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Hitsaamalla liitetyt teräksiset rakenteet muodostavat ylivoimaisesti suurimman osan 
konepajatuotannosta. Niihin kuuluu esimerkiksi ajoneuvoja, koneita, laitteita, säiliöitä, 
siiloja, siltoja, mastoja, piippuja, tukirakenteita ja rakennusten runkoja. Tämän 
diplomityön tavoitteena on kehittää konepajan laadunhallinta sellaiseksi, että se 
mahdollistaa kattavien laatuvaatimusten täyttämisen hitsaustuotannossa.  
 
Laatuvaatimusten täyttämiseen pyritään käyttämällä hitsaustoimintojen standardia EN 
ISO 3834-2 sekä kantavien teräsrakenteiden standardeja EN 1090-1 ja EN 1090-2. 
Teräsrakenteiden suunnittelua ohjaa EN 1993 ja niiden toiminnallisia ominaisuuksia 
tuotestandardit, kuten terässavupiippu- ja säiliöstandardit. Kantavien teräsrakenteiden 
suunnittelua ja tuotantoa ohjaa myös seuraamusluokan CC, käyttöluokan SC ja 
tuotantoluokan PC kautta määräytyvä toteutusluokka EXC. Aikaisempaa enemmän 
tullaan panostamaan esimerkiksi asiakirjojen sähköiseen hallintaan, raaka-aineiden 
jäljitettävyyteen tuotteeseen, särmien ja kulmien muotoiluun, pintojen käsittelyyn, hitsien 
tarkastukseen, hitsaushenkilöstön pätevyyteen ja hitsaustuotannon tehokkuuteen.  
 
Saarijärven Säiliövalmiste Oy:n hitsauksen laadunhallinta sertifioitiin standardin ISO 
3834-2 mukaan ja kantavien teräsrakenteiden FPC-järjestelmä standardisarjaa EN 1090 
noudattaen. Samalla tehtiin päivitys laadunhallintajärjestelmään ISO 9001. Toteutus, joka 
tehtiin sovitussa aikataulussa, haastaa jokaisen toimijan konepajassa toiminnan, 
tuotannon ja tuotteiden laadun kehittämiseen uusia käytänteitä ja menetelmiä soveltaen.  
 
Kehitystoimien tuloksena toiminta on selkeämpää, ennakoitavampaa ja hallitumpaa, mikä 
lisää yrityksen toiminnan tuottavuutta ja kannattavuutta. Sertifioidut laatujärjestelmät 
ovat myötävaikuttaneet tilausten lisääntymiseen yrityksen kaikkien tuotteiden osalta. 
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Welded steel structures comprise majority of the engineering production. These include, 
for example, means of transport, machinery, equipment, tanks, silos, chimneys, bridges, 
masts, supporting structures, and frames of buildings. The target of this thesis work is to 
develop a quality system in an engineering works that enables meeting the comprehensive 
quality requirements in welding production.  
 
To reach the target, welding standard ISO 3834-2, and load-bearing structure standards 
EN 1090-1 and EN 1090-2, are used. Eurocode 3 guides the design of steel structures, 
such as steel chimney and tank standards, and product standards guide the functional 
properties of them. The consequence class CC, the service category SC, and the 
production category PC determine the execution class EXC, which instructs the design 
and the manufacture of load-bearing components and structures.  
 
Increasing attention will need, among other things, electronic document management, 
raw material traceability to the product, shaping of edges and corners, treatment of 
surfaces, inspection of welds, qualification of welding and weld inspection personnel, and 
efficiency of welding production.  
 
The QMS of welding production according to ISO 3834-2, and the FPC-system for load-
bearing steel structures according to EN 1090, were certified in Saarijärven Säiliövalmiste 
Oy. At the same time, the QMS according to ISO 9001 was updated. The implementation 
that was completed on time challenges every operator in the factory to develop the quality 
of operations, production, and products according to the new practices and methodologies. 
 
The development efforts resulted clearer, more predictable, and more controlled operation. 
Now certified quality management systems have contributed to the number of orders on 
all products of the engineering works.  



 
 

ALKUSANAT 

 

Saarijärven Säiliövalmiste Oy antoi minulle tilaisuuden tehdä diplomityöni yrityksen 

laatujärjestelmätyön kehittämisprojektissa. Tehtävässä painottuivat hitsaustoiminta ja 

kantavat teräsrakenteet. 

  

Osoitan suuret kiitokseni yrityksen johdolle, nimeltä mainiten Onni, Maisa ja Antti 

Kinnuselle sekä työtä ohjanneelle Jarko Laitiselle, jotka auliisti antoivat neuvoja ja tietoja 

työn alkuun saattamiseksi ja edistämiseksi. Heistä erityisesti Jarko Laitisen asiantunteva 

ote edisti hankkeen valmistumista.  

 

Alkuvaiheessa yritys ja allekirjoittanut tarvitsivat professori Martikaisen asiantuntemusta 

hitsaavan tuotannon laatutyön hahmottamiseen. Kirjallisen työn loppuun saattamisessa 

hänen tietonsa ja taitonsa olivat jälleen tarpeen. Osoitan näin hänelle lämpimät kiitokseni!  

 

Työn ohessa suoritetut monivuotiset opintoni veivät paljon aikaa, jota olisin voinut viettää 

perheeni kanssa. Sitä emme kuitenkaan voi saada takaisin, joten kaikkein suurimpaan 

kiitollisuuden velkaan jään perheelleni. 

 

Valmistustekniikan ja hitsauksen opinnot, kokemus koneiden ja laitteiden suunnittelusta 

ja valmistuksesta sekä opettajan kokemukseni edesauttoivat laatujärjestelmätyötä. Tästä 

huolimatta sain paljon uutta tietoa lukiessani ja tutkiessani kaikkia olennaisia standardeja 

ja julkaisuja, joita tehtävän menestyksellinen suorittaminen vaati. Työn suorittaminen 

konepajaympäristössä päivitti tietojani yhteistyöstä myynnin, oston, suunnittelun ja 

valmistuksen välillä, koneista, työmenetelmistä ja sertifiointi-auditointiprosessista. 

 

Työ oli haasteellinen sekä aikataulun että sisällön puolesta. Aikataulu piti ja kattavien 

laatuvaatimusten mukainen laatujärjestelmä sekä FPC-käsikirja toteutuivat. Yrityksen 

laatutyö ei lopu sertifiointiin, vaan se alkaa siitä. Toivotan siihen menestystä! 

 

Jyväskylässä 2.2.2015 

 

Voitto Kettunen 
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SYMBOLIT  

 

121  Jauhekaariumpilankahitsauksen numerotunnus 

125  Jauhekaaritäytelankahitsauksen numerotunnus 

135   MAG-umpilankahitsauksen numerotunnus 

136   MAG-jauhetäytelankahitsauksen numerotunnus 

138   MAG-metallitäytelankahitsauksen numerotunnus 

B  Hitsiluokka B 

B+  Hitsiluokka B+ (EN 1090 mukainen hitsiluokka) 

C   Hiili (alkuaine) 

C  Hitsiluokka C 

Cr   Kromi 

Cu   Kupari 

C2H2   Asetyleeni 

D  Hitsiluokka D 

I   Virta [A] 

k   Hitsausmenetelmän hyötysuhde 

kN   Kilonewton 

Mn   Mangaani 

Mo   Molybdeeni 

Ni   Nikkeli 

O2   Happi 

P   Teho [W] 

PA  Hitsausasento, jalkoasento, elektrodi suunnattu alaspäin 

PB  Hitsausasento, alapiena, elektrodi osoittaa noin 45° kulmassa alaviistoon 

PC  Hitsausasento, vaaka-asento, elektrodi noin 0° kulmassa 

PD  Hitsausasento, yläpiena, elektrodi osoittaa noin 45° kulmassa yläviistoon 

PE  Hitsausasento, lakiasento, elektrodi osoittaa ylöspäin 

PF  Hitsausasento, alhaalta ylöspäin 

PG  Hitsausasento, ylhäältä alaspäin 

Q   Lämmöntuonti [kJ/mm; kJ/cm] 

Re  Alempi myötöraja [MPa] tai [N/mm2], mitattu 16 mm koesauvalla 
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U   Jännite [V] 

V   Vanadiini 

v   Hitsausnopeus [mm/s] tai [cm/min] 

σ   Sigma; standardipoikkeama 

 

LYHENTEET  

 

5S  Sort, Set in order, Shine, Standardize, Sustain; Leanin laatutyökalu: 

Lajittele, Järjestä, Siivoa, Standardoi, Ylläpidä 

6σ-tolerointi Six Sigma Tolerancing; raja-arvojen tolerointi 6σ-poikkeavuuksille 

a Effective throat thickness; a-mitta, joka on suurimman pienahitsin sisään 

piirretyn kolmion korkeus (EN 1993-1-8, kohta 4.5.2, kuva 4.3) 

Aivoriihi Ongelmanratkaisumenetelmä, jossa ryhmän jokainen jäsen esittää 

ratkaisua johonkin haasteeseen  

AVCP  Assessment and Verification of Constancy of Performance; suoritustason 

pysyvyyden arviointi- ja varmentamisjärjestelmä (305/2011/EU mukaan) 

CAM  Computer-aided Manufacturing; tietokoneavusteinen valmistus 

CC  Consequence class; seuraamusluokka, joita ovat CC1, CC2 ja CC3 

CCC  Cost Competitive Countries; hintakilpailukykyiset maat eli CC-maat 

CE  Conformité Européenne; CE-merkintä  

CNC Computer Numerical Control; tietokoneohjattu numeerinen säätö; 

käytetään NC-koneisiin (Numerically Controlled Machines) 

CEV   Carbon Equivalent Value; hiiliekvivalentti (IIW:n mukaisena) 

CP  Constancy of Performance; suoritustason pysyvyys (vertaa: AVCP) 

DFA   Design for Assembly; kokoonpanoystävällinen suunnittelu 

DFM   Design for Manufacturing; valmistusystävällinen suunnittelu 

DFSS Design for Six Sigma; asiakkaan tarpeiden ja prosessin kyvykkyyden 

mukainen suunnittelu, sananmukaisesti: suunnittelu Six Sigmaa varten 

DFW   Design for Welding; hitsausystävällinen suunnittelu 

DMAIC  Define, Measurement, Analysis, Improvement, Control; Määrittely, 

Mittaus, Analysointi, Parannus, Ohjaus; Leanin laatutyökalu 

DNV Det Norske Veritas Germanischer Lloyds; DNV GL Business Assurance 

on sertifiointipalvelujen tarjoaja 
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DoE Design of Experiments; teollinen koesuunnittelu 

DoP Declaration of Performance; (perusominaisuuksien) suoritustasoilmoitus 

(rakennustuoteasetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti) 

EN   European standard; Euroopan standardisoimisjärjestön tunnus 

EXC Execution Class; toteutusluokka, joita ovat EXC1, EXC2, EXC3 ja 

EXC4 

Eurokoodi 3 Eurocode 3; EN 1993: Teräsrakenteiden suunnittelu  

EY Euroopan Yhteisö; EU ennen 1.12.2009. Merkintä EY esiintyy edelleen 

direktiiveissä, kuten konedirektiivi 2006/42/EY vuodelta 2006 

FMEA Failure Mode and Effects Analysis; vika- ja vaikutusanalyysi, joka on 

eräs riskianalyysi 

FPC  Factory Production Control; Tehtaan sisäinen laadunvalvonta 

Histogrammi Graafinen esitys tilastollisesta jakaumasta; pylväsdiagrammi  

HSE Health, Safety, Environment; terveys, turvallisuus, ympäristö; järjestelmä 

laadunhallintaa varten, joka huomioi mainitut kolme aluetta 

HSEQ Health, Safety, Environment, Quality; terveys, turvallisuus, ympäristö, 

laatu; laadunhallintaan käytetty järjestelmä, joka huomioi mainitut neljä 

aluetta 

HSEQ AP HSEQ Assessment Procedure; HSEQ-arviointimenettely; 

toimittajaverkoston arviointiin käytettävä järjestelmä, tarkoituksena 

parantaa mm. tuottavuutta 

IAEA International Atomic Energy Agency; kansainvälinen 

atomienergiajärjestö 

IIW   International Institute of Welding; kansainvälinen hitsausjärjestö 

Imuohjaus  Prosessi, jossa materiaalien ohjaaminen tapahtuu kulutuksen mukaan 

INSAG International Nuclear Safety Group; kansainvälinen 

ydinturvallisuusryhmä 

ISO  The International Organization for Standardization; Kansainvälinen 

standardointijärjestö 

ITC  Initial Type Calculation; laskennallinen alkutestaus 

ITT  Initial Type Testing; alkutestaus 

IWE  International Welding Engineer; kansainvälinen hitsausinsinööri 

IWS   International Welding Specialist; kansainvälinen hitsausneuvoja 

11



 
 

IWT  International Welding Technologist; kansainvälinen hitsausteknikko 

JIT   Just-In-Time; juuri oikeaan aikaan 

JOT    Juuri oikeaan tarpeeseen 

Kanban  Leanin käyttämä materiaalin ohjaus- ja hallintajärjestelmä 

Lean  Laatutyökalu ja laatufilosofia, joka perustuu viiteen ydinkonseptiin sekä 

seitsemän hukkaa tuottavan toiminnon poistamiseen 

MAG-hitsaus Metal Active Gas Welding; metallikaasukaarihitsaus aktiivisuojakaasulla 

MIG-hitsaus Metal Inert Gas Welding; metallikaasukaarihitsaus inertillä suojakaasulla 

MIG/MAG Amerikkalaista menetelmää GMAW (Gas Metal Arc Welding) vastaava 

merkintä metallikaasukaarihitsaukselle, kun kyseessä on joko MIG tai 

MAG 

MMA-hitsaus Manual Metal Arc Welding; puikkohitsaus, manuaalinen 

metallikaarihitsaus 

MPCS Manufacturer Provided Component Specification; valmistajan 

toimittama kokoonpanoeritelmä  

MT   Magnetic particle testing; magneettijauhetarkastus  

MSA Measuring System Analysis; mittausjärjestelmän analysointi, sarja 

testejä, jotka mahdollistavat mittaussysteemin luotettavuuden 

määrittämisen 

NDP  Nationally Determined Parameter; kansallisesti määriteltävä parametri  

NDT   Non-destructive testing; rikkomaton aineenkoetus  

NPD  No Performance Determined; ominaisuutta ei ole määritetty  

OHSAS Occupational Health & Safety Advisory Services; työterveys- ja 

työturvalli-suusneuvontapalvelut (TTT-palvelut) 

PC  Production Category; tuotantoluokka, joita ovat PC1 ja PC2 

Pareto 20% avainsyistä aiheuttaa 80 % ongelmista, nimetty myös 80/20-

säännöksi 

PDCA   Plan, Do, Check, Act; Suunnittele, Toteuta, Tarkasta, Kehitä 

PDM  Product Data Management; tuotetiedon hallinta 

PPCS Purchaser Provided Component Specification; ostajan toimittama 

kokoon-panoeritelmä 

PT   Penetrant testing; tunkeumanestetarkastus 

pWPS   Preliminary Welding Procedure Specification; alustava hitsausohje 
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QA  Quality Assurance; laadunvarmistus 

QC  Quality Control; laadunohjaus 

QMS  Quality Management System; laadunhallintajärjestelmä 

Resurssit Aika, materiaali, energia, tietotaito ja työvoima (tässä kontekstissa) 

RFID  Radio Frequency IDentification; radiotaajuinen etätunnistus  

RT   Radiographic testing; radiografinen tarkastus 

Ruoto Kalanruotokaavio; syys-seuraus-kaavio; Ishikawa-diagrammi; käytetään 

ongelmanratkaisuun ja/tai asioiden luokitteluun 

RWC-S EWF:n hyväksymä virallinen pätevöityskoulutus, jonka suorittaminen 

antaa pohjan pätevyydelle toimia hitsauskoordinoijana tasolla S 

standardin EN 1090 mukaisille teräsrakenteille  

SAW Submerged Arc Welding; jauhekaarihitsaus eli SA-hitsaus 

SC Service Category; käyttöluokka, joita ovat SC1 ja SC2 

SQC Statistical Quality Control; tilastollinen laadunohjaus 

SFS  Suomen Standardisoimisliitto 

Six Sigma  Laatutyökalu, joka perustuu tilastotieteeseen. Se käyttää hajonnan 

vaihtelua ja poikkeamaa hyödyksi ongelmanratkaisussa 

SPC  Statistical Process Control; tilastollinen prosessinohjaus, jolla 

tarkkaillaan sallitun ylä- ja alarajan ylityksiä eli normaalista poikkeavia 

muutoksia 

SSV  Saarijärven Säiliövalmiste Oy 

TIG-hitsaus Tungsten Inert Gas Welding; TIG-hitsaus, menetelmä, joka käyttää 

hyväksi volframielektrodia ja epäaktiivista (inerttiä) suojakaasua 

TQM   Total quality management; kokonaisvaltainen laadunhallinta 

TIMWOOD  Transport, Inventory, Motion, Waiting, Over-processing, Over-

production, Deflects; Kuljetus, Varastointi, Liike, Odotus, 

Yliprosessointi, Ylituotanto, Viallinen tuote 

TWM  Total Welding Management; hitsauksen kokonaisvaltaisen johtamisen 

laatutyökalu 

UT   Ultrasonic testing; ultraäänitarkastus 

VT   Visual testing; silmämääräinen tarkastus 

WPQR  Welding Procedure Qualification Record; WPS:n hyväksymispöytäkirja 

WPS   Welding Procedure Specification; Hitsausohje 
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VSM Value Stream Mapping; arvovirtakartoitus; Lean-menetelmä nykytilan 

analysointiin ja tulevien tapahtumien suunnitteluun tilauksesta 

toimitukseen -periaatteella 

SIPOC Suppliers, Inputs, Process, Outputs, Customers; toimittajat, syötöt, 

prosessi, ulostulot, asiakkaat; menetelmä prosessin parantamiseen 

ryhmiteltyjen luetteloiden muodossa 

VSA  Value Stream Analysis; arvovirta-analyysi 

ANOVA Analysis of variance; varianssianalyysi 

SMED Single-Minute Exchange of Die; Lean-tuotantomenetelmä, jossa hukkaa 

vähennetään nopealla tuotteen vaihdolla  

Poka-Yoke 100-prosenttiseen virheettömyyteen pyrkivä virheitä osoittava 

järjestelmä, joka tutkii virheiden alkuperän 100-prosenttisesti 
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1 JOHDANTO  

 

Historia mainitsee, että pronssisia ja rautaisia työkaluja valmistettiin jo noin 5100 vuotta 

sitten (The Holy Bible 1958, Genesis 4:22) ja raudoitettuja sotavaunuja noin 3400 vuotta 

sitten (The Holy Bible 1958, Joshua 17:16). Muinoin metallien liittämiseen käytettiin 

kovajuottoa, ahjohitsausta (Herodotus 440 eKr.) ja niittausta. Viimeisten sadan vuoden 

aikana hitsaus on kehittynyt sähkön ja sulan suojausmenetelmien kehityksen ja käytön 

myötä. Vielä 50 vuotta sitten niittaus oli yleinen liitostapa, eikä yleisesti käytetty juuri 

muita hitsaustapoja kuin puikkohitsausta ja kaasuhitsausta. Uudet hitsausprosessit ovat 

yleistyneet. Jauhekaari- ja MIG/MAG-hitsaus ovat lähes korvanneet puikkohitsauksen ja 

TIG-hitsaus kaasuhitsauksen. Paljon muitakin hitsausprosesseja käytetään, joskin osa 

niistä soveltaa osittain mainittuja prosesseja.  

 

Viime vuosikymmenten aikana erityisesti niittiliitoksia ja osittain myös ruuviliitoksia on 

korvattu hitsausliitoksilla ja hitsaus on tullut yleisimmäksi liitostavaksi. Kuitenkin 

hitsaaminen kuumentaa perusaineen, joten sen soveltuvuus erityisesti hauraisiin ja 

karkeneviin raaka-aineisiin on kyseenalainen varsinkin ilman niiden korotettua 

hitsauksenaikaista lämpötilaa ja hidastettua jäähdytystä. Voimakkaista paikallisista 

lämpötilan vaihteluista rakenteeseen jäänyt jännitys voi erityisesti väsyttävän 

kuormituksen alaisena aiheuttaa murtuman, jos raaka-aine ei suostu venymään tai 

tyssääntymään. Lopullinen murtuma lähtee etenemään hitsissä tai perusaineessa olevasta 

epäjatkuvuudesta, huokosesta, raerajasuotautumasta, reunahaavasta tai vaikkapa hitsin 

vajaasta syvyydestä. 

 

Kantaviin teräsrakenteisiin on ryhdytty kiinnittämään erityistä huomiota, mikä johtuu 

pääasiassa kantavien rakenteiden liitoksissa tapahtuneista murtumista ja murtumisten 

aiheuttamista onnettomuuksista. Tätä ongelmaa poistamaan on laadittu standardisarja EN 

1090, jonka ohjeiden soveltaminen käytäntöön pyrkii takaamaan luotettavat liitokset 

kantavien metallirakenteiden turvallisuuden varmistamiseksi. Standardisarja ISO 3834 

samoin kuin hitsauksen kokonaishallintamenetelmä TWM pyrkivät laaja-alaiseen ja 

järjestelmälliseen hitsaustoiminnan laadun varmistamiseen konepajassa.  

 

15



 
 

Koko tuotantoa parantavia laatutyökaluja on useita. Niistä tehokkaimpia lienevät Lean 6σ 

ja Lean. Muita hyödyllisiä menetelmiä ovat mm. Kaizen (Jatkuva parantaminen) ja JIT 

(Juuri oikeaan aikaan), joita myös Lean käyttää, sekä nopeat työkalut 5S ja Five Whys.  

 

Tässä käsiteltävä laatutyön käytännön sovellutus on toteutettu Saarijärven Säiliövalmiste 

Oy:ssä vuosien 2013 ja 2014 aikana, jolloin oli aika päivittää olemassa oleva ISO 9001 

laadunhallintajärjestelmä, mahdollistaa tuotannon jatkuminen kantavien teräsrakenteiden 

osalta ja ottaa käyttöön uusi hitsauksen laatujärjestelmä. Tehtävänä oli mahdollistaa 

sovellettavien järjestelmien toiminta niiden vaatimat muutokset ja parannukset toteuttaen.  

 

1.1 Tausta, tavoitteet ja rajaus  

 

Diplomityö perustuu hitsauksen laadunhallintajärjestelmän rakentamiseen kattavien 

laatuvaatimusten (ISO 3834-2) mukaan sekä FPC-järjestelmän rakentamiseen kantaville 

teräsrakenteille standardien EN 1090-1 ja EN 1090-2 pohjalta Saarijärven Säiliövalmiste 

Oy:ssä. Konepaja valmistaa pääasiassa säiliöitä, siiloja ja savupiippuja sekä kotimaan että 

viennin tarpeisiin mm. ruostumattomista, haponkestävistä ja kuumalujista teräksistä sekä 

rakenneteräksistä. Yrityksessä työskentelee noin 40 henkilöä, joista suurin osa toimii 

hitsaukseen liittyvissä tehtävissä suoraan tai välillisesti. Toimihenkilöitä heistä on noin 

yksi neljäsosa. Suunnittelutyö tehdään pääasiassa alihankintana. 

 

Yrityksen tavoitteena on rakentaa ajantasainen ja toimiva laadunhallinta sekä käyttää 

kaikille dokumenteille vastedes paperitonta, helppokäyttöistä ja nopeatoimista, sähköistä 

tallentamista ja hakua. Diplomityön tavoite on terästuotteita valmistavan konepajan 

hitsaustuotannon kehittämisen mahdollistaminen kattavien laatuvaatimusten mukaiseksi. 

Kattavat laatuvaatimukset perustuvat hitsaustuotannon standardiin ISO 3834-2, joka 

toimii osaltaan laatutyön ohjenuorana. Kantavat teräsrakenteet, joita olennainen osa 

konepajan tuotannosta edustaa, edellyttää standardisarjojen EN 1090 ja ISO 3834 käyttöä. 

 

Diplomityö rajataan koskemaan hitsaustuotannon laatua. Tämä merkitsee sitä, että 

diplomityöhön sisällytetään yritykselle uusien standardien EN 1090-1, EN 1090-2 ja ISO 

3834-2 mukanaan tuomat hitsaukseen liittyvät olennaiset toimenpiteet ja muutokset. 

Ulkopuolelle jää näin ollen laadunhallintajärjestelmän ISO 9001 päivitys, jota samalla 
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toteutetaan, sekä mainittujen yritykselle uusien standardien muut toiminnot, paitsi 

hitsaustoimintaan liittyvät asiat. Ulkopuolelle rajataan myös lämpökäsittelyt, koska 

yrityksen käyttämät materiaalit niitä harvoin edellyttävät. Nämä rajaukset eivät 

kuitenkaan ole ehdottomia, koska hitsaus linkittyy vahvasti muuhun konepajatuotantoon. 

Työn teoriaosuudessa esitellään myös TWM, Lean, Six Sigma, Kaizen, JIT ja muutamia 

muita laatutyökaluja. 

 

1.2 Käytettävät menetelmät ja työn rakenne 

 

Laadun kehitystarve, laatujärjestelmien toteutuskeinot ja laajuus määritellään alan 

kirjallisuuden, konepajan konekannan, tietojärjestelmien, sekä yrityksessä suoritettujen 

haastattelujen ja tehtyjen havaintojen perusteella.  

 

Työ koostuu johdannon jälkeen laadun teoriasta, joka jatkuu laadun tuottamisella ja sen 

vaikutuksilla tuottavuuteen ja kannattavuuteen. Hitsaustuotannon kehittäminen on laaja 

osuus ennen johtopäätöksiä ja yhteenvetoa. 

 

Johdanto esittelee lyhyesti työn sisältöä. Laatuosuudessa puhutaan ensin laadusta ja sen 

käsitteistä enemmän yleisessä merkityksessä. Laadun tuottaminen esittelee käytännön 

keinoja ja menetelmiä, joilla parannetaan tuotannon ja hitsaustoiminnan laatua. Tähän 

osuuteen kuuluvat eri laatutyökalut ja niitä tukevat menetelmät. Laadun vaikutus 

tuottavuuteen ja kannattavuuteen -osuudessa esitellään aihetta hitsaustoiminnan 

näkökulmasta.  

 

Hitsaustuotannon kehittämisen osuus sisältää konepajan tuotantoa ja hitsaustoimintoja, 

tuotannon kehittämistä hitsauspainotteisesti ja standardisarjan ISO 3834 soveltamista. 

Lopuksi laajemman ja yksityiskohtaisemman huomion saa standardien EN 1090-1 ja EN 

1090-2 mukaan laadittu SSV:n FPC-järjestelmä. Johtopäätösten osuudessa on pohdintaa 

kohdatuista haasteista ja miten niihin voidaan vastata. Lopuksi esitetään yhteenveto, jossa 

esitellään tehdyn työn sisältöä ja tuloksia. 
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2 LAATU 

 

Tässä osuudessa käsitellään laatua ja sen terminologiaa yleisesti. Ensin esitellään laadun 

historiaa, sitten laadun määritelmiä, terminologiaa sekä tuotteen ja tuotannon laatua. 

Lopuksi esitetään lyhyt katsaus laadun aikaansaamiseen ja parantamiskeinoihin, joita 

käsitellään tarkemmin 3. luvussa. 

 

2.1 Laadun historiaa 

 

Huoli tuotteiden laadusta ja prosessin ohjauksesta ei ole mitään uutta. Noin 3800 vuotta 

sitten oli Babylonian valtakunnassa käytössä niin kutsuttu Hammurabin laki. Sen eräs 

pykälä sanoo: ”Jos rakennusmestari on rakentanut jollekulle talon eikä ole tehnyt työtään 

vankaksi, ja talo, jonka hän on rakentanut sortuu ja aiheuttaa talon omistajan kuoleman, 

niin kyseessä oleva rakennusmestari surmattakoon” (Salonen 1951, s. 94). 

 

Laatuun on järjestelmällisesti kiinnitetty huomiota ja erilaisia laatujärjestelmiä on 

käytetty tuhansien vuosien ajan. Korkean tason suunnittelu, arkkitehtuuri, työn tekijöiden 

koulutus, kustannusten hallinta, tarkastus ja muut tekijät luonnehtivat laadunhallintaa 

muinaisessa Kiinassa. Varhaisin löydetty laatua koskeva kirjallinen maininta Kiinassa on 

vuodelta 403 eKr. Lukuisia viittauksia laadun hallintaan löytyy vuosilta 600 – 1700. 

(Juran & Godfrei 1999, s. 1148.)  

 

Prosessin ohjausta on ilmeisesti käytetty jo Egyptissä, jossa suunniteltiin kivien louhimis- 

ja käsittelymenetelmiä pyramideja varten. Venetsialainen laivanrakennus esitteli 

alkeellisen tuotannonvalvonnan ja standardoinnin lähes tuhat vuotta sitten. Nykyaikainen 

laadun ja prosessin ohjaus alkoi kuitenkin kehittyä vasta teollisen vallankumouksen ja 

tehdasjärjestelmän seurauksena. (Omachonu & Ross 2004, s. 99.) 

 

Erityinen työvoiman ja laadun varmistus otti jättiaskeleen 1911 Fredrick W. Taylorin 

julkaiseman kirjan “Principles of Scientific Management” eli ”tieteellisen johtamisen 

periaatteet” kautta. Tällä pioneerityöllä oli huomattava vaikutus johtamisen ajatuksiin ja 

käytäntöön. (Omachonu & Ross 2004, s. 99.) 
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Bellin laboratorion fyysikko Walter Shewhart suunnitteli alkuperäisen tilastollisen 

laadunohjauksen (SQC, Statistical Quality Control) monimutkaisten puhelinkeskusten ja 

puhelimien valmistukseen virheetöntä sarjatuotantoa varten. Vuonna 1931 Shewhart 

julkaisi kirjan “Economic Control of Quality of Manufactured Product”, suomeksi 

“taloudellinen valmistetun tuotteen laadunhallinta”. Tämä kirja antoi tarkan ja mitattavan 

määritelmän laadunhallinnalle ja kehitti tilastollisia menetelmiä tuotannon arviointiin ja 

laadun parantamiseen. (Omachonu & Ross 2004, s. 99 – 100.) 

 

Toisen maailmansodan aikana W. Edward Deming ja Joseph Juran, jotka olivat 

aikaisemmin Shewhartin ryhmän jäseniä, kehittivät erikseen vieläkin käytössä olevia 

laadunhallinnan variaatioita. Nykyisin tunnustetaan japanilaisen tuotannon johtamisen 

soveltavan osittain Demingin ja Juranin ohjenuoria. (Omachonu & Ross 2004, s. 100.) 

 

2.2 Laadun määritelmiä 

 

Sanaa ”laatu” käytetään kuvaamaan tuotteen tai palvelun ominaisuuksia. Sen sanotaan 

olevan huono, kohtalainen, hyvä tai erinomainen.  

 

2.2.1 Hyvä laatu eli laadukkuus 

 

Puhuttaessa laadusta ymmärretään yleensä, että se on hyvä. Jos tuote on ”laatutuote”, 

tuote on hyvä. Samoin on asia englannin kielessä sanottaessa ”quality product”.  Miten 

eri tavoin sana ”laatu” voidaan ymmärtää, huomataan, kun luetaan seuraavia määritelmiä 

(Martikainen 2013c, s. 3): 

 

 Laatu on soveltuvuutta käyttötarkoitukseen (fitness for use; J. Juran) 

 Laatu on epävarmuuden minimointia (W. Deming) 

 Laatu on toiminnan ja tuotteiden virheettömyyttä, ts. nollavirhetason tavoittelua (P. 

Crosby)  

 Laatua on pienin mahdollinen hävikki (G. Taguchi) 

 Laatu on asiakkaan mielikuva suorituskyvystä ja kestävyydestä, lisäominaisuuksina 

luotettavuus, yhdenmukaisuus, huollettavuus ja esteettisyys (D. Garvin) 
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 Laatu on valmistuksen, tuotteen, arvon, kilpailun, asiakkaan ja ympäristön laatua (P. 

Lillrank) 

 Laatu ymmärretään ensisijaisesti asiakkaan odotusten mukaiseksi tuotteeksi tai 

palveluksi, seuraavaksi tulee virheettömyys ja oikein tehty tuote tai palvelu (P. 

Lillrank)  

 Laatu on asiakkaiden tarpeiden täyttämistä mahdollisimman tehokkaasti ja 

kannattavasti (O. Lecklin) 

 

Loppujen lopuksi näissä määritelmissä on erona pääasiassa vain se, että laatu saa eri 

konteksteissa ja eri näkökulmista katsottuna eri merkityksen. Martikaisen (2013a, s. 3) 

mukaan laatua on se, että tehdään oikeita asioita hyvin, järkevä toimintatapa on mietitty 

yhdessä, sovitut asiat kirjataan, kirjaukset ovat kaikkien tiedossa ja saatavilla, ja että 

virheet opettavat tekijöitään. Laaduttomuutta on se, että kukaan ei tiedä kuinka tehtävä 

tulee hoitaa, tavarat ja asiat ovat epäjärjestyksessä, asioista kiistellään ja samoja virheitä 

toistetaan.  

 

Laajassa merkityksessä laatu käsitteenä riippuu asiayhteyden lisäksi myös kielestä ja 

kielialueen kulttuurista. Yhtenä esimerkkinä mainiten suomen kielen ”laatu” ei aina ole 

sisällöltään sama kuin englannin kielen ”quality”. Viimeisen sadan vuoden aikana on 

suomen kieleen lainattu enenevässä määrin uusia ilmauksia englannin kielestä. Tästä 

johtuen näiden ilmausten osalta sanoilla laatu ja quality on yleensä sama merkitys. 

Esimerkkeinä tästä mainittakoon laadunhallintajärjestelmä (Quality Management System) 

ja laatutekijä (quality factor). Eroa merkityksessä on esimerkiksi sanaliitolla ”leadership 

quality”, sillä järkevä käännös siitä on ”johtajan ominaisuus” eikä ”johtajan laatu”. 

Teknilliseltä kannalta laatu kuvaa tuotteen toimivuutta käytössä. Laatu on hyvä, jos tuote 

tekee hyvin sen, mitä siltä vaaditaan. Sama pätee palveluihin. 

 

2.2.2 Huono laatu eli laaduttomuus 

 

Kun asioita tehdään välinpitämättömästi, suunnittelemattomasti tai asiantuntemattomasti, 

voidaan olettaa, että tulos on heikko. Asiat eivät tällöin ole täysin tekijän hallinnassa; ja 

jos ovat, tekijä ei välitä, ei osaa tai ei tiedä, kuinka tehtävät tulee hoitaa. Usein huonon 

laadun syy on yksinkertaisesti liika kiire. Martikainen kuvaa laaduttomuutta ikään kuin 
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kelluvana jäävuorena, jonka tilavuudesta tunnetusti kymmenes osa on veden pinnan 

yläpuolella ja 90 % veden pinnan alapuolella. Tuo kymmenes osa kuvaa niitä asioita, 

jotka on helppo nähdä. Loppuosaa, vaikka se on paljon suurempi, ei paljain silmin näy. 

(Martikainen 2013a, s. 3.) 

 

Puhuttaessa tuotteista ja palveluista, huonon laadun näkyviä ilmentymiä ovat esimerkiksi 

valitukset, vialliset tuotteet, takuukustannukset, viivästysmaksut, hävikki, varastossa 

seisovat valmisteet ja puolivalmisteet sekä poissaolot ja tapaturmat (Martikainen 2013a, 

s. 3). Nykyisin on mahdollista myös joutua huijatuksi, eikä se ole edes harvinaista. Tällöin 

voidaan menettää lentolippujen ja muiden matkakulujen lisäksi myös toimitetut tuhansien 

eurojen sopimusmaksut. Ammattimaiset huijausyritykset toimivat yleensä Keski-

Afrikassa ja Itä-Aasiassa, missä ihmisten normaali suhtautuminen toisiin ihmisiin on 

epäluottamus. Huijauksen kohteena puolestaan ovat yritykset ja ihmiset maissa, joissa 

luottamus on normaalia ja epäluottamus epänormaalia. Kaikki nämä edellä mainitut 

kustannukset yhteensä on ehkä kuitenkin se pienempi osa laaduttomuuden aiheuttamista 

kokonaiskustannuksista.  

 

Kaikuluotaimella havaittava osa jäävuoresta sisältää mm. menetetyn luottamuksen, 

menetetyt asiakkaat, turvallisuuspuutteet, huonon ergonomian, ammattitaudit ja 

sairastelut, heikon motivaation ja työtahdin sekä väittelyt ja huonon työilmapiirin. Lisäksi 

tähän on lisättävä sellaiset ongelmat kuin epäselvät tavoitteet, vanhentuneet tuotteet ja 

menekkivaikeudet, turhat kokoukset, informaatiokatkot, ylikapasiteetti, prosessien 

pysähtelyt ja tehottomat prosessit. Lista on loputon, mutta mainitaan vielä kuitenkin 

suunnitteluvirheet, vikojen selvittäminen, tavaroiden ja työkalujen etsiminen, uudelleen 

tehtävät työt sekä kuljetus-, rahti- ja matkustusongelmat. (Martikainen 2013a, s. 3.) 

 

2.3 Laadunhallinnan terminologiaa 

 

Laadun tuottamisessa ja sen varmistamisessa käytetään erilaisia määritelmiä. Muutamia 

tunnetuimmista ovat QMS, auditointi, sertifiointi ja CE-merkintä. 
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2.3.1 Laadunhallintajärjestelmä (QMS) 

 

Laadunhallintajärjestelmä yleisellä tasolla kattaa tuotantoyrityksen toiminnat, joita ovat 

markkinointi, myynti, osto, suunnittelu, valmistus, asennus ja toimituksen jälkeiset 

vastuut. Se perustuu tavallisesti jonkin standardin pohjalle, joka antaa toimintaohjeet. 

Esimerkki tällaisesta järjestelmästä on standardi ISO 9001.  

 

Erikoistoimintoja varten QMS ei aina sisällä kaikkia yrityksen toimintoja, vaan keskittyy 

vain tiettyyn yrityksen toimintaan. Esimerkkinä tästä on hitsauksen laatujärjestelmä ISO 

3834, joka antaa ohjeet hitsaustoimintoja varten.  

 

2.3.2 Laadunvarmistus (QA) ja laadunohjaus (QC) 

 

Laadunvarmistus on osa kokonaisvaltaista laadunhallintajärjestelmää ja huolehtii 

tuotteiden laadusta kaikissa vaiheissa suunnittelusta toimitukseen. Laadunohjaus on myös 

osa laadunhallintajärjestelmää ja vastaa siitä, että tuote on asetettujen standardien, 

asiakirjojen ja sopimusten vaatimusten mukainen. Huomataan, että käsitteet QMS, QA ja 

QC ovat osittain päällekkäisiä, joten niitä käytettäessä voi hyvinkin olla kysymys samasta 

asiasta eri nimellä. Tämän työn kohdassa 3.5 mainitaan ”Factory Production Control” eli 

FPC. Termiin QC viitaten ja ajatuksenmukaisesti käännettynä se merkitsee ”Tehtaan 

tuotannon ohjaus” tai ”Tehtaan tuotannon valvonta”. Jostain syystä se on kuitenkin 

käännetty suomen kielelle nimellä ”Tehtaan sisäinen laadunvalvonta” (EN 1090-1, kohta 

3.2). 

 

2.3.3 Akkreditointi 

 

Akkreditointi tarkoittaa toimielimelle annettua virallisen tahon valtuutusta. 

Akkreditoinnin avulla voidaan osoittaa laboratorioiden ja niiden suorittaman testauksen 

ja kalibroinnin pätevyys. Akkreditoitu testaus- ja sertifiointilaitos osoittaa pätevyytensä 

viittaamalla tehtyyn akkreditointiin tai myönnettyyn akkreditointitunnukseen. Tällaisia 

toimielimiä ja toimijoita ovat mm. yritysten ja laitosten testauslaboratoriot. Suomessa 

akkreditoiva elin on FINAS-akkreditointipalvelu, jolla on oikeus myöntää 

akkreditointitunnus. (Akkreditointitunnus osoittaa akkreditoinnin 2012.) 
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2.3.4 Sertifiointi 

 

Sertifiointi tarkoittaa laatujärjestelmän vaatimustenmukaisuuden osoittamista 

sertifikaatilla. Sertifiointilaitoksella on oikeus antaa yritykselle sertifikaatti, joka osoittaa 

sillä olevan käytössään sertifioitu laatujärjestelmä. Akkreditoituja sertifiointilaitoksia on 

Suomessa useita, joista hitsauksen laatujärjestelmien sertifiointia suorittavat esimerkiksi 

Inspecta ja DNV. 

 

2.3.5 Auditointi ja sertifiointiauditointi 

 

Auditointi on organisaation laatujärjestelmän tutkimista dokumentoitujen menetelmien 

mukaisesti. Käytössä on sekä sisäisiä että ulkoisia auditointeja. Sisäisen auditoinnin 

organisaatio tekee itse. Sertifiointiarviointi on auditointiprosessi, johon sisältyy 

mahdollinen esiauditointi ja varsinainen auditointitilaisuus. Auditoinnin suorittaa 

sertifiointipalveluja tarjoavan yrityksen edustaja. Auditoinnin yhteydessä tehdyistä 

havainnoista auditoija tekee raportin järjestelmäsertifiointia (esim. EN ISO 3834-2 tai EN 

1090-1 ja -2) varten. Siinä esitetään positiiviset havainnot ja parannuskohteet sekä lievät 

ja vakavat poikkeamat, jotka tulee korjata ennen loppukokousta. Raportin liitteenä on 

yksityiskohtainen luettelo havainnoista ja poikkeamista, joiden osalta viitataan em. 

standardien kohtiin. Kun havaitut poikkeamat on sertifioijan vaatimusten mukaisesti 

korjattu, voidaan laatujärjestelmän sertifikaatti myöntää.  

 

2.3.6 CE-merkintä 

 

Valmistajalla, jolla on esimerkiksi sertifioitu EN 1090-1 mukainen tehtaan sisäinen 

laadunvalvontajärjestelmä, on oikeus käyttää tuotteessa tai sen dokumentaatiossa CE-

merkintää (Conformité Européenne) vakuuttamaan, että tuote täyttää sitä koskevien EU-

direktiivien vaatimukset ja että tuotteelle on suoritettu vaaditut tarkastukset. Tuotteista 

riippuen muitakin CE-merkinnän käyttöön oikeuttavia järjestelmiä on käytössä. 

Hitsaustuotannon kyseessä ollen tarvitaan myös sertifioitua ISO 3834 mukaista 

hitsaustuotannon laadunhallintajärjestelmää joko erillisenä järjestelmänä tai laajemman 

(kuten ISO 9001) laatujärjestelmän osana. CE-merkinnässä ilmoitettavat ominaisuudet 

määräytyvät käytettävän menetelmän (1, 2, 3a tai 3b) perusteella. Jos valmistaja vastaa 
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sekä Eurokoodien mukaisesta suunnittelusta että valmistuksesta, ilmoitetaan CE-

merkinnässä menetelmän 2 mukaiset tuotteen toiminnallisia ominaisuuksia koskevat 

tiedot. Tällöin suunnittelutoimiston tulee myös olla auditoitu, joko osana tehdasta tai 

erikseen.  

 

2.4 Tuotteen ja tuotannon laatu 

 

2.4.1 Tuotteen laatu 

 

Tuotteen laatu riippuu valmistajan taidoista, käytettävistä työkaluista ja koneista sekä 

käytetyistä materiaaleista ja komponenteista. Itse tuotteen laatu, kun sitä ajatellaan 

valmiina tuotteena käyttäjän näkökulmasta, ei näytä suoraan tuotteen hintatekijää ja 

valmistuksen aikatekijää. Tällöin käyttäjä voi arvioida tuotteen hyväksi sen 

toiminnallisten ominaisuuksien ja ulkonäön perusteella. Kuitenkin sekä yrityksen että 

asiakkaan kannalta laatu sisältää myös hinta- ja aikatekijät, jotka vaikuttavat 

tyytyväisyyteen.  

 

2.4.2 Tuotannon laatu 

 

Tuotannon laadulla voidaan tarkoittaa tuotettujen tuotteiden yhteistä laatua tai 

tuotantoprosessin laatua kokonaisuutena. Tuotantoprosessin laatua kuvaavat prosessin 

toimivuus, sujuvuus, taloudellisuus ja tuottavuus. Näihin vaikuttavat tekijät ovat 

moninaisia: työn tekijät, tehtävien ajallinen järjestys, materiaalin ja muiden resurssien 

hankinnan sekä prosessiin tuonnin ajankohta, prosessissa käytettävien välineiden ja 

menetelmien soveltuvuus, nopeus ja tarkkuus, siirtomatkat ja niin edelleen.  

 

2.5 Laadun tekeminen 

 

Tuotteiden laatu on perinteisesti tarkastettu tuotteen valmistuttua. Kuitenkaan laatua ei 

voi saada aikaan tarkastusten avulla, vaan tekemällä (ISO 3834-1, Johdanto). Laadun 

tuottaminen keskittyy laadun tekemiseen. Hitsauksen kyseessä ollen hitsauksen laatu 

syntyy monien valintojen ja toimenpiteiden yhteisvaikutuksesta, alkaen tilaajan 

vaatimuksista sekä suunnitelmien laadusta ja päätyen hitsaukseen ja hitsauksen jälkeisiin 
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toimenpiteisiin. Tähän väliin mahtuu paljon tekijöitä, jotka ketjureaktion tavoin 

vaikuttavat seuraaviin vaiheisiin ja lopputulokseen. Laadun tuottamista käsitellään lisää 

luvussa 3. 

 

2.6 Laadun parantamisen keinot 

 

Laatua voidaan parantaa ”laatutyökaluilla”, joista mainittakoon yleisemmän tason 

standardit ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 ja ISO 27001. Konepajoissa käytetään 

erityisesti järjestelmiä ISO 9001 ja ISO 3834 sekä TWM ja EN 1090. Muita yleisiä 

toiminnan ja tuotannon laadun kehittämiseen soveltuvia menetelmiä ovat Lean, Six 

Sigma ja näiden yhdistelmä sekä 5S. Näiden lisäksi käytettyjä laadun parantamisen 

työkaluja ovat TOC, Kaizen, JIT sekä HSEQ. Hitsauksen osalta laatua parannetaan 

käyttäen erityisesti standardia ISO 3834 ja työkalua TWM. (Martikainen 2013b, s. 33.)  

 

Nykyisin myös EN 1090 asettaa valmistukselle ja hitsaukselle tarkkoja vaatimuksia. 

Kaikkien edellä mainittujen laatujärjestelmien ja laatutyökalujen sisältämiä keinoja 

käytetään myös tiedostamatta sitä, että ne ovat jonkin standardin tai menetelmän osasia, 

koska niiden keinot ovat usein johdonmukaisia ja järkeenkäypiä.  

 

Osa edellä mainituista menetelmistä esitellään tarkemmin luvussa 3. Tavallisesti silloin, 

kun laatujärjestelmä otetaan käyttöön, se myös sertifioidaan. Yritys joutuu ohittamaan 

sellaiset tarjoukset, joissa asiakas vaatii sertifioitua laatujärjestelmää, mutta sellaista ei 

ole käytössä. Hitsaushenkilöstön pätevyydet ja taidot ovat avainasemassa. (Martikainen 

2013a, s. 11.) 

 

Johtaminen sisältyy olennaisena osana laadunhallintajärjestelmiin sekä moniin edellä 

mainituista laatutyökaluista. Johtamisfilosofia ja johtamiskäytäntö ratkaisevat aina 

laatujärjestelmien soveltamisen onnistumisen. Johtamiskulttuuri ja työ ovat muuttuneet 

vuodesta 1987, jolloin laadunhallintajärjestelmä ISO 9000 otettiin käyttöön. Vanhaa 

autoritääristä johtamiskulttuuria ei pidetä sopivana etenkään pienissä ja keskisuurissa 

yrityksissä, joissa suurin osa metalliteollisuuden väestä pohjoismaissa toimii. Sen vuoksi 

tehdään katsaus johtamiskulttuurin suuntaukseen. Yrityksen johtamiskulttuuri on ehkä 

tärkein laatuun positiivisesti vaikuttava muuttuja silloin, kun sen hallinta on kohdallaan. 
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2.7 Johtaminen 

 

Whiting Williams (1878 – 1975) havaitsi, että ihmisellä on tarve kuulua johonkin 

ryhmään, eikä raha työssä välttämättä ratkaise kaikkea. Williams tuli kuuluisaksi niin 

kutsutuista Hawthorne-tutkimuksistaan, jotka suoritettiin Western Electricin tehtaalla 

vuosina 1924 – 1932. Tutkimuksissa havaittiin, että on olemassa yhteys johtamisen, 

työmoraalin ja tuottavuuden välillä. Samaan aikaan työpaikka alettiin nähdä sosiaalisena 

järjestelmänä. (Wren & Bedeian 2009.) 

 

Yhtenä johtamistaidon olennaisena tavoitteena on avoimuuden kehittäminen. Jopa sillä 

uhalla, että havaitsee omia näkökantojaan vastustettavan, tulisi johtajan kannustaa omien 

mielipiteiden ja ajatusten esittämiseen. Mikäli hän ei pysty tähän, kommunikaatio voi 

vääristyä ja todellisuus hämärtyä. Organisaatioissa korostetaan usein virallisesti 

henkilöstön osallistumista ja yhteisiä arvoja, mutta todellisuudessa tilanne voi olla toinen. 

Liiallinen valvontakaan ei tuota toivottua tulosta. Esimiehen, joka ohjaa voimakkaasti 

alaisen tekemistä, koetaan enemmän ehkäisevän kuin tukevan hänen positiivista 

kehitystään. Hyvä tapa johtaa kehittää koko organisaatiota ja etenee rehellisyyden, 

luottamuksen, avoimuuden ja erilaisuuden hyväksymisen kautta luovuuteen ja 

muutoskykyisyyteen kuvan 1 mukaisesti. (Juuti 1995.) 

 

Kuva 1. Muutoskykyisyyden saavuttaminen organisaatiossa (Juuti 1995) 

 

Juutin (1995) mukaan muutoksen johtajissa on se piirre, että he arvostavat koko ihmistä 

ajatuksineen, eivätkä vain hänen suorituksiaan. Valvontaa ja käskyttämistä ylläpitävä 

johtamistapa ei saa aikaan edellä mainittua organisaation kehittymistä.  
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Johtaminen voidaan määritellä ryhmäpäämäärien saavuttamisen edistämiseksi. Lippittin 

ja Whiten (1943) mukaan johtamistyylit muodostavat kolme kategoriaa: autoritäärinen, 

demokraattinen ja ”laissez-faire” (rento). Johtajuustyyli luo ryhmäilmapiirin seuraavasti:  

 

 Demokraattisen johtamistyylin ilmapiiri  solidaarinen ja aktiivinen  

 Autoritäärisen johtamistyylin ilmapiiri  aggressiivinen tai apaattinen  

 

Tehdyn tutkimuksen mukaan demokraattisten ryhmien tuotteet olivat laadultaan parhaita. 

Määrällinen tulos oli pienin laissez-faire -ryhmissä ja suurin autoritäärisissä. 

Tyytyväisyyden suhteen demokraattinen ryhmä oli paras. (Helkama et al. 2001.)  

 

Demokraattiseksi johtamistavaksi kuvattu johtaminen sopii pieniin ja keskisuuriin 

yrityksiin, joissa massatuotanto ei ole pääasiallista toimintaa. Tällöin päästään laadun 

osalta parhaaseen tulokseen. Tuotannon tuleekin panostaa laatuun, koska hintakilpailu 

kansainvälisillä markkinoilla on pohjoismaisille työvoimavaltaisille yrityksille vaikeaa. 

Tämä johtuu kylmästä ilmastosta aiheutuvista asumis- ja elinkustannuksista sekä 

saavutetun elintason ylläpitämisestä.  
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3 LAADUN TUOTTAMINEN 

 

Tämä laadun tuottamisen osuus esittelee laatuteorioita sekä käytännön keinoja ja 

menetelmiä, joilla parannetaan hitsaustoiminnan laatua. Ensin esitellään hitsauksen 

laatuun vaikuttavia tekijöitä, sen jälkeen eri laatutyökaluja sekä niitä tukevia menetelmiä. 

 

3.1 Hitsauksen laatuun vaikuttavat tekijät 

 

Käsite hitsauksen laatu pitää sisällään sekä hitsin että hitsaustoiminnan laadun. Näihin 

kytköksissä ovat mm. seuraavat laatuun vaikuttavat tekijät (Martikainen 2013a, s. 5): 

 

 Valmistettavuus (DFM; Design for Manufacturing) ja hitsattavuus (DFW; Design 

for Welding) 

 Raaka-aineiden ja hitsausaineiden löydettävyys, tunnistettavuus ja jäljitettävyys 

 Työpiirustusten ja -ohjeiden oikea ajoitus, sijoitus, yksiselitteisyys ja selkeys 

 Työpisteen logistinen järjestys, siisteys, toiminnan turvallisuus ja ergonomia 

 Työkalujen ja apuvälineiden löydettävyys ja sijoitus työpisteeseen nähden 

 Kokoonpantavuus ja yhteensopivuus (DFA; Design for Assembly)  

 Yhteiskäyttölaitteiden (nosturit, erikoislaitteet) käytön vuorottelu 

 Ruuhkautumisen välttäminen ja pullonkaulojen vähentäminen 

 Koneiden, apuvälineiden, työkalujen ja työpisteen kunto 

 Hitsausaineiden oikea säilytystapa, käsittely ja käyttö 

 Sopivat ja oikeat osien mitat, muodot ja toleranssit  

 Työn vaiheiden sopiva järjestys ja oikea-aikaisuus  

 Suunnittelun, oston ja valmistuksen yhteistyö 

 Kerralla valmis vaatimukset täyttäen tai ylittäen 

 Toiminnan tuottavuus ja asiakkaiden tyytyväisyys 

 

3.1.1 Hitsin laatu 

 

Hitsin laatua voidaan kuvata neljällä ilmaisulla: 1) visuaalisuus, 2) hyvä konepajalaatu, 

3) hitsiluokka ja 4) metallurgia. Näistä visuaalisuus ja hyvä konepajalaatu määritellään 

erilaisin perustein kuin hitsiluokka ja hitsin metallurgiset ominaisuudet.  
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Visuaalisesti hyvä hitsi on muodoltaan säännöllinen. Se ei liity jyrkästi perusaineeseen 

eivätkä hitsaus ja viimeistelytyö ole aiheuttanut uria, onkaloita, halkeamia tai hiontajälkiä. 

Visuaaliset ominaisuudet tarkastetaan aina hitsien silmämääräisellä tarkastuksella. Hyvä 

konepajalaatu on edelleen käytössä sen pitkästä historiasta riippumatta. Käytännössä 

hitsiluokka C (tai IIW 3) täydellä hitsautumissyvyydellä riittää hyvälle konepajalaadulle.  

 

Hitsiluokat B, C ja D määritellään standardissa EN ISO 5817 (Hitsiluokat teräksen, 

nikkelin, titaanin ja niiden seosten sulahitsaukselle). Hitsiluokkien B, C ja D hitsin mitat 

ja sallitut poikkeamat osoitetaan raja-arvoilla standardissa EN ISO 6520-1, jossa 

geometristen hitsausvirheiden luokittelu metallisissa materiaaleissa sulahitsaukselle 

määritellään. Vastaavasti standardia EN ISO 10042 käytetään alumiinin ja sen seosten 

kaarihitsaukselle. Mainittujen hitsiluokkien lisäksi on standardin EN 1090 -mukainen 

hitsiluokka B+, joka on hitsiluokka B lisävaatimuksilla (EN 1090-2, taulukko 17). Sitä 

käytetään hitsattaessa toteutusluokan EXC4 tuotantoa mm. ydinvoimaloissa. 

 

Tuotantohitseille tehdään NDT-tarkastusta. NDT tulee sanoista Non-Destructive Testing, 

eli ”rikkomaton aineenkoetus”. Siihen luetaan silmämääräisen tarkastuksen lisäksi, joka 

on kaiken lähtökohta, myös muu ainetta rikkomaton hitsien tarkastus. NDT käyttää 

radiografista testausta (RT) tai ultraäänitarkastusta (UT) löytämään sisäisiä huokosia ja 

halkeamia. Halkeamia pinnassa tai välittömästi pinnan alla NDT etsii magneettijauhe- tai 

pyörrevirta-tarkastuksen (MT tai ET) avulla. Tunkeumanestetarkastuksella (PT) etsitään 

vuotokohtia sekä pintaan ulottuvia halkeamia, liitosvikoja, säröjä ja huokosia.  

 

Hitsausliitosten sisäisiä metallurgisia ominaisuuksia ei kuitenkaan saada selville NDT:n 

avulla, vaan menetelmäkokeilla. Jotta hitseille saataisiin riittävä metallurginen laatu, 

menetelmäkokeiden pohjalta tehdään hitsausohjeet (WPS; Welding Procedure 

Specification). Samat ominaisuudet vaativille hitseille voidaan käyttää aina samaa 

hitsausohjetta. Ennen tuotannollista hitsausta hitsataan vastaavilla raaka-aineilla ja niihin 

sopivilla lisäaineilla koekappaleita, joista leikataan paloja veto- ja taivutuskokeita, isku- 

ja kovuuskokeita sekä makrohieitä varten (ISO 15614-1). Hieistä tutkitaan mikroskoopin 

ja makroskoopin avulla mikro- ja makrorakenteita sekä suotautumia. Kovuusmittaria ja 

mikroskooppia käyttäen selvitetään hitsin ja lämpövyöhykkeen kovuuksia. Lisäksi 

voidaan tehdä ferriittipitoisuuden mittaus.  
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Hitsaajan pätevyyskokeen yhteydessä tehtävillä murtokokeilla tutkitaan päittäisliitoksen 

läpihitsautumista ja pienaliitoksen juuren sulamista. Jos läpihitsautumista ei ole 

tapahtunut tai juuri ei ole sulanut, pätevyyskoe joudutaan hylkäämään. 

 

Hitsausliitoksen laatu on hyvä, kun se kestää käyttöolosuhteissa samat rasitukset kuin itse 

perusainekin. Näin ollen liitos ei voi olla perusainetta huomattavasti heikompi tai lujempi. 

Koska teräksen kovuus korreloi sen lujuuden kanssa, se ei voi myöskään olla perusainetta 

selvästi kovempi tai pehmeämpi.  Mikäli liitos on heikompi kuin itse perusaine, se antaa 

rasitustilanteessa ensin periksi. Jos hitsausliitoksessa on vyöhyke, joka on karennut tai 

jossa on suurikokoisia rakeita tai raerajasuotautumia, rasitettu liitos voi murtua. 

Perusainetta kovempi liitos, johon on hitsauksen vaikutuksesta jäänyt vetojännitystila, on 

epäjatkuvuuskohta. Siinä voi rasituksen alaisena tapahtua väsymislujuuden alenemista ja 

pysyviä muodonmuutoksia. 

 

Kun hitsi täyttää sille asetetut vaatimukset, hitsin laadun katsotaan olevan riittävä. Näitä 

vaatimuksia asettavat eri standardit, mutta niitä voi asettaa myös yritys itse tai asiakas. 

Valmistettaessa kantavia teräs- tai alumiinirakenteita, tulee ottaa huomioon myös 

standardin EN 1090 esittämät hitsausta koskevat kohdat. 

 

3.1.2 Hitsaustoiminnan laatu 

 

Pelkkä hitsin laatu ei takaa hitsattavien tuotteiden kaikkia hyviä ominaisuuksia, joten 

huomio kiinnitetään konepajan koko hitsaustoimintaan. Tällöin laatuun sisällytetään sen 

tuottaminen, parantaminen, taloudellisuus ja tuottavuus. Näin ollen voidaan puhua myös 

hitsaustoimintaan keskittyvästä kokonaisvaltaisesta laadunhallinnasta (TQM; Total 

Quality Management), mihin sisältyvät hitsaukseen liittyvät toimet ennen hitsausta, sen 

aikana ja hitsauksen jälkeen. Lopputulokseen vaikuttavia tekijöitä on paljon. Tärkeimpiä 

hitsaustoiminnan laaduntuottotekijöitä esitetään taulukossa 1. (Martikainen 2013a, s. 6.) 
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Taulukko 1. Hitsaustoiminnan laaduntuottotekijät (Martikainen 2013a, s. 6) 

YRITYKSEN 
KÄYTÄNTÖ 

ASIAKKAAN 
VAATIMUS 

LAATUTAVOITE
VIRANOMAIS‐
MÄÄRÄYS 

NORMI, 
STANDARDI 

MATERIAALIN KÄSITTELY

EN
N
EN

 H
IT
SA

U
ST
A
 

SUUNNITTELU 
MATERIAALIVIRTA 

‐ hankinta 
‐ vastaanotto 
‐ tarkastus 
‐ merkintä 
‐ varastointi 

VÄLINEET VALVONTA 

MATERIAALI
‐ lisäaine 
‐ hitsatta‐

vuus 

LIITOS 
‐ muoto 
‐ sijainti 

RAILO 
‐ muoto 
‐ laatu 

HITSAUS‐ 
MENE‐
TELMÄ 

HITSAUSMENETELMÄ ESIVALMISTELU 
MENETEL‐
MÄKOE 

‐ materiaali 
‐ parametrit 
‐ toleranssit 
‐ koestus 

OMINAI‐
SUUDET 

KAPA‐
SITEET‐

TI 

TALOU‐
DELLI‐
SUUS 

TUOT‐
TA‐
VUUS

RAILON 
VALMIS‐
TUS 

PUH‐
DISTUS

OI‐
KAI‐
SU 

SIL‐
LOI‐
TUS 

KIIN‐
NI‐
TYS 

LÄMPÖ‐
KÄSIT‐
TELY 

IHMINEN  HITSAUSVÄLINEET JA ‐OHJEET

TEHTÄVÄ
‐ valvonta 

‐ ohjelmointi 
‐ hitsaus 

‐ kappaleenkäsittely 

PÄTEVYYSKOE 
‐ koulutus 
‐ kokemus 

KUNNOSSAPITO 
‐ huolto 
‐ varaosat 

HITSAUSOHJEET 

PÄTEVYYS 
MOTI‐
VAATIO 

VASTUU  VIIHTYVYYS

H
IT
SA

U
K
SE
N
 A
IK
A
N
A
 

TOIMINTAKUNTO 
‐ virtalähde 

‐ langansyöttö 
‐ kaasu 

LUOTETTAVUUS 

TYÖYMPÄRISTÖ HITSATTAVA KOHDE

ME‐
KANI‐
SOIN‐
TI 

AU‐
TO‐

MATI‐
SOIN‐
TI  

ER‐
GO‐
NO‐
MIA  

SUO‐
JAUS 

ENSI‐
APU 

PA‐
LO‐
TUR‐
VAL‐
LI‐

SUUS

IL‐
MAS‐
TOIN‐
TI 

MITTOJEN 
MUUTOKSET 

JA 
MUODON‐
MUUTOKSET

LUOKSE‐
PÄÄSTÄ‐
VYYS 

TYÖ‐
LÄMPÖ‐
TILA 

HOMO‐
GEENISUUS

‐ mitat 
‐ materiaalitTOSIAIKAINEN LAADUNVARMISTUS

PROSESSINOHJAUS 
‐ manuaalinen 
‐ adaptiivinen 

MENETELMÄT 

VIIMEISTELY 

H
IT
SA

U
K
SE
N
 J
Ä
LK
EE
N
  MITTOJEN JA MUODON 

MUUTOKSET 
LÄMPÖKÄSITTELY 

TUOTTEEN KÄSITTELY
PUH‐
DISTUS 

KUONAN 
POISTO 

HIONTA  OIKAISU
PINNOI‐
TUS 

VÄLINEET  VALVONTA 

TUOTEVIRTA 
‐ ohjaus 

‐ merkintä 
‐ varastointi 
‐ lähetys 

LOPPUTARKASTUS
MENETELMÄT

‐ rikkovat 
‐ rikkomattomat

TARKASTAJAN 
PÄTEVYYS 

DOKUMEN‐
TOINTI 

SAAVUTETTU LAATU
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Pitkällä aikavälillä järjestelmällinen laatutyö vaikuttaa myönteisesti yrityksen toimintaan. 

Kuva 2 esittää hallitun ja kontrolloimattoman hitsaustuotannon vaikutusta kustannuksiin. 

Hallittuna hitsaustuotannon kustannukset saadaan pysymään vakaina ja suhteellisen 

alhaisina, kun taas kontrolloimattomassa tuotannossa kustannukset vaihtelevat ja jäävät 

hallittua korkeammalle tasolle. (Martikainen 2013a, s. 7.) 

  

 

Kuva 2. Hitsauksen hallinnan vaikutus yksikkökustannuksiin (Martikainen 2013a, s. 6) 

 

Hitsaustoiminta on kokonaisvaltaista toimintaa, johon sisältyvät sekä laatu että tuottavuus 

ja taloudellisuus. Hitsaustoiminnan hallintaan sisältyy yksityiskohtien optimoinnin 

lisäksi myös kokonaisoptimoinnin näkökulma. (Martikainen 2013a, s. 6 – 7.)  

 

3.2 Laadun parantamisen menetelmiä 

 

Laatutyökalut voidaan jakaa laatujärjestelmätason työkaluihin ja fokusoituihin 

työkaluihin. Todellisten laatukustannusten ollessa alle 10 % liikevaihdosta, jolloin 

helposti tunnistettavat laatukustannukset jäävät alle 5 %, riittää katselmuksen kaltaiset 

toimet. Tällöin voidaan käyttää fokusoituja laatutyökaluja, jotka soveltuvat parhaiten 

pienten seikkojen tarkasteluun ja tuotannon pullonkauloihin. (Martikainen 2013a, s. 5.)  

 

Aina pelkkä fokusoiva työkalu ei kuitenkaan riitä. Sellainen tilanne tulee vastaan silloin, 

kun tilaaja vaatii esitettäväksi jonkin laatujärjestelmän sertifikaattia. Näitä ovat 

esimerkiksi paineastianormi PED, oikeus CE-merkintään EY-vaatimustenmukaisuutta 
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osoittamalla (FPC) tai hitsauksen laatujärjestelmä EN 3834. Nykyisin on yleistymässä 

myös HSEQ AP, josta kerrotaan luvun 3 lopussa. 

 

Laatukustannusten ollessa 10 – 25 % liikevaihdosta, jolloin helposti tunnistettavia on 5 – 

10 %, kannattaa käyttää järjestelmätasoisia menetelmiä kokonaisuuden analysointiin ja 

laadun parantamiseen. Järjestelmätasolla voidaan käyttää alla mainittuja laatujärjestelmiä 

ja työkaluja. (Martikainen 2013a, s. 5.)  

 

 EN ISO 9001 Laadunhallintajärjestelmä 

 EN ISO 14001 Ympäristöjärjestelmä 

 EN ISO 27001 Tietoturvallisuusjärjestelmä 

 EN OHSAS 18001 Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä 

 EN ISO 3834 Hitsaustoimintojen laatuvaatimukset 

 HSEQ (Health, Safety, Environment, Quality) 

 TWM (Total Welding Management) 

 LEAN 

 

Fokusoivina työkaluina toimivia ovat erityisesti seuraavat menetelmät: 

 

 5S (Suomessa usein: TUTTAVA)  

 Kaizen (Jatkuva parantaminen)  

 JIT (Just in Time) tai JOT (Juuri oikeaan tarpeeseen) 

 TOC (Theory of Constraint) eli Pullonkaula-analyysi 

 Six Sigma (myös 6σ) 

 

Mikäli todelliset laatukustannukset ovat yli neljänneksen liikevaihdosta, ei riitä pelkkä 

laatujärjestelmätyökalun käyttö, vaan tarvitaan jo rakennemuutosta. Tällöin tulee 

tarkistaa yrityksen tuoterakenne ja keskittyä ydinosaamiseen. (Martikainen 2013a, s. 5.) 
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3.3 ISO 9001 – laadunhallintajärjestelmien vaatimukset 

 

Standardi ISO 9001, joka kuuluu ns. ISO 9000 perheeseen, kuvaa organisaatioiden 

johtamista laadunhallinnan ja laadunvarmistuksen näkökulmasta. Ensimmäinen versio 

standardista ISO 9001 on vuodelta 1987.  

 

EN ISO 9000 -standardisarjan pääperiaatteet ovat (Martikainen 2013a, s. 7): 

 asiakaskeskeisyys  

 johtajuus ja järjestelmällinen johtamistapa  

 henkilöstön osallistuminen  

 prosessimainen toimintamalli  

 jatkuva parantaminen  

 tosiasioihin perustuva päätöksenteko  

 molempia osapuolia hyödyttävät suhteet toimituksissa  

 

EN ISO 9001 kuvaa laadunhallintajärjestelmien vaatimukset. Tässä vaiheessa viimeisin 

EN ISO 9001 on vuodelta 2008, joka on lähes samanlainen kuin vuoden 2000 versio. 

Seuraava ISO 9001, joka julkaistaneen vuoden 2015 lopulla, jatkaa prosessimaisella 

lähestymistavalla. Lisäyksenä edellisiin se sisältänee riskien-, muutoksen- ja tietämyksen 

hallinnan. 

 

Kaikkien laadunhallintajärjestelmien sisältöön tulee kuulua (ISO 9001, Sisällys)  

 johdon vastuu (sitoutuminen, asiakaskeskeisyys, laatupolitiikka, suunnittelu, 

vastuut, valtuudet, viestintä ja johdon katselmus)  

 resurssien hallinta (resurssien varaaminen, henkilöresurssit, infrastruktuuri ja 

työympäristö)  

 tuotteen toteuttaminen (tuotteen reaalisuunnittelu, asiakkaaseen liittyvät prosessit, 

suunnittelu ja kehittäminen, ostotoiminta, tuotanto ja palveluiden tuottaminen 

sekä seuranta- ja mittauslaitteistojen ohjaus)  

 mittaus, analysointi ja parantaminen (seuranta ja mittaus, poikkeavan tuotteen 

ohjaus, tiedon analysointi, parantaminen)  
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3.4 Hitsauksen laatustandardi ISO 3834  

 

Parhaiten hitsaavaan konepajaan soveltuvia kokonaisvaltaisia laatutyökaluja ovat 

standardi ISO 3834 sekä TWM. Tässä yhteydessä käydään lyhyesti läpi standardin ISO 

3834 periaatteita. Tämän lisäksi standardin ohjeistusta ja käyttöä on kuvattu luvussa 5.  

 

Hitsaustoiminnan standardia EN ISO 3834, jota edelsi EN 729 vuodelta 1995, alettiin 

käyttää vuonna 2006. Näin ollen kokemuksia sen käytöstä on kertynyt. Standardi ei takaa 

laatua, mutta takaa sen, että laadun tuottamisen perusvalmiudet ovat olemassa.  

 

3.4.1 Syitä standardin ISO 3834 käytölle 

 

Kokemuksen mukaan hitsaustoiminnan standardin ISO 3834 käyttöön on monia syitä. 

Sen käyttöönottoa puoltavat mm. seuraavat seikat (Martikainen 2013a, s. 10 – 11): 

 

 Asiakkaiden vaatimukset kotimaassa ja ulkomailla  

o Vaatimukset perustuvat asiakkaiden tietämykseen laatuasioista ja 

laatustandardeista sekä hitsaajien ja hitsauskoordinoijien pätevyyksistä  

 Direktiivit, tuotestandardit ja CE-merkinnät  

o Tuoteturvallisuus ja tuotevastuu 

o EN 1090 käyttö asiakkaiden vaatimusten ja CE-merkinnän vuoksi 

 Kolmannen osapuolen vaatimukset valmistuksen ja asennuksen valvonnassa 

o Viranomainen, luokituslaitos, muu elin tai organisaatio 

o Osallistumismahdollisuus verkostotoimittajana tai alihankkijana 

o Päämies edellyttää hitsauksen laatujärjestelmän käyttöä tai sertifiointia 

 Hankintaketju 

o Ketjuun voi sisältyä kaikki tai osa seuraavista: loppuasiakas, päähankkija, 

kolmas osapuoli, projektinhoitoyritys, järjestelmätoimittaja, alihankkija, 

alihankkijan alihankkija jne.  

o Laatukustannuksista suurin osa johtuu ainakin osittain kommunikaatio-

ongelmista hankintaketjun lenkkien välillä tai yksittäisen lenkin sisällä 

 Hitsauksen kuvaaminen laatu-, ympäristö- ja turvallisuusstandardien kanssa  

o EN ISO 9001, EN ISO 14001 tai EN OHSAS 18001 
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 Yrityksen oma halu ja tulevaisuus 

o Maailman globalisoituessa hitsauksen laatujärjestelmän omaksumisella ja 

käyttöönotolla yritys osoittaa olevansa varteenotettava toimittaja 

o Laatujärjestelmä on osa yrityksen jokapäiväistä kehittämistä ja sen kautta 

kilpailukyvyn parantamista, koska hitsauksen laatu, taloudellisuus ja 

tuottavuus sen kautta paranevat 

 

3.4.2 Käyttökokemuksia 

 

Koska standardia ISO 3834 on käytetty jo vuosia, yritysten edustajat ovat antaneet siitä 

monenlaisia lausuntoja. Tässä esitetään niistä muutamia (Martikainen 2013a, s.11): 

 

 EN ISO 3834 on helppo ja konkreettinen tapa aloittaa laatutoiminta; se on ”kättä 

pidempää” ja selvä projekti. 

 Hitsauksen kokonaisuus on saatu hallintaan: koordinoinnilla on päästy pelkästä 

osaoptimoinnista myös kokonaisoptimointiin. 

 Johtaminen ja vastuut on saatu selkeytettyä. 

 Sopimuskäytäntö on kehittynyt: puhutaan samaa kieltä, tiedetään kaikin puolin, 

mitä vaaditaan, luvataan ja pystytään tekemään. 

 Suunnittelun ja valmistuksen yhteistyö on kehittynyt vaatimusten katselmuksen 

ja teknisen katselmuksen myötä eriytymisestä yhteistyöhön. 

 Reagointi muutoksiin on nopeutunut, meistä on tullut ketterämpiä. 

 Osaaminen on lisääntynyt. 

 Materiaalinkäyttö (perus- ja lisäaineet) on tehostunut. 

 Ylisuuri a-mitta ja kupu on saatu hallintaan. 

 Vaatimustaso on selkeytynyt: on ymmärretty hitsiluokat ja ne on otettu käyttöön. 

 Ymmärretään, että asiat on sovittava etukäteen. Ei enää sitä tilannetta, että ”No, 

kyllä niistä sitten sovitaan, jos jotain epäselvyyttä ilmenee”. 

 Siisteys ja työturvallisuus ovat parantuneet. 

 Työmotivaatio on kasvanut: tiedetään, mitä ollaan tekemässä. 

 Kilpailukyky on parantunut merkittävästi. 

 Nyt on kolme erillistä järjestelmää (ISO 9001, ISO 3834-2 ja FPC), jotka ovat 

ehkä tuoneet muutaman kaupan. Ilman EN 1090 -sertifiointia tietty tuoteryhmä 

36



 
 

olisi myös pitänyt poistaa tuotevalikoimasta. Tietysti tätä kautta tulee myös 

taloudellista hyötyä (Laitinen 2014) 

 

3.4.3 Standardisarjan ISO 3834 sisältö ja käyttö 

 

Standardisarja EN ISO 3834 esittää laatuvaatimukset ennen kaikkea hitsaustoiminnalle. 

Sitä voidaan käyttää itsenäisenä sertifioituna laatujärjestelmätyökaluna tai täydentää se 

laadunhallintajärjestelmäksi ISO 9000:n edellyttämillä asioilla. (ISO 3834-1, kohta 6.)  

 

Sisäiset ja ulkoiset organisaatiot, sertifiointielimet mukaan lukien, voivat käyttää 

standardia ISO 3834. Sen avulla arvioidaan valmistajan edellytyksiä täyttää asiakkaan, 

viranomaisen tai valmistajan omia vaatimuksia. (ISO 3834-1, Johdanto) 

 

Standardi ISO 3834 esittää hitsausohjeistuksen perustana ja hitsaustoiminnan työkaluna 

käytettävät menettelytavat tarjouspyynnöstä toimitukseen (Martikainen 2013a, s. 7). 

Yksityiskohtaiset menettely- ja työohjeet saa yritys kirjoittaa tai kirjoituttaa itse, mutta 

itse standardin perusteella laadittava hitsauksen toimintakäsikirja voidaan laatia 

valmiiseen runkoon, jos sellainen on saatavilla.  

 

Standardisarja koostuu seuraavista standardeista: 

 

 EN ISO 3834-1 Tarkoituksenmukaisen laatutasovaatimuksen valintaperusteet 

 EN ISO 3834-2 Kattavat laatuvaatimukset 

 EN ISO 3834-3 Vakiolaatuvaatimukset  

 EN ISO 3834-4 Peruslaatuvaatimukset 

 EN ISO 3834-5 Laatuvaatimusten osoittamiseen tarvittavat asiakirjat 

 ISO/TR 3834-6 Soveltamisohjeet 

 

Standardi määrittelee laatuvaatimukset konepaja- ja asennushitsauksiin, eikä se riipu 

hitsattavasta rakenteesta. Se sisältää ohjeita valmistajan hitsausvalmiuksien arviointiin. 

Sitä voidaan soveltaa kaikissa hitsaustilanteissa kolmesta vaihtoehdosta valitun 

vaatimustason mukaan. Se, mikä taso valitaan, riippuu siitä mitä hitsataan.  
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Sertifioidessaan hitsauksen laatujärjestelmää ISO 3834:n pohjalta, hitsaava yritys valitsee 

vaativimman tason, jonka mukaisia tuotteita se valmistaa. Laatutason valintaan käytetään 

standardin ISO 3834-1 liitettä A. Yleensä valinta johtaa kattaviin laatuvaatimuksiin eli 

standardiin ISO 3834-2. Valintaan vaikuttavat pääasiassa tuotteiden turvallisuustekijät ja 

hitsattavat materiaalit, mutta lisähuomiota kiinnitetään myös esimerkiksi rakenteiden 

vaikeusasteeseen ja tuotevalikoimaan. Käytettävä taso riippuu myös toteutusluokasta 

EXC. Hitsattaessa EXC1-luokan tuotteita peruslaatuvaatimukset (ISO 3834-4) ovat 

riittävät. Seuraavissa kohdissa luetellaan eri tasojen vaatimukset ISO 3834-1 liitteen A 

mukaan.  

 

3.4.4 ISO 3834-4 – Peruslaatuvaatimukset  

 

Peruslaatuvaatimustasoa käytetään helposti hitsattavissa kohteissa, joissa riski tuotteen 

käytössä on pieni. Peruslaatuvaatimukset (ISO 3834-4) edellyttää yritykseltä 

 vaatimusten katselmuksen 

 teknisen katselmuksen 

 alihankinnan kohtelua alihankitulle tuotteelle, palvelulle ja toiminnolle kuten 

valmistajaa lopullisen laatuvastuun jäädessä valmistajalle 

 pätevöitetyt hitsaajat ja hitsausoperaattorit 

 pätevöitetyn tarkastushenkilöstön 

 tuotanto- ja testauskaluston 

 lisäainetoimittajan suositusten mukaista hitsausaineiden varastointia ja käsittelyä 

 poikkeamien ja korjaavien toimenpiteiden ohjaustoimia 

 jonkin tahon erityisesti vaatiessa 

 tarkastuksen ja/tai testauksen ennen hitsausta, sen aikana ja/tai sen jälkeen 

 

3.4.5 ISO 3834-3 – Vakiolaatuvaatimukset  

 

Vakiolaatuvaatimuksia (ISO 3834-3) käytetään hitsattavissa kohteissa, kun täydellistä 

dokumentointia ei vaadita. Peruslaatuvaatimusten lisäksi vaaditaan 

 hitsauskoordinoijaa 

 laitteiden huoltoa 

 laiteluetteloa 
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 dokumentoitua tuotantosuunnitelmaa 

 hitsausohjeita ja niiden hyväksyntää 

 perusaineiden tunnistettavuuden säilymistä varastoinnin aikana ja suojaamista 

ympäristön vaikutukselta   

 hitsauksen jälkilämpökäsittelyä tuotestandardin tai erittelyn mukaan 

 hitsauksen jälkilämpökäsittelyn ohjetta 

 hitsauksen jälkilämpökäsittelyn pöytäkirjaa  

 tarkastusta ja testausta ennen hitsausta, hitsauksen aikana ja hitsauksen jälkeen 

 poikkeamien ja korjaavien toimenpiteiden menettelyohjeita korjaukseen ja/tai 

oikaisemiseen 

 jonkin tahon erityisesti vaatiessa  

 vaatimusten katselmuksen pöytäkirjaa 

 teknisen katselmuksen pöytäkirjaa  

 mittaus- ja testauslaitteiden kalibrointia tai kelpuutusta 

 

3.4.6 ISO 3834-2 – Kattavat laatuvaatimukset  

 

Kattavat laatuvaatimukset (ISO 3834-2) edellyttää mm. dokumentointia, jäljitettävyyttä 

sekä mittauslaitteiden kelpuutusta. Perus- ja vakiolaatuvaatimusten lisäksi vaaditaan 

 vaatimusten katselmuksen pöytäkirjaa 

 teknisen katselmuksen pöytäkirjaa 

 laitteiden huollosta dokumentoituja suunnitelmia ja raportteja 

 tuotantosuunnitelmasta dokumentoituja suunnitelmia ja raportteja 

 hitsauksen jälkilämpökäsittelystä pöytäkirjan jäljitettävyyttä tuotteeseen 

 mittaus- ja testauslaitteiden kalibrointia tai kelpuutusta 

 jonkin tahon erityisesti vaatiessa  

 hitsausaineiden eräkohtaista testausta 

 tuotannonaikaista tunnistusta 

 jäljitettävyyttä 

 laatuasiakirjoja 
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3.4.7 Yhteenveto oleellisimmista vaatimuksista 

 

Edellä olevista luetteloista voidaan laskea vaatimuksia ja havaita peruslaatuvaatimuksiin 

sisältyvän kahdeksan, vakiolaatuvaatimuksiin 19 ja kattaviin laatuvaatimuksiin 25 kohtaa. 

Näiden lisäksi ”jos vaaditaan” -kohtia on neljä kattavien laatuvaatimusten päätteeksi. 

Alkuperäinen luettelo (ISO 3834-1, liite A) on tehty helpottamaan laatutason valintaa, 

eikä kata kaikkia standardin ISO 3834-2 vaatimuksia ja suosituksia. Standardi EN 1090 

tuo esiin myös muita näkökohtia, joita sovelletaan kantaville teräs- ja alumiinirakenteille.  

 

Martikainen (2013a, s. 7) on listannut tärkeitä laatuun, tunnistettavuuteen ja pätevyyksiin 

liittyviä seikkoja. Niitä ovat  

 riittävän pätevän hitsauskoordinoijan (IWE, IWT, IWS tai RWC-S) nimeäminen 

ja hänen tehtäväkuvauksensa  

 hitsaajien ja hitsausoperaattoreiden tarkoituksenmukaiset pätevyydet  

 tarkastushenkilöiden pätevyydet (käytetään usein ulkopuolisia NDT-tarkastajia)  

 ainestodistus käytettävistä materiaaleista (yleensä: vastaanottotodistus 3.1)  

 hitsausaineiden tunnistettavuus (luokittelumerkintä, kauppanimi, valmistaja ym.) 

 raaka-aineiden tunnistettavuus ja jäljitettävyys  

 hitsausohjeita (WPS) riittävä määrä erilaisille hitseille ja niiden käyttäminen  

 hitsien ja hitsaustuotannon laadun tarkastaminen  

 

Kun hitsaava yritys suunnittelee ottavansa käyttöön standardin ISO 3834 hitsaustöiden 

laadunohjausta varten, siihen on saatavilla kirjallista opastusta. Teknologiateollisuus ry 

on julkaissut oppaan ”Hitsauksen laadun ja tehokkuuden parantaminen hyödyntäen 

standardia SFS-EN ISO 3834”. Se on tarkoitettu yrityksille ja yritysten hitsaustoiminnan 

laadusta vastaaville henkilöille. Opas neuvoo millaisista menettelyohjeista on hyötyä ja 

mitä niissä tulisi esittää.  

 

3.5 Tehtaan sisäinen laadunvalvonta  

 

Tehtaan sisäistä laadunvalvontaa eli tuotannonvalvontaa esitellään tässä yhteydessä hyvin 

lyhyesti, koska tätä aihetta käsitellään laajasti luvussa 5. Tässä tuodaan esille käytön 

perusteita ja joitain havainnollistavia yksityiskohtia.  
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Euroopan parlamentti hyväksyi vuonna 2011 rakennustuoteasetuksen (305/2011/EC). 

Sen tarkoituksena on edistää rakennustuotteiden vapaata liikkuvuutta sekä yritysten 

kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantamista Euroopan unionin alueella. DoP:lla ja CE-

merkinnällä valmistaja vakuuttaa rakennustuotteen ominaisuuksien olevan ilmoitetun 

eurooppalaisen harmonisoidun tuotestandardin tai eurooppalaisen teknisen hyväksynnän 

tai arvioinnin mukaiset. Merkintä on myös keino osoittaa tuotteen suoritustaso 

yhdenmukaisella tavalla. Jos yritys on oikeutettu merkitsemään tuotteen CE-merkinnällä, 

se voi myydä tuotteensa ETA:n alueella käytettäväksi. Ilman CE-merkintää asetuksen 

piiriin kuuluvia tuotteita voidaan kuitenkin myydä käytettäväksi ETA:n ulkopuolella. 

(Rakennustuoteasetus (EU) N:o 305/2011 2011.) 

 

3.5.1 Standardisarja EN 1090 

 

Kantavia teräsrakenteita varten on harmonisoitu standardisarja EN 1090 (Suomessa SFS-

EN 1090), joka sisältää kolme standardia: EN 1090-1, EN 1090-2 ja EN 1090-3. 

Viimemainittu koskee alumiinirakenteita, joita ei tässä työssä käsitellä. Mainitut 

standardit ovat yhdenmukaistettuja eurooppalaisia standardeja, ”laadittu toteuttamaan 

Euroopan komission julkaisema mandaatti M120 – Rakenteelliset metallituotteet ja 

lisäosat (2/4)” (EN 1090-1, Johdanto).  

 

Näihin standardeihin ei ole sisällytetty suunnittelun vaatimuksia, vaan ne esitetään EN 

1990-sarjan Eurokoodien soveltuvissa osissa, joita ovat EN 1990 Eurokoodi 0: 

Suunnittelun perusteet, EN 1991 Eurokoodi 1: Rakenteiden kuormitukset, EN 1993 

Eurokoodi 3: Teräsrakenteiden suunnittelu ja EN 1998 Eurokoodi 8: Rakenteiden 

suunnittelu kestävyyden suhteen maanjäristyksessä. Näistä olennaisin teräsrakenteiden 

suunnittelussa on Eurokoodi 3. Standardeja käytetään ympäristöministeriön vahvistamien 

kansallisten liitteiden kanssa yhdessä.  

 

3.5.2 FPC-järjestelmä ja EN 1090-1 

 

Standardin ISO 9001 kohta 4 esittää vaatimuksia kaikille laatujärjestelmille. Standardin 

kohta 4.2 tuo dokumentoinnin osalta esille vaatimuksen pitää yllä ajan tasalla olevaa 

41



 
 

laatukäsikirjaa, johon sisältyy menettelyohjeet asiakirjojen ja vaatimustenmukaisuutta 

osoittavien tallenteiden hallinnasta. (ISO 9001, kohta 4.2.) 

 

FPC (Factory Production Control) tarkoittaa ”tehtaan tuotannon valvonta”. Suomeksi se 

on käännetty muotoon ”tehtaan sisäinen laadunvalvonta”. FPC-käsikirja on tehtaan 

sisäisen laadunvalvonnan käsikirja. Se perustuu standardiin EN 1090-1 + A1 (Teräs- ja 

alumiinirakenteiden toteutus. Osa 1: Vaatimukset rakenteellisten kokoonpanojen 

vaatimustenmukaisuuden arviointiin). Sen kohdassa 6.3 sanotaan: ”Valmistaja perustaa 

tehtaan tuotannonvalvontajärjestelmän (FPC-järjestelmän), dokumentoi ja ylläpitää sitä 

varmistaakseen, että markkinoille toimitetut tuotteet vastaavat ilmoitettuja toiminnallisia 

ominaisuuksia.” (EN 1090-1, kohta 6.3.)  

 

Rakenteellisten kokoonpanojen vaatimustenmukaisuus arvioidaan standardin EN 1090-1 

+ A1 vaatimusten perusteella. Standardilla EN 1090-1 suoritustason pysyvyyden 

arviointi- ja varmennusjärjestelmän luokka eli AVCP-luokka on 2+. Tämä edellyttää 

valmistajalta ja sertifioijalta taulukossa 2 sarakkeessa 2+ esitettyjä toimenpiteitä. 

 

Taulukko 2. Suoritustason pysyvyyden arviointi ja varmentaminen (Teräskokoonpanojen 

CE-merkintä 2013) 

AVCP  1+ 1 2+ 3 4 

Maahantuoja
tai 

valmistaja 

DoP (perusominaisuuksien suoritustasoilm.)     
ITT (alkutestaus)      
FPC      
Näytteiden testaus       

Ilmoitettu 
laitos 

Tuotteen CP:n varmentamistodistus  TS TS    
FPC:n varmentamistodistus    LS   
ITT  TS TS  TL  
Tehtaan ja FPC:n alkutarkastus  TS TS LS   
FPC:n valvonta, arviointi ja hyväksyntä  TS TS LS   
Pistokoenäytteiden testaus  TS     

: maahantuoja tai valmistaja  
LS: laadunvalvonnan sertifiointilaitos 

TS: tuotesertifiointilaitos 
TL: testauslaboratorio 

 

Ilmoitettu laitos antaa FPC:n vaatimustenmukaisuustodistuksen standardin EN 1090-1 

mukaisesti, jonka perusteella valmistaja voi laatia suoritustasoilmoituksen ja käyttää CE-

merkintää. FPC-järjestelmän on tarkoitus varmistaa tuotteiden vaatimustenmukaisuus. 

Valmistus tulee tehdä suunnittelijan laatiman kokoonpanoeritelmän mukaisesti ja siinä 
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tulee noudattaa standardin EN 1090-2 vaatimuksia. Teräskokoonpanojen aineiden ja 

tarvikkeiden tulee olla EN 1090-2 kohdassa 5.3 esitettyjen eurooppalaisten standardien 

mukaisia. 

 

Valmistajan tulee luoda FPC-järjestelmä sekä dokumentoida ja ylläpitää sitä 

varmistaakseen, että markkinoille toimitetut tuotteet ovat niille ilmoitettujen 

ominaisuuksien mukaisia. FPC-järjestelmä sisältää kirjallisia menettelytapoja, 

tarkastuksia ja testauksia. Lisäksi se sisältää menetelmät valvoa tuotteita, välineitä, 

tuotantoprosesseja ja valmistettuja kokoonpanoja. (EN 1090-1, kohta 6.3.) 

 

Standardin EN 1090-1 kohta 6.1 edellyttää kokoonpanojen ja tuotejärjestelmien jakamista 

testausta ja valmistusta varten tuoteperheisiin. Hitsaavassa yrityksessä kannattaa harkita 

tuoteperheisiin jakoa hitsattavuus- ja materiaaliominaisuuksien perusteella, jotka ovat 

likimäärin yhteisiä kaikille saman perheen rakenteille. Alkutestaus (ITT) tehdään vain 

tuoteperheen ensimmäiselle tuotteelle. Mitä vähemmän perheitä on, sitä vähemmän 

tarvitaan testausta.  

 

3.5.3 Lähtökohdat EN 1090-2 käytölle 

 

Rakennettaessa kantavia teräsrakenteita, on niiden osalta käytettävä standardia EN 1090-

2 + A1 (Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus. Osa 2: Teräsrakenteita koskevat tekniset 

vaatimukset). Tekniset vaatimukset määritellään siis EN 1090-2 + A1 mukaan.  

 

Tapauksissa, joissa on olemassa EN-standardi tai EN-standardin kohta, jonka mukaan 

tietyntyyppinen kokoonpano rakennetaan, noudatetaan ensisijaisesti sitä ja toissijaisesti 

EN 1090 määräyksiä. Tällainen on esimerkiksi standardin EN 13084-7 mukainen 

yksikuorinen teräksinen savupiippu tai teräksinen sisähormi (EN 1090-1, kohta 1). Sama 

pätee säiliöihin, koska niilläkin on omat mallin ja käytön mukaiset EN-standardinsa.  

 

Teräsrakenteet jaetaan toteutusluokkiin, joita on neljä: EXC1, EXC2, EXC3 ja EXC4. 

Rakenteelle käytettävä toteutusluokka riippuu seuraamusluokasta (CC), käyttöluokasta 

(SC) ja tuotantoluokasta (PC). Englanninkieliset nimet ovat Consequence Class, Service 

Category ja Production Category. Käytetyt luokat ovat CC1, CC2 ja CC3, SC1 ja SC2 
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sekä PC1 ja PC2. Mitä suurempi on riski, sitä suurempi on numero. Savupiipun 

ulkovaipan osalta voi päätyä luokkiin CC2, SC2 ja PC2. Näistä seuraa toteutusluokka 

EXC3. Mitä suurempi (1 – 4) toteutusluokka on, sitä suuremmat vaatimukset asetetaan 

mm. hitseille ja tarkastuksille. 

 

Esimerkkinä standardin EN 1090-2 + A1 ohjeistuksesta on hitsausohjeiden (WPS) 

hyväksyminen tuotantoon. Kohdassa 12.4.2.2 edellytetään tuotannon viidelle 

ensimmäiselle samaa uutta hitsausohjetta käyttäen hitsatulle hitsille normaaliin nähden 2-

kertaista tarkastuslaajuutta. Toteutusluokassa EXC2 vaaditaan tällöin myös hitsiluokkaa 

B (EN ISO 5817), mutta sen jälkeen riittää C (EN 1090-2, kohta 7.6). 

 

Kaikki hitsit tulee tarkastaa koko pituudeltaan silmämääräisesti. Muun kuin 

silmämääräisen NDT-tarkastuksen käyttö ja hitsien tarkastuksen laajuus riippuvat 

toteutusluokasta EN 1090-2 kohdan 12.4.2.2 taulukon 24 mukaan. 

 

 EXC1: vain silmämääräinen tarkastus (VT), ellei muuta vaadita 

 EXC2: VT + 10 %, 5 % tai 0 % muu NDT-tarkastuslaajuus 

 EXC3: VT + 20 %, 10 % tai 5 % muu NDT-tarkastuslaajuus 

 EXC4: VT + 100 %, 50 %, 20 % tai 10 % muu NDT-tarkastuslaajuus 

 

Toteutusluokan lisäksi tarkastuslaajuus riippuu hitsin hyväksikäyttöasteesta (alle tai 

vähintään 50 %), enimmäisainepaksuudesta tai a-mitasta, hitsausliitoksen suunnasta 

kuormitukseen nähden (poikittainen tai pitkittäinen), liitostyypistä (ristiliitos tai T-liitos) 

ja hitsin tyypistä (piena- tai päittäishitsi). Näistä tarkastuslaajuutta alentavat alle 50 % 

hitsin hyväksikäyttöaste murtorajaan nähden, pitkittäinen liitos, T-liitos ja pienahitsi sekä 

korkeintaan 12 mm a-mitta tai 20 mm enimmäisainepaksuus. Lisätietoa tähän löytyy 

luvun 5 taulukossa 26.  

 

3.6 TWM – hitsauksen kokonaishallinta  

 

Hitsauksen laatutyökalu TWM (Total Welding Management) perustuu J.R. Barkhoffin 

kehittämään matriisirakenteeseen, jonka avulla kehittämisen painopisteet löydetään. 

Hitsaus tieteenä noudattaa tiettyjä lainalaisuuksia, mistä syystä hitsauksen laatua voidaan 
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hallita. Tämä kumoaa vanhan ajatuksen hitsauksesta eräänlaisena taiteena, jossa 

lopputulos syntyy kokeilujen kautta. TWM:ssä on neljä kriittistä toimintoa (4 critical 

functions) ja niiden alla viisi avainaluetta (5 key results areas), joita tarkastellaan viiden 

toimenpiteen (5 do’s) kautta 4×5×5 matriisina. Tuloksena on sata mahdollisuutta 

toiminnan kehittämiseen, joskaan kaikki matriisin pisteet eivät ole relevantteja. 

Analysoimalla näitä voidaan löytää realistiset kehityskohteet. (Barckhoff 2005.) 

 

3.6.1 Viisi avainaluetta 

 

Taulukossa 3 näkyvät kuhunkin kriittiseen toimintoon kuuluvat avainalueet. Avainalueet 

sisältävät kaikki hitsaustuotantoon vaikuttavat tekijät. Näitä ovat mm. materiaalin valinta, 

hitsausprosessin valinta, henkilöstön osaaminen ja tarkastukset. Ne on sijoitettu neljän 

kriittisen toiminnon alle sen mukaan, missä toiminnossa eli työvaiheessa niihin voidaan 

vaikuttaa ja minkä vastuualueelle ne kuuluvat.  

 

Taulukko 3. TWM:n kriittiset toiminnot ja avainalueet (Martikainen 2013a, s. 10) 

 KRIITTINEN TOIMINTO 

 Suunnittelu 
Tuotannon 
suunnittelu 

Hitsaustuotanto Laadunvarmistus 

A 
V 
A 
I 
N 
A 
L 
U 
E 
 

Materiaalin valinta 
Tuotannon 
suunnittelu ja  
-ohjaus 

Henkilöstön 
osaaminen, 
kouluttaminen ja 
pätevöinti 

Laatupolitiikka ja  
-johtaminen 

Hitsin mittojen 
määritys 

Vaatimusten 
katselmus ja 
tekninen katselmus 

Layout ja 
materiaalivirrat 

Laatustandardit ja  
-ohjeet 

Hitsausliitoksen 
tyypin valinta 

Hitsausprosessin ja 
menetelmän valinta 

Hitsaukseen 
liittyvät työt 

Laatukustannukset 
(laatutoimenpiteet) 

Valmistettavuuden 
(hitsattavuuden) 
arviointi 

Automaatio- ja 
älykkyystasojen 
valinta 

Viimeistelyt ja 
jälkityöt 

Tarkastus, 
mittaaminen ja 
raportointi 

Hitsin tarkat 
määritteet 

Hitsausohjeet 
(WPS) ja työohjeet 

Tuotannon ohjaus 
ja valvonta 

Korjaavat 
toimenpiteet 

 

3.6.2 Viisi toimenpidettä 

 

Viisi toimenpidettä (Five Do’s) esitetään alla olevassa listassa (Barckhoff 2005). Tähän 

lyhyeen listaan on lisätty myös näiden toimenpiteiden vaikutuksia: 
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1. Vähennä hitsien määrää ja tilavuutta 

 Pienemmät muoto- ja rakennemuutokset sekä ajansäästö 

2. Vähennä kaariaikaa 

 Pienempi energiankulutus ja ajansäästö 

3. Vähennä korjauksia, hylkäyksiä ja romua 

 Vähäisempi työmäärä, parempilaatuinen tuote, ajan ja materiaalin säästö 

4. Vähennä työn rasittavuutta 

 Tyytyväisempi ja terveempi hitsaaja 

5. Vähennä turhaa liikettä, siirtelyä ja odottelua 

 Vähäisempi työmäärä sekä ajan- ja energiansäästö 

 

Toimenpiteiden yhteisvaikutuksena saadaan pienemmin kustannuksin ja nopeammin 

valmistuva sekä parempilaatuinen tuote. Tuottavuus ja laatu paranevat. Seuraavaksi 

tarkastellaan vielä näiden toimenpiteiden vaikutuksia tarkemmin. 

 

1. Vähennä hitsien määrää ja tilavuutta 

 

Liian tukevat hitsit jäykistävät rakennetta aiheuttaen jännityshuipun rasittuvassa 

liitoksessa. Lisäksi ne pehmentävät tai haurastuttavat perusainetta lujilla materiaaleilla ja 

aiheuttavat sisäisiä jännityksiä. Muodonmuutoksista tulee suurempia ja/tai kiinnittimien 

tarve ja puristusvoima kasvaa. Ylisuuret hitsit johtuvat joko puutteellisesta tai 

taitamattomasta suunnittelusta, hitsaamisesta ilman hitsausohjeita tai työpiirustuksen 

hitsausmerkintöjä, tai hitsaamisesta ”varman päälle”. (Barckhoff 2005, Lukkari 1996.) 

 

Hitsattaessa pienaliitosta on suuri vaara liian suureen a-mittaan. Tilavuus ja a-mitta 

saadaan myös pienemmäksi, mikäli ennakkoon tehdyillä kokeilla on jatkuvasti todettu 

saavutettavan vaadittu hitsautumissyvyys. Pienahitsin a-mitta (effective throat thickness) 

voidaan tällöin määrittää kuvan 3 mukaisena a-mittana, joka huomioi liitoksen todellisen 

syvyyden. Tähän päästään helposti mekanisoidulla hitsauksella. (EN 1993-1-8, kohta 

4.5.2.) 

 

Tehokas keino estää muodonmuutoksia ja säästää resursseja on liittää osat katkohitseillä 

jatkuvien hitsien sijaan silloin, kun lujuus- tai tiiveysvaatimukset sen sallivat. Hyvällä 
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suunnittelulla voidaan korvata hitsausta esimerkiksi valitsemalla särmäys tai käyttämällä 

valmiita profiileja (Ahola 1988). 

 

 

Kuva 3. Pienahitsin tehollinen a-mitta (EN 1993-1-8, kohta 4.5.2, kuva 4.4) 

 

2. Vähennä kaariaikaa 

 

Kaariajalla tarkoitetaan valokaaren palamiseen kuluvaa aikaa. Sen vähentämiskeinot 

painottuvat hitsauksen optimointiin. Hitsausprosessi, lisä- ja apuaineet sekä sähköiset 

hitsausarvot valitaan mahdollisimman suurta kuljetusnopeutta tavoitellen. Liitosten 

sijoittelu hitsausasennon optimoimiseksi ja puhtaat, riittävällä tarkkuudella valmistetut 

osat, auttavat kaariajan vähentämisessä (Barckhoff 2005, s. 67). Juuritukea käyttäen 

voidaan käyttää suurempaa hitsausvirtaa ja siten nopeuttaa pohjapalon hitsausta (Welding 

Handbook 2001). 

 

3. Vähennä korjauksia, hylkäyksiä ja romua 

 

Hitsattavien osien tulee olla piirustusten ja toleranssien mukaiset. Tämä on seikka, joka 

tulee tarkistaa vielä hitsauksen jälkeenkin, jotta korjaamattomat virheet eivät etenisi 

asiakkaalle saakka. Vääränmittaiset osat joudutaan korjaamaan tai romuttamaan, jolloin 

tuottavuus kärsii ja todennäköisesti myös tuotteen laatu. Hitsaustyön korjauskustannukset 

ovat moninkertaiset alkuperäiseen verraten. Työaika- ja materiaalikulujen lisäksi 

toimitusaikataulu voi pettää ja varaston tilantarve kasvaa. (Welding Handbook 2001.) 

 

Korjaustyötä ja materiaalihukkaa aiheuttavat usein suorakulmien, kiinnittimien, ohjainten, 

kohdistusmagneettien ja vesivaakojen käytön laiminlyönti, sekä ristimittojen ja muiden 
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mittojen tarkistamattomuus ennen lopullista hitsausta. On tärkeää varmistua myös 

mittausvälineiden kunnosta ja tarkkuudesta. Vesivaa’an tarkkuuden voi tarkistaa 

mittaamalla saman kohdan kahdesti kääntäen vesivaakaa 180° ja vertaamalla kuplan 

sijaintia. Suorakulma voidaan tarkistaa asettamalla suorakulman yksi kylki perusviivalle 

ja piirtämällä toisen kyljen suuntainen viiva. Sen jälkeen käännetään perusviivan 

suuntainen kylki vastakkaiseen suuntaan ja piirretään toisen kyljen suuntainen viiva ensin 

piirretyn viivan alkupisteestä. Jos viivat ovat yhdensuuntaiset, suorakulma on 90°. 

  

Lopullisessa hitsauksessa ajattelematon hitsausjärjestys ja ymmärtämättömyys lämmön 

aiheuttaman taipuman suunnasta ja suuruudesta voivat vielä silloittamisen jälkeenkin 

johtaa kulmamittojen poikkeamiin, vääntyneisiin muotoihin ja lommoutuneisiin pintoihin. 

Mikäli hitsaajan taitojen lisäksi työpiirustukset ja hitsaustyön valvonta on kunnossa, voi 

kokoonpano osineen onnistua kerralla (Barckhoff 2005, s. 68). 

 

4. Vähennä työn rasittavuutta 

 

Hitsaajat joutuvat usein työskentelemään staattisesti kuormittavissa asennoissa. 

Samanlaisena toistuvat liikkeet ja työasennot ovat syynä merkittävään osaan hitsaajien 

vammoista (Lukkari 2002, s. 291).  

 

Työasentoja korjaamalla, mekanisointia lisäämällä, lyhentämällä samassa asennossa 

työskentelyaikoja ja parantamalla työpaikan ergonomisia ratkaisuja, yksipuolinen rasitus 

vähenee, poissaolot vähenevät ja kokonaistuottavuus paranee. Samaan suuntaan 

vaikuttavat myös luoksepäästävyyttä edistävä tuotteen ja työn suunnittelu, 

asianmukaisten työkalujen käyttö, opastus ja koulutus. Työn laatu paranee, koska hitsaaja 

tarvitsee työtehtävästä selviytyäkseen vähemmän energiaa ja voi keskittyä paremmin 

tuottavaan työskentelyyn (Barckhoff 2005, s. 68). 

 

5. Vähennä turhaa liikettä, siirtelyä ja odottelua 

 

Optimoidut liikkeet tehostavat työskentelyä. Hitsaaja on kuin urheilija, joka pyrkii 

minimoimaan virheitä ja tarpeettomia liikkeitä päästäkseen nopeammin ja varmemmin 

tavoitteeseensa. Turhaa liikettä ja tekemistä aiheuttavat esimerkiksi lattialla olevien 
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esteiden kiertäminen sekä harkitsematon osien ja työkalujen asettelu ja asettelun korjaus. 

Osat ja työvälineet tulisi asettaa riittävän lähelle työpistettä. Erilaisia nostureita ja taljoja 

tulee käyttää harkiten. Jos yrityksessä on käytössä moniakselisia hitsausalustoja, 

pyörityslaitteita tai pyöritysrullastoja, niiden hyväksikäyttö helpottaa ja nopeuttaa 

erityisesti raskaiden osien kääntämistä hitsausta varten.  

 

Barckhoffin mukaan tavoitteena on optimoida työtapoja, työympäristöä, työvälineitä, 

hitsausjärjestystä ja varusteita paremman tuottavuuden saavuttamiseksi. Tuottavuus 

heikkenee odottelun seurauksena. Odotusta ja turhaa pohdiskelua aiheuttavat monenlaiset 

syyt, kuten epäselvät työohjeet ja työpiirustukset, hukassa tai turhan kaukana olevat 

työkalut, siirto- ja nostovälineiden odottelu, välineiden korjaus, osien odottelu sekä 

esimiehen tai tarkastuksen odotus. (Barckhoff 2005, s. 69.) 

 

3.6.3 Neljä kriittistä toimintoa 

 

Kriittisillä toiminnoilla, joita ovat suunnittelu, tuotannon suunnittelu, hitsaustuotanto ja 

laadunvarmistus, on vaikutus edellä selostettuihin toimenpiteisiin. Jokaisella kriittisellä 

toiminnolla on viisi avainaluetta, jotka tässä lyhyesti esitellään. (Barckhoff 2005, s. 78.) 

 

1. Suunnittelu 

 

Materiaalit, liitosmuodot, hitsien mitat ja luoksepäästävyys määrittyvät suunnittelussa. 

Siinä tuotetaan myös muissa kriittisissä toiminnoissa tarvittavat työpiirustukset. 

Suunnittelun avainalueet ovat (Barckhoff 2005, s. 79 – 80): 

 

1. Materiaalin valinta, jota ohjaavat mm. 

a. Lujuusvaatimukset (ei käytetä tarpeettoman lujia materiaaleja) 

b. Valmistettavuus (pyritään valitsemaan helposti hitsattavat materiaalit) 

2. Hitsien mitoitus 

a. Laskennallinen mitoitus (Eurokoodi 3, standardit, ym.) 

b. Paksujen ja pitkien hitsien välttäminen, elleivät välttämättömiä 

3. Liitosmuodon ja railotyypin valinta 

a. Mitä vähemmän liitoksen esivalmisteluja, sitä halvempi valmistaa 

49



 
 

b. Suositaan yksinkertaisia liitoksia 

c. Robottihitsauksessa suositaan pienaliitoksia päittäisliitosten sijaan 

(Hiltunen & Purhonen 2008, s. 33) 

4. Valmistettavuus  

a. Suunnittelun ja työnsuunnittelun tulee varmistaa hitsien hitsattavuus 

käytettävissä olevalla kalustolla 

b. Huomioitava hitsaajan tilantarve ja luoksepäästävyys 

c. Huomioitava hitsausrobotin ulottuvuus, polttimen ja liikkeiden 

tilantarve sekä luoksepäästävyys  

5. Hitseille asetetut sisäiset ja ulkoiset vaatimukset  

a. Hitsien jälkikäsittely 

b. Hitsien ulkonäkö ja muoto 

 

2. Tuotannon suunnittelu 

 

Valmistusmenetelmät määrittelee valmistusohjeiden ja piirustusten pohjalta tuotannon 

suunnittelu. Avainalueet ovat (Barckhoff 2005, s. 81 – 82): 

 

1. Hitsausprosessin valinta, reunaehtoina 

a. Laitekanta ja hitsausosaaminen 

b. Hitsien koko, sijainti ja liitostyyppi 

2. Hitsaus- ja työohjeet 

a. Helpottavat hitsaajien ”sisäänajoa” 

b. Vaativille hitseille hitsausohjeet 

3. Laitteiston ja työkalujen valinta 

a. Hitsauslaitteiston, -kiinnittimien ja työkalujen valinta 

b. Väärät työvälineet hidastavat työskentelyä ja huonontavat laatua 

4. Menetelmien kehitys 

a. Työtapojen, hitsausjärjestyksen ja työkalujen optimointi 

b. Työpisteen layout, materiaalivirrat ja hitsaajan liikkeet 

c. Työmenetelmien kehittäminen ja hitsausparametrien optimointi 

5. Työpistesuunnittelu 

a. Yhdistää muut tuotannon suunnittelun avainalueet 
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b. Työpisteeseen tulevien ja sen sisäisten muuttujien määrittely 

c. Laadun tuottamisen varmistaminen halutussa aikataulussa 

d. Työn rasittavuus vähenee hyvin suunnitellussa työpistesuunnittelussa 

 

Näistä ohjeista poiketen hitsausprosessi (kuten MAG, puikko, TIG ja jauhekaari) valitaan 

käytännössä useimmiten tuotesuunnittelun yhteydessä ja merkitään valmistuspiirustusten 

hitsausmerkkeihin. Samoin hitsausohjeita tulee käyttää lähes kaikessa hitsaustuotannossa.  

 

3. Hitsaustuotanto 

 

Hitsaustuotannon avainalueet ovat (Barckhoff 2005, s. 82 – 84): 
 

1. Henkilöstön koulutus ja pätevyydet 

a. Osaavat työntekijät ovat lähtökohta tehokkaalle hitsaustuotannolle 

b. Palkataan vaadittavat taidot omaavia työntekijöitä 

2. Materiaalivirrat 

a. Työpisteeseen tulevat osat täyttävät niille asetetut vaatimukset  

b. Osat saapuvat oikeaan aikaan 

3. Laitteiston toiminnan tarkkailu 

a. Tavoitteena tasainen laatu 

b. Vikaantunut hitsauslaitteisto hidastaa työtä 

c. Ennaltaehkäisevä kunnossapitosuunnitelma vähentää seisonta-aikaa  

4. Työohjeiden seuranta 

a. Kaikki hitsaajat noudattavat työ- ja hitsausohjeita 

b. Ohjeista poikkeaminen voi aiheuttaa turhaa työtä tai laatupoikkeamia 

5. Työpisteen ohjaus 

a. Tarkkaillaan työpisteen toimintaa 

b. Suunnitellaan korjaavia toimenpiteitä 

 

4. Laadunvarmistus 

 

Laadunvarmistuksella tarkkaillaan toimintaa. Poikkeamat kirjataan systemaattisesti ja 

korjaavat toimet suoritetaan mahdollisimman varhain. Laadunvarmistuksen avainalueet 

ovat seuraavat (Barckhoff 2005, s. 84 – 86):  
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1. Laatupolitiikka 

a. Määrittelee selkeät laatutavoitteet, vastuut, niiden jaon ja laatuarvot 

b. Määrittelee selkeästi ja tiiviisti laatuongelmien hoitamistavat  

c. Muodostaa pohjan yrityksen laatujärjestelmälle  

2. Laatustandardit 

a. Pohjautuvat yrityksen laatupolitiikkaan sekä tuotevaatimuksiin 

b. Viranomaisten vaatimat laatuasiakirjat ja testit 

3. Laatutoimenpiteet  

a. Miten laatustandardeissa esitetyt vaatimukset verifioidaan? 

b. Millä mittalaitteilla tai menetelmillä tuotteen laatu tarkastetaan? 

c. Laaduntarkkailun periaatteet ovat selvät jokaiselle työntekijälle 

4. Tarkasta, mittaa, raportoi 

a. Laatutoimenpiteiden käytännön suorittamista 

b. Hitsaajat tarkkailevat oman työnsä jälkeä ja raportoivat työnjohdolle 

c. Kerättyjen tietojen pohjalta suunnitellaan korjaavat toimenpiteet 

5. Korjaavat toimenpiteet 

a. Havaittujen laatupoikkeamien syyt analysoidaan 

b. Korjaavat toimet suunnitellaan 

c. Korjaavien toimenpiteiden suunnittelu kuuluu asianomaiselle neljästä 

kriittisestä toiminnosta 

 

3.6.4 Kriittisimmät ongelmakohdat 

 

Hitsaustoimintojen kriittisiksi pisteiksi, joiden korjaamiseen tulee panostaa, ovat 

valikoituneet mm. (Martikainen 2013a, s. 9) 

 tiedonkulun puutteet suunnittelun ja valmistuksen välillä 

 puutteet valmistuspiirustuksissa 

 virheelliset hitsausmerkinnät 

 liian ahtaat tilat hitsaukselle 

 turhat varusteluosat 

 puuttuvat viisteet  

 ylihitsaus 
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Käytännön esimerkkien perusteella TWM on parhaimmillaan laatutoimenpiteiden 

kohdistuessa tuotteisiin tai tuoteryhmiin, kun näissä tuotteissa on useita osia ja paljon 

erilaista hitsausta (Martikainen 2013a, s. 9). TWM on hitsauksen kokonaishallintaa, jota 

ei tule käyttää sokeasti ja kirjaimellisesti, vaan soveltaa sitä joustavasti yrityksen 

tarpeiden sekä hitsaustekniikan ja tuotantojärjestelmien kehittymisen mukaan. Voi olla, 

että yritys ottaessaan käyttöön hitsauksen hallintajärjestelmän, joutuu muuttamaan 

kriittisten toimintojen ja avainalueiden ryhmittelyä ja määrittelemään toimenpiteetkin 

omaan toimintaan parhaiten sopiviksi. 

  

3.7 WPS – hitsausohje  

 

Hitsaussanaston (SFS 3052) mukaan WPS “on asiakirja, jossa yksityiskohtaisesti 

esitetään tiettyyn hitsaussovellukseen vaadittavat muuttujat toistettavuuden 

varmistamiseksi. Hitsausmuuttuja on tekijä, jolla on vaikutusta hitsausliitoksen 

mekaanisiin ja/tai metallurgisiin ominaisuuksiin”. WPS on hitsausohje ja tulee sanoista 

Welding Procedure Specification, suomeksi käännettynä ”hitsausmenettelyn eritelmä”.  

 

Syitä WPS:n käyttöön ovat mm. (Martikainen 2013a, s. 9) 

 hitsaajien vaihtuvuus  

 käyttöolosuhteiden muutokset 

 mekanisoinnin ja robotisoinnin lisääntyminen 

 siirtyminen lujempiin ja lämmöntuonnin kannalta vaativampiin materiaaleihin 

 uudet ja tehokkaammat hitsausprosessit  

 kehittyneet hitsauslisäaineet 

 

Hitsauksen kannalta vaativampia hitsattavia metallilaatuja ovat perinteisten helposti 

hitsattavien S235, S275, S355, SS 2333 ja SS 2343 lisäksi esimerkiksi lujat ja ultralujat 

teräkset, duplex-teräkset, runsasseosteiset teräkset ja alumiiniseokset. Lämmön ja 

lisäaineen määrä, niiden tuonnin ajoitus, lisäaineet ja suojakaasut vaativat ennen 

tuotantoa testausta ja materiaalien käyttäytymisen tuntemusta. (Martikainen 2013a, s. 9.) 

 

Testauksen kautta saadut hitsaussuureet kirjataan ylös ja tehdään alustava hitsausohje 

pWPS, missä p tarkoittaa alustavaa (preliminary). Sen jälkeen yleensä tehdään 
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menetelmäkoe, josta kirjoitetaan koepöytäkirja WPQR, (Welding Procedure 

Qualification Record). Pöytäkirjan pohjalta laaditaan lopullinen WPS. Kuitenkin 

standardi EN 1090-2 vaatii vielä viidelle ensimmäiselle tuotantohitsille kaksinkertaista 

NDT-laajuutta normaaliin tarkastuslaajuuteen nähden, ennen kuin WPS on valmis 

käytettäväksi tuotannossa. (EN 1090-2, liite L.) 

 

Hitsausohjeen olemassaolo ja sen todistaminen, että sen mukaan on hitsattu, on tärkeä 

tilanteissa, joissa tapahtuu onnettomuuksia hitsausliitoksen murtuessa. Näin voi tapahtua 

esimerkiksi lumi-, tuuli- tai väsyttävän kuorman vaikutuksesta. Hitsaustyötä aloitettaessa 

säästyy aikaa, koska suuri osa hitsausarvoista nähdään hitsausohjeesta. Testausta ei 

tarvita, mikäli hitsauslaitteisto on kunnossa. (Martikainen 2013a, s. 9.) 

 

3.8 Lean 

 

Lean on tuotantofilosofia, jonka mukaan arvoa tuottamaton toiminta ja tuhlaus eli hukka 

pyritään poistamaan ja toteuttamaan vain toimintaa, joka tuottaa arvoa loppuasiakkaalle. 

Jäljempänä käsiteltävä Lean Six Sigma tuo esiin lisää Lean-filosofian ominaisuuksia. 

Tässä esitellään vain Leanin ydinperiaate.  

 

Leanin viiden ydinkonseptin mukaan (Womack & Jones 2009) 

 arvo perustetaan asiakkaan näkemykseen, 

 arvoketju tunnistetaan ja arvoa tuottamaton toiminta lopetetaan, 

 arvoketju perustetaan imuohjaukseen, 

 työntekijät toimivat kehittäjinä ja 

 toimintaa kehitetään jatkuvasti. 

 

3.8.1 TIMWOOD 

 

TIMWOOD on englanninkielinen lyhennelista niistä toiminnoista, joihin Lean keskittyy. 

Toimintoihin sisältyvät seuraavat seitsemän tekijää (Martikainen 2013a, s. 10): 

 

1. Kuljetus ja käsittely (Transport and handling) 

 poistetaan ylimääräiset kuljettelut ja käsittelyt 
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2. Varastoinnit (Inventory and storage) 

 poistetaan ylimääräiset varastot  

3. Tuotevirrat (Motion) 

 poistetaan tuotevirran esteet 

4. Odotusajat (Waiting) 

 poistetaan läpimenoaikaa ja käyttöastetta alentavat odotusajat 

5. Ylituotanto (Overproduction) 

 poistetaan prosessiin ja seuraavaan prosessiin kohdistuvat liialliset toimet  

6. Yliprosessointi (Overprocessing) 

 poistetaan monimutkaiset prosessit ja työvaiheet, ts. yksinkertaistetaan  

7. Viallinen tuote (Defects, rework and inspection) 

 poistetaan poikkeamia ja laatukustannuksia aiheuttavia toimia 

 

Hitsaustoimintaan liittyvät usein liian suuret pienahitsien a-mitat ja tarpeettoman pitkät 

hitsit. Nämä kuuluvat toimintoon ”ylituotanto”. Noin 40 % a-mitoista on vielä ylimittaisia 

tai ylimitoitettuja. Näin siitä huolimatta, vaikka 1,2-kertainen mitta optimaaliseen nähden 

sallitaankin (Martikainen 2013a, s. 10). Pitkiä hitsejä hitsataan myös tarpeettomasti, 

vaikka katkohitsi olisi riittävä tai jopa parempi vaihtoehto. Lisäksi isoja railoja täytetään 

hitsiaineella mm. huonosti yhteen sopivien osien vuoksi.  

 

3.8.2 Laatutyökalu 5S 

 

5S on eräs Leanin adoptoima laatutyökalu. Nimi juontuu englanninkielisistä sanoista Sort, 

Set in order, Shine, Standardize ja Sustain. Suomeksi ne voidaan kääntää sanoilla lajittele, 

järjestä, siivoa, standardoi ja ylläpidä. Luettelo kuvaa työtilojen tehokasta järjestämistä, 

jossa yksilöidään esineet ja säilytetään ne sovituissa paikoissa, huolehditaan alueesta ja 

esineistä sekä ylläpidetään uutta järjestystä. 5S-menetelmää käyttäen voidaan parantaa 

työskentelyolosuhteita ja asiakastyytyväisyyttä, alentaa kustannuksia, vähentää 

loukkaantumisia ja tehostaa tuotannon virtausta (Van Patten 2006).  
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3.9 Six Sigma 

 

6σ (Six Sigma) on tilastollinen ongelmanratkaisumalli, joka sai alkunsa Motorolasta 

1980-luvulla (Tennant 2001). 6σ käyttää hyväkseen vaihtelua, hajontaa ja poikkeamia. 

Se on sarja tekniikoita ja työkaluja, joiden avulla voidaan parantaa tuotannon laatua. Sitä 

käytetään sarja- ja massatuotannossa pyrittäessä mahdollisimman pieneen virheellisten 

tuotteiden määrään. σ (sigma) on standardipoikkeama eli keskihajonta. Ajan mittaan 

kaikki hallitut prosessit poikkeavat tavoitteestaan enintään 1,5 σ verran. Käyttämällä 1,5 

sigman keskihajontaa molemmin puolin normaalijakaumaa, voidaan sallia 

odottamattomia virheitä. Näin tullaan taulukon 4 mukaiseen yleisesti hyväksyttyyn Six 

Sigman arvoon 3,4 virhettä miljoonasta mahdollisuudesta. (Harry & Schroeder 2006.) 

  

Sallitun poikkeaman suuruuden määräävät tuotteelle hyväksyttävät toleranssirajat. Mitä 

suurempi on sigman arvo, sitä suurempi on vaihtelu mittausjoukossa. σ-taso kertoo 

tuotteiden otannan määrää (esimerkiksi miljoona tuotetta) vastaavien toleranssirajoihin 

sopimattomien tuotteiden suhteellisen osuuden. Mitä pienempi on σ-taso (1 – 6), sitä 

suurempi määrä virheitä esiintyy, kuten taulukosta 4 voidaan päätellä. 

 

Taulukko 4. Virheet pitkällä aikavälillä miljoonalle tapaukselle (DPMO-Sigma-Table.pdf 

2014) 

σ -taso Virhettä / 106 tapausta % virheellisiä % hyväksyttyjä 

1 691462 69 31 
2 308538 31 69 
3 66807 6,7 93,3 
4 6210 0,62 99,38 
5 233 0,023 99,977 
6 3,4 0,00034 99,99966 
7 0,019 0,0000019 99,9999981 

 

Kun poikkeaminen määrä miljoonaa tapausta kohti on tasolla 6σ, ollaan menetelmän alun 

perin asettamassa tavoitteessa. Tällä menetelmällä ei mitata virheitä tai onnistumisia 

prosenttien, vaan σ-tasojen avulla. Asiakkaiden odotukset täyttyvät parhaiten, kun σ-taso 

on mahdollisimman suuri ja standardipoikkeama mahdollisimman pieni, eli tuotteet ovat 

virheettömiä ja tasalaatuisia. Six Sigman mittayksikkö on σ. (Martikainen 2013a, s. 10.) 
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3.9.1 Six Sigma hitsaustuotannossa 

 

Hitsaustuotannossa 6σ soveltuu robottihitsaukseen erityisesti hitsin tasalaatuisuuden 

vuoksi. Lähelle tasoa 6σ päästään reaaliaikaisen hitsauksen ohjausjärjestelmän avulla. 

Hitsattaessa kilometrin matka tarkkuudella 6σ saa syntyä enintään 3,4 mm virheellistä 

hitsiä (Martikainen 2013a, s. 10). Tavoite on haastava, kun otetaan huomioon esimerkiksi 

suuttimien tukkiutuminen kuumuuden, roiskeiden ja langanjohtimeen kulkeutuvan 

metallijauheen vuoksi sekä hitsattavien kappaleiden epätarkkuudet niiden mitoissa ja 

asemoinnissa. 

 

Saavutettavissa oleva standardipoikkeama käytännön tuotantotilanteissa on 6σ-

menetelmällä ollut noin 4,5 sigmaa. Yritysten tuleekin asettaa kullekin prosessille sille 

sopiva tavoitetaso välillä 3σ … 6σ, eikä yrittää liian hyvään tulokseen (Tennant 2001). 

Laatutyössä pätee se, että hyvästä voi tulla parhaan vihollinen. Kustannukset voivat liian 

hyvää laatua tavoiteltaessa alkaa nousta ja kannattavuus vastaavasti laskea.  

 

3.9.2 Keinoja virheiden vähentämiseksi 

 

Kuvassa 4 esitetään keinoja, joilla virheiden määrää voidaan vähentää ja päästä siten 

nykyiseltä tasolta seuraavalle tasolle. Alkuun päästään jo pelkällä järjen käytöllä. 

 

 

Kuva 4. 6σ-tasonkohotustyökaluja (Karjalainen E. & Karjalainen T. 2002) 
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3.9.3 DMAIC 

 

6σ ei laske ainoastaan virheitä, vaan sitä käytetään myös vähentämään laatupoikkeamia. 

Eräs käytetyimmistä 6σ-konseptin jatkuvan parantamisen työkaluista on DMAIC. 

Kirjaimet tulevat menetelmän työvaiheista kuvan 5 mukaan (Karjalainen E. & 

Karjalainen T. 2002). 

 

 

Kuva 5. Systemaattisen parantamisen toimenpiteet (Karjalainen E. & Karjalainen T. 2002) 

 

Six Sigma -asiantuntijat hallitsevat ne menetelmät, joiden avulla pienennetään vaihtelua 

ja parannetaan prosessia. Systemaattinen parantaminen toteutetaan DMAIC-prosessilla, 

jossa ratkaistava ongelma rajataan ensin läpimurtokohdaksi ja sitten haetaan siihen 

ratkaisu. (Karjalainen E. & Karjalainen T. 2002.) 

 

1. Määritä 

 

Määrittelyvaiheessa määritellään ongelma ja asiakasvaatimukset, jotka puolestaan 

määrittelevät projektin tarkoituksen ja laajuuden. Vaiheen lopussa käytössä on 

projektisuunnitelma, mitattavat asiakasvaatimukset ja prosessikartta (Karjalainen E. & 

Karjalainen T. 2002). 

 

2. Mittaa 

 

Mittaus on silta analysointivaiheeseen. Siinä valitaan tilastollisia laatumenetelmiä 

käyttäen yksi tai useampi kriittinen tuoteominaisuus. Mittaustuloksia käytetään seuraavan 

vaiheen perustana prosessin ja datan analysoimiseksi sekä hypoteesin luomiseksi, 

ongelman ratkaisemiseksi tai prosessin parantamiseksi. 
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3. Analysoi 

 

Analysointivaiheessa mittauksilla ja mittareilla analysoidaan kriittisen ominaisuuden 

suorituskyky. Koko arvovirtaketju käydään läpi tavoitteena löytää vaihtelun syyt. 

Arvovirrasta poistetaan asiakkaalle lisäarvoa tuottamaton osuus. (Knowles 2011.) 

 

4. Paranna 

 

Mittaus- ja analysointivaiheen aikana ydin- ja juurisyyt viittaavat ratkaisuihin, joita 

parannusvaiheen tavoitteena on soveltaa. Parannus ja optimointi tapahtuvat vaihtelua 

pienentämällä erityisesti silloin, kun prosessin suorituskyky ei ole riittävä. (Karjalainen 

E. & Karjalainen T. 2002.) 

 

5. Ohjaa 

 

Kun parannustyö on valmis, siirrytään ohjaukseen. Tavoite on löytää ratkaisumalleja, 

joilla tavoitetaso saavutetaan (Karjalainen E. & Karjalainen T. 2002). Muutokset ja 

parannukset dokumentoidaan hyvin mahdollista myöhempää käyttöä varten (Knowles 

2011). 

 

3.10 Lean Six Sigma 

 

Lean Six Sigmassa käytetään DMAIC-ajattelutapaa. Lean ja Six Sigma täydentävät 

toisiaan parantamalla prosessissa eri muuttujia. Lean-työkaluilla vähennetään hukkaa, 

kun taas 6σ:n keinoin pienennetään vaihtelua. (Antony & Kumar 2011.)  

 

Taulukossa 5 on esitetty Leanin ja Six Sigman eroja. Menetelmissä käytetyt työkalut 

keskittyvät erilaisten asioiden parantamiseen. Lean keskittyy poistamaan arvoa 

tuottamatonta työtä ja visuaalisiin työkaluihin, mutta Six Sigma pienentää vaihtelua 

käyttäen hyväksi tilastollisia menetelmiä. Asiakastyytyväisyys huomioidaan 

kummassakin menetelmässä parantamalla laatua ja hoitamalla toimitukset ajallaan. Lean 

käyttää kokonaisvaltaista näkökulmaa, arvovirta-ajattelua ja tuotannon imuohjausta 

lisäämään toimitustehokkuutta, mutta Six Sigma toimii analyyttisesti ja dataperusteisesti 
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tavoitteena tuottaa virheettömiä tuotteita. Yhdistetty Lean Six Sigma on tarkka ja 

tulostavoitteinen menetelmä prosessin parantamiseksi (Antony & Kumar 2011).  

 

Taulukko 5. Lähestymistavat Lean / Six Sigma (Antony & Kumar 2011) 

Lähestymistapa Lean Six Sigma 

Hukkaa on arvoa tuottamaton vaihtelu 
Keskitytään prosessin virtaukseen ongelmaan 
Työkalut ovat visuaalisia tilastollisia 
Periaatteena on viisi ydinkonseptia DMAIC 

 

Lean Six Sigmaa voidaan toteuttaa monin tavoin. Sen työkalut ovat samoja kuin Leanin 

ja Six Sigman erikseen (taulukko 6).  

 

Taulukko 6. Lean 6σ -työkaluja (Process Improvement & Lean Six Sigma Toolbox 2014)  

Määrittele Mittaa Analysoi Paranna Ohjaa 
Aivoriihi MSA 5S 5S Dokumentointi 
Kyselyt ja 
haastattelut 

Prosessin 
suorituskyky Perusstatiikka 

Syy-/seuraus-
kaaviot 

Visuaaliset 
ohjaukset 

SIPOC SIPOC SPC SPC SPC 

VSM VSM 
VSA ja muut 

analyysit 
Imuohjaus ja 

Kanban Pareto-analyysit 
 FMEA ANOVA FMEA, SMED Poka-Yoke 

  Perusgraafit 
Koesuunnittelu 

(DoE)  
 

Organisaatio voi käyttää myös omia työkalujaan. Ajattelutapa on sama kuin Six Sigmalla, 

eli DMAIC. Asiat käsitellään samassa 5-portaisessa järjestyksessä. (Antony & Kumar 

2011.) 

 

Six Sigma ei käsittele asioita arvoa tuottamattomana tai tuottavana työnä, jolloin niiden 

poistaminen ei ole sille olennaista. Se ei tunnista hukkaa, eikä esimerkiksi asetusaikoja ja 

kuljetuksia määritetä Six Sigmalla. Six Sigmassa vähennetään vaihtelua, minkä jälkeen 

prosessi tarpeen mukaan suunnitellaan uudelleen. Leanin työkalu on arvoketjuajattelu 

hukan ja viivytysten tunnistamiseen. Lean edellyttää prosessin uudelleensuunnittelua 

arvoa tuottamattoman työn poistamiseksi (George 2003). 

 

Prosessin nopeuden parantaminen nähdään Six Sigman etuna, mutta siltä puuttuu kyky 

yhdistää se laadun kehittämiseen. Nopeasti tuloksia tarjoavia työkaluja, kuten tuotetiedon 
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hallinta (PDM) tai 5S, ei Six Sigmalla ole. Sillä ei myöskään ole jatkuvan parantamisen 

keinoja yksittäisten ongelmien poistamiseen. Jos halutaan poistaa tarpeettomia 

työvaiheita, Lean voi tehdä sen suhteellisen nopeasti. Tällöin korjattavien virheiden 

määrä saadaan pienemmäksi. Näin Six Sigman laatu saavutetaan Leanin avulla 

nopeammin, koska prosessi vauhdittuu. 

 

Taulukosta 7 voidaan huomata, että työvaiheita Leanin avulla vähentämällä laatu paranee. 

Esimerkiksi työvaiheiden vähentyessä kahdestakymmenestä kymmeneen hyväksyttyjen 

tapausten osuus kaksinkertaistuu 25 %:sta 50 %:iin sallitulla poikkeamalla 3σ. Jos 

samalla päästään tasolta 3σ tasolle 4σ, hyväksyttyjen tapausten osuudeksi tulee 50 %:n 

sijaan 94 %. Tällä tavoin havaitaan, että lisäämällä hukan poistamiseen (työvaiheiden 

vähentämiseen) Six Sigmalla saavutettava laadun paraneminen, on niiden yhteisvaikutus 

huomattava.  

 

Taulukko 7. Työvaiheiden ja laadun vaikutus Lean Six Sigmaa käyttäen (George 2003) 

Työvaiheiden 
määrä 

± 3σ  ± 4σ  ± 5σ  ± 6σ 

1  93,32  99,379  99,9767  99,99966 

7  61,63  95,733  99,839  99,9976 

10  50,08  93,96  99,768  99,9966 

20  25,08  88,29  99,536  99,9932 

40  6,29  77,94  99,074  99,9864 

  Lukuarvot kuvaavat hyväksyttyjen tapausten osuutta prosentteina 
 

 

3.11 Kaizen 

 

Kaizen, jatkuvan parantamisen menetelmä, on tunnettu Toyotan tuotantojärjestelmästä, 

jossa linjan työntekijöiden odotettiin pysäyttävän linja epätavallisissa tilanteissa, 

esittävän yhdessä esimiehen kanssa parannusta ongelmaan ja poistamaan poikkeamaan 

johtavat syyt. Nimitys tuli tunnetuksi Masaaki Imain (1986) kirjassa Kaizen: The Key to 

Japan’s Competitive Success. Kaizen-strategian viesti on, että päivääkään ei tulisi mennä 

ohi ilman jotain parannusta tehtaassa. (Imai 1986.) 

 

Japanin kielessä ”kaizen” tarkoittaa hyvää muutosta. Sana viittaa kaikenlaiseen 

paremmaksi tekemiseen samassa merkityksessä kuin englanninkielinen 
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sana ”improvement”. Toyotan tuotantojärjestelmän kehittämisestä alkaen sanalle on 

englannin kielessä annettu merkitys ”jatkuva parantaminen” (Liker & Meier 2006).  

 

Kaizen on Lean-projekteissa sekä itsenäisesti käytettynä olennainen työkalu jatkuvaan 

parantamiseen. Kaizenin avulla toteutetut kehitysprojektit vaativat järjestelmällistä ja 

säännöllistä toimintaa henkilöstöltä, mutta niiden avulla saadaan menetettyyn aikaan ja 

työhön nähden suuria parannuksia. ”Kaizen on pienten askelten kautta tapahtuvaa 

parantamista, joka perustuu vanhan osaamisen tehokkaampaan hyväksikäyttöön” 

(Andersin et al. 1994, s. 13). 

 

Kilpailukyvyn parantamiseksi toimintaa on voitava jatkuvasti parantaa. Kaizenin avulla 

tuloksia on mahdollista saavuttaa nopeasti. Kuitenkin Kaizenin periaatteen iskostaminen 

vaatii ponnisteluja, joten asennemuutoksen läpiviemiseen menee aikaa. (Kajaste & 

Liukko 1994, s. 10.) 

 

Kaizenin ja perinteisten innovaatioiden välillä on se ero, että vaikka Kaizen-projektit 

eivät vaadi merkittäviä toteutusvaiheen investointeja, ne tarvitsevat jatkuvan seurannan 

takia muita resursseja. Tavanomaiset innovaatiot taas vaativat yleensä investointia, mutta 

seuranta toteutuksen jälkeen jää usein tekemättä. (Imai 1986, s. 25.) 

 

Kaizen on päivittäinen prosessi, jonka tarkoitus on mennä tuottavuuden parantamista 

edemmäs. Menestyksellinen toteutus vaatii työntekijöiden osallistumista (Laraia et al. 

1999). Prosessi tukee humanistista lähestymistapaa työntekijöihin ja tuottavuuden 

lisäämiseen. Oikein tehtynä Kaizen vaikuttaa työpaikan ilmapiiriin positiivisesti, 

vähentää kovaa työtä ja ohjaa henkilöstöä tieteellisin menetelmin tekemään kokeiluja ja 

poistamaan hukkaa. (Tozawa 1995.)  

 

3.11.1 PDCA-sykli 

 

Kaizen käyttää työkaluna sykli-ajattelua, jota kutsutaan nimellä PDCA-sykli (kuva 6). 

PDCA-sykli, jotka tunnetaan myös nimillä Shewhart- tai Deming-sykli, voidaan jakaa 

seuraaviin vaiheisiin:  
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1. Standardoi toiminta ja toiminnot (Plan-vaihe)  

2. Mittaa toiminnon sykliajat ja prosessin sisäiset materiaalimäärät (Do-vaihe)  

3. Vertaa mittaustuloksia vaatimuksiin (Check-vaihe)  

4. Etsi keinot, joilla vaatimukset täytetään ja tuottavuutta lisätään (Act-vaihe)  

5. Standardoi tai vakioi uudet parannetut toiminnot (Plan-vaihe)  

6. Jatka sykliä loputtomasti (kaikki vaiheet yhä uudelleen)  

 

 

Kuva 6. PDCA syklit: Plan, Do, Check ja Act (Bulsuk 2009)  

 

3.11.2 Five Whys, Kaizen Blitz ja Kaizen Event  

 

Syy/seuraus -suhteiden selvittämiseen käytetään PDCA:n kanssa Kaizenissa menetelmää 

Five Whys, joka on eräs juurisyyanalyysin muoto. Siinä käyttäjä kysyy viisi miksi-

kysymystä tapahtuneesta epäonnistumisesta tyyliin ”Miksi prosessi epäonnistui?” 

Jokainen kysymys perustuu edellisen kysymyksen vastaukseen. Tavallisesti sarja syitä 

saa alkunsa yhdestä perussyystä. Tätä voidaan havainnollistaa ruotokaaviolla tai taulukon 

avulla. Kysymyksiä voi tarpeen mukaan esittää enemmän tai vähemmän kuin viisi, mutta 

yleensä viisi kysymystä riittää. (Lindhard 2014.)  

 

Eräs jatkuvan parantamisen lähestymistapa on Nopea parannus (Kaizen Blitz tai Rapid 

Improvement), joka fokusoi tiettyyn prosessiin tai toimintaan. Perusajatuksena on löytää 

hukka ja poistaa se nopeasti. Toinen erityinen lähestymistapa on Kaizen-tapahtuma 

(Kaizen Burst tai Kaizen Event), jossa toiminta kohdistuu tiettyyn prosessiin arvovirrassa. 

(Liker & Meier 2006.) 
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3.12 JIT 

 

JIT on lyhenne sanoista Just in Time eli ”juuri oikeaan aikaan”. Suomessa käytetään myös 

lyhennettä JOT, joka puolestaan tarkoittaa ”juuri oikeaan tarpeeseen”. Toyotan tehtaat 

noudattivat Just-in-Time -periaatetta olennaisena osana autotuotantoaan ja menestyivät 

erittäin hyvin. JIT-ajattelu sisältää työkalut ja menetelmät oikeamääräiseen ja -aikaiseen 

tuotantoon. JIT on myös Lean-toiminnan yksi olennainen työkalu. (Womack et al. 2007.) 

 

Suomessa JIT-ajattelu otettiin laajempaan käyttöön 2000-luvun vaihteessa. Sen avulla on 

parannettu yrityksen kannattavuutta tehostamalla eri toimintapisteiden tuottavuutta siten, 

että poistetaan turhat tekemiset ja vähennetään minimiin arvoa tuottamattomat toiminnot. 

Toiminta kohdistuu siis koko yritykseen, ei ainoastaan valmistukseen. Erityistä huomiota 

kiinnitetään pääomaan, joka sitoutuu toimintaan. Kaikki ylimääräiset varastot pyritään 

poistamaan ja varastointiaikoja lyhentämään. Se mitä hankitaan, käytetään hyväksi 

mahdollisimman tehokkaasti. (Kajaste & Liukko 1994.) 

 

On monia syitä, jotka aiheuttavat turhaa varastointia. Yrityksen tulee etsiä keinoja, joilla 

niistä päästään eroon. Turhaa varastointia aiheuttavat esimerkiksi (Miettinen 1993) 

 epävarmat toimittajat 

 tuotannon valmisteluajat 

 liian suuret hankinta- ja valmistuserät 

 yhteistyön puute ja puutteellinen suunnittelu 

 ostettavien tuotteiden pitkät toimitusajat 

 tuotteen liian pitkät läpäisyajat 

 tuotannon joustamattomuus  

 laatuvirheet 

 

JIT-menetelmiä käytettäessä tuotantopisteiden sijoittelu ja materiaalivirrat ovat niitä 

kehittämisen kohteita, joihin metalliteollisuudessa usein keskitytään. Henkilöstöllä on 

tärkeä merkitys toiminnan kehittämisessä, koska sillä on yleensä parempi käytännön 

osaaminen omilla työpisteillään kuin tuotannon kehittäjillä. Päätettäessä siirtyä JIT-

toimintaan, koko yrityksen strategia joutuu tarkastelun kohteeksi. Jos muutos toteutetaan 

projektiluonteisena, se edesauttaa tavoitteiden saavuttamista. Muutos vie helposti useita 
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vuosia, mutta siten parannetaan yrityskuvaa ja toteutetaan säästöjä, joiden vaikutuksesta 

yritystoiminnan kannattavuus paranee. (Kajaste & Liukko 1994.) 

 

JIT-toimintaan kuuluu arvoja, joihin pyritään jatkuvan kehittämisen keinoin. Jotta JIT-

ajatus ”juuri oikeaan aikaan ja tarpeeseen” toteutuu, lisätään joustavuutta, 

yksinkertaisuutta, häiriöttömyyttä, visuaalisuutta ja autonomiaa. JIT-toiminnan 

kehittämisen arvot kuvataan seuraavasti (Tiainen 1996): 

 

1. Joustavuus 

 Henkilökapasiteetin, kokonaisvolyymin, tuote- ja prosessimuutosten sekä 

tuotejakauman joustava käyttö. 

 

2. Yksinkertaisuus 

 Jalostamattoman toiminnan poistamiseen sitoutuminen tuotesuunnittelua, 

toiminta- ja hallintoprosesseja, tietojärjestelmiä, organisaatioita ja mm. 

tuotantoa koskien  

 

3. Häiriöttömyys 

 Kyky ehkäistä kaikkien usein toistuvien toimintahäiriöiden syntyminen. 

 Kyky palata harvemmin toistuvien häiriöiden jälkeen nopeasti suunnitelman 

mukaiseen tilanteeseen  

 

4. Visuaalisuus 

 Ongelmien ja edistymisen havainnollistamista siten, että yksi katse kertoo 

ovatko toiminta- tai tukiprosessit suunnitellussa tilassa. 

 

5. Autonomia 

 Työntekijöiden, tuotantosolujen ja erikoistuneiden yksikköjen kyky toimia 

itsenäisesti turvautumatta usein tuki- ja suunnitteluhenkilöstöön. 
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3.12.1 Imuohjaus ja Kanban 

 

Autoteollisuudessa oikeat osat tulevat JIT-mallin mukaan prosessilta toiselle oikeaan 

aikaan. Näin turhilta varastoilta vältytään ja pääoma kiertää tehokkaasti (Monden 2012). 

Imuohjaus on yksi tärkeimmistä JIT-menetelmistä. Imuohjauksen periaatteella seuraava 

tuotantovaihe imee edelliseltä tuotantovaiheelta osakokonaisuuksia niiden kulutukseen 

perustuen. Ohjaus etenee näin läpi koko tehtaan tuotantoprosessin, esimerkiksi Kanban-

menetelmän tai Kahden laatikon -menetelmän avulla.  

 

Imuohjauksen avulla pyritään pienentämään varastoja ja yritykseen sitoutunutta vaihto-

omaisuutta. Imuohjauksessa tärkeää on tiedonkulku. Sen toteuttamiseksi käytetään usein 

Kanbania. Työntöohjauksessa tuotantoon työnnetään tietoa ja materiaalia. Imuohjauksen 

suunta on päinvastainen, mistä syystä tuotannossa ei ole välivarastoja, vaan tieto ja 

materiaali tulevat tuotantoon oikeaan aikaan (Steward 2012).  

 

Materiaalivirtaa hallitsevat Kanbanit. Kanban on perinteisesti kortti, mutta nykyisin 

käytetään saattomuistia tai radiotaajuusetätunnistinta (RFID). Saattomuisti, tunnistin tai 

kortti kertoo varastolle tai alihankkijalle lisäosien tarpeesta. Se on myös merkki 

edelliselle prosessin vaiheelle uusien osien valmistamiseksi. Kanbanit saavat aikaan imun 

tuotantoon.  

 

3.12.2 Jatkuva tuotannon virta ja Takt-aika 

 

Jatkuva tuotannon virta on myös JIT-toiminnan perusajatus. Sen mukaan tarpeettomat 

pysähdykset ja käynnistykset eivät kuulu tuotantoon. Tuotanto ”soljuu” imuohjauksen 

kanssa vähentäen kokonaistyöaikaa ja keskeneräisen tuotannon määrää. JIT-ajattelun 

perusajatus on lisäksi asiakkaan vaatimuksista lähtevä Takt-aika. Se on aika, joka kertoo 

asiakkaan kanssa sovitun toimitusajan ja määrän perusteella yhden kappaleen 

valmistusajan. Jokaisella tuotteella sekä prosessilla on omat Takt-aikansa. Kun Takt-aika 

tiedetään, valmistetaan vain tarvittava määrä. (Steward 2012.) 
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3.12.3 Turhan toiminnan ja virheiden poistaminen 

 

Lean-ajatteluun sisältyvä JIT pyrkii poistamaan toimintoketjusta kaiken turhan, koska se 

ei tuota lisäarvoa. Tarkastelun kohteena on koko tuotevalikoima ja toimitusketju. 

Toimitusketjussa tilauksesta toimitukseen kunkin vaiheen vastuuhenkilöt vastaavat 

virheiden poistamisesta omalla alueellaan, jotta seuraava vaihe sujuisi ongelmitta. 

Toimintoja, jotka kuluttavat resursseja, ovat odotusajat, turhat toiminnot, turhat 

kustannukset ja virheet (Kajaste & Liukko 1994). 

 

Turhaa odotusta aiheuttaa se, että 

 asiapaperit eivät tavoita tarvitsijaa, vaan seisovat pöydällä 

 tieto tai henkilö ei ole saatavilla tai osa on hukassa 

 tavara odottaa siirtämistä 

 

Turhat toiminnot ja kustannukset tulevat siitä, että 

 täytetään tarpeettomia lomakkeita, toistetaan asioita ja istutaan kokouksissa 

 liikutaan tarpeettomasti ja siirrellään tavaroita huonon järjestelyn takia 

 hankitaan turhia ominaisuuksia sisältäviä koneita tai ylikapasiteettia  

 tehdään ”varmuuden vuoksi ylimääräistä” tai vain vaaditut työt 

 etsitään henkilöitä, papereita tai tavaroita 

 

Virheet aiheuttavat ongelmia ja kustannuksia, koska 

 annetaan katteettomia lupauksia sisäisille ja ulkoisille asiakkaille 

 ei poisteta virheiden syitä, vaan korjataan seurauksia 

 ei anneta palautetta tai aiheutetaan väärinkäsityksiä 

 

3.12.4 Läpäisyaikojen lyhentäminen 

 

Keskeisimpiä keinoja läpäisyaikojen lyhentämiseksi ovat valmistuserien pienentäminen 

tasaisen virtauksen saavuttamiseksi ja välivarastojen poistaminen sitoutuneen pääoman 

vähentämiseksi ja ajan säästämiseksi. Materiaalivirtojen turhat liikkeet pidentävät 

läpäisyaikaa, joten työpisteet kannattaa sijoittaa valmistusvaiheiden mukaiseen 

järjestykseen (Kouri et al. 2005). 
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Itse työn etenemiseen kuluva aika on usein vain pieni osa koko läpäisyajasta. Sen vuoksi 

on olennaisen tärkeää vähentää odotus- ja asetusaikoja. Erään ruotsalaisen tutkimuksen 

mukaan läpäisyajan puoliintuminen oli yhteydessä seuraaviin suorituskyvyn ja 

tehokkuuden mittareihin (Kouri et al. 2005):  

 

 tuotantokustannukset vähenivät 8,5 % 

 keskeneräisen tuotannon arvo laski 47 % 

 kannattavuus nousi 9,5 % 

 sitoutunut pääoma pieneni 15 % 

 

Joitakin toimintoja on helppo nopeuttaa, joitakin vaikeampaa ja kalliimpaa. Jos 

läpäisyaikaa pyritään lyhentämään kalliita menetelmiä käyttäen, kannattaa arvioida 

muutoksen lopulliset kustannusvaikutukset ja hyöty (Sartjärvi 1992). 

 

3.12.5 Logististen toimintojen ja asetustyön kehittäminen 

 

Toiminnan tehokkuutta lisäävinä keinoina pidetään työpistevarastojen pienentämistä, 

työpisteiden hyvää järjestystä ja tavaran helppoa siirrettävyyttä mm. käyttämällä 

tuotekohtaisia ja vakioituja kuljetusalustoja, selkeää tavaran esilläoloa ja työpisteen sekä 

solun vakioitua järjestystä. Jokainen työpiste, solu ja verstas huolehtivat siitä, että 

virheellisiä osia ei toimiteta seuraavaan työvaiheeseen, koska myöhemmin noteeratut 

virheet ovat kalliimpia. Työntekijän, työnjohtajan tai valtuutetun henkilön tulee pysäyttää 

tuotteen eteneminen ja selvittää virheen syy.  

 

Työvaiheeseen tuleva uusi kappale vaatii asetusajan. Asetusaika-analyysillä selvitetään 

asetusvaiheet ja löydetään hukka-ajat, kuten esimerkiksi työkalujen hakeminen turhan 

kaukaa. Koneen ollessa pysähdyksissä tehdään sisäisiä asetuksia. Kun kone ei vaadi 

välitöntä huomiota, työntekijällä on tilaisuus valmistella seuraavan kappaleen saapumista 

ja asettamista eli tehdä ulkoisia asetuksia. Kokemuksen mukaan asetusaikoja voidaan 

puolittaa henkilöstön suunnitelmallisuudella, huolellisuudella ja osaamisella. (Kajaste & 

Liukko 1994.) 
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3.13 HSEQ 

 

Lyhenne HSEQ tulee sanoista Health, Safety, Environment ja Quality. HSEQ on työkalu 

toiminnan parantamiseen huomion kohdistuessa terveyteen, turvallisuuteen, ympäristöön 

ja laatuun. HSEQ laadunhallintajärjestelmä on sopusoinnussa standardien ISO 14001 

(ympäristö), OHSAS 18001 (terveys ja turvallisuus) sekä ISO 9001 (laatu) kanssa.  

 

Globaalisti toimivan japanilaisen offshore-laitteiden kokonaistoimittajan kotisivulla 

(MODEC) esitellään yrityksen HSEQ-järjestelmää, -standardeja ja järjestelmän 

vaikuttavuutta. HSEQ-standardeihin sisältyy ja niiden avulla hallitaan alla mainittuja osa-

alueita. (MODEC 2014.) 

 

1. Johtajuus ja sitoutuminen 

2. Menettelytavat ja strategiset tavoitteet 

3. Organisaatio ja kommunikaatio 

4. Vaarat ja niiden vaikutukset 

5. Osto ja alihankinta 

6. Suunnittelu, rakentaminen ja käyttöönotto 

7. Käyttö ja kunnossapito 

8. Muutokset 

9. Vaaratilanneilmoitukset, tutkinta ja raportointi 

10. Kriisit ja hätätila 

11. Työterveys ja työturvallisuus 

12. Ympäristöasiat 

13. Dokumentointi ja lakiin perustuvat vaatimukset 

14. Suorituskyvyn valvonta, arviointi, tarkistus ja parantaminen 

 

Luettelosta käy ilmi, että suoranaisten HSEQ-toimintojen lisäksi tarkastelun kohteena 

ovat myös monet muut tekijät, jotka vaikuttavat laatuun, terveyteen, turvallisuuteen ja 

ympäristöön. Yritys painottaa, että edellä luetellut standardit ovat minimivaatimuksia. 

Japanilaisen periaatteen mukaan jatkuvaa ja päivittäistä kehitystyötä tehdään toiminnan 

parantamiseksi. 
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3.13.1 HSE ja turvallisuuskulttuuri 

 

HSE on ollut käytössä pidempään kuin HSEQ. HSE ei sisällä laadun osuutta erikseen 

mainiten. On huomionarvoista, että henkilökohtaisten ja yhteisön arvojen, asenteiden, 

avoimuuden ja tavan hahmottaa riskit on havaittu vaikuttavan terveyteen, turvallisuuteen 

ja ympäristöön. Kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n ydinturvallisuusryhmä 

INSAG esitteli käsitteen ”turvallisuuskulttuuri” Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuuden 

tutkintaraportissa vuonna 1986. Raportti määrittelee turvallisuuskulttuurin seuraavasti 

(IAEA 1991): 

 

"Turvallisuuskulttuuri on organisaation toimintatavoista ja yksittäisten ihmisten 

asenteista muodostuva kokonaisuus, jonka tuloksena ydinvoimalaitoksen 

turvallisuuteen vaikuttavat tekijät saavat kukin tärkeytensä edellyttämän huomion 

ja ovat etusijalla päätöksiä tehtäessä." 

  

Avoin tapahtumaraportointi, poikkeamien tutkinta ja saadun tiedon hyödyntäminen sekä 

sen jakaminen ovat hyviä käytänteitä. Toiminnan avoimuus ja myös vaikeiden asioiden 

esille tuominen ovat hyvän turvallisuuskulttuurin kriteereitä (Reason 1997). Hyvässä 

turvallisuuskulttuurissa on ensisijaisesti kysymys toimintaan liittyvien vaarojen ja riskien 

tiedostamisesta, turvallisuudesta välittämisestä ja keinojen hallinnasta vastuullisesti 

(Oedewald & Reiman 2008). 

 

Riskinarviointitoiminta on merkittävä osa yrityksen turvallisuuskulttuuria. Se tähtää 

organisaation ja oman toiminnan riskien ymmärtämiseen ja toimii tehokkaana 

ehkäisykeinona onnettomuusriskejä vastaan (IAEA 1998, Reason 1997). 

 

Ison-Britannian Health and Safety Executive (HSE) turvallisuusmääritelmä on 

vakiintunut yleiseen käyttöön. Se korostaa kommunikaation ja yhteistyön tärkeyttä 

organisaatiossa ja kuuluu seuraavasti (HSE 1997): 

 

"Organisaation turvallisuuskulttuuri on yksilön ja ryhmän arvojen, asenteiden, 

käsitysten, kompetenssien ja käyttäytymistapojen tuote, joka määrittelee 

organisaation turvallisuusjohtamisen tyylin ja tason sekä sitoutumisen siihen. 
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Positiivisen turvallisuuskulttuurin omaavien organisaatioiden piirteitä ovat 

keskinäiselle luottamukselle perustuva kommunikaatio, jaettu käsitys turvallisuuden 

tärkeydestä ja luottamus ennakoivien toimenpiteiden tehokkuuteen. "  

 

3.13.2 HSEQ AP – toimittaja-arviointi 

 

Toimittajaverkoston arviointiin voidaan käyttää HSEQ AP -järjestelmää. Tässä AP 

tarkoittaa ”arviointimenettely” ja tulee sanoista “Assessment Procedure”. HSEQ AP on 

edelleen kehittymässä oleva arviointimenettely, jota ovat olleet kehittämässä merkittävät 

teollisuusyritykset, vakuutusyhtiöt, työturvallisuuskeskus, Laatukeskus, Oulun yliopisto 

ja muita tahoja. Arviointimenettely on otettu käyttöön klusterissa, joka edellyttää siihen 

kuuluvien toimittajien toteuttavan HSEQ AP:n omissa yrityksissään. Klusteriin kuuluu 

useita suuria yrityksiä sekä mm. eräs sertifiointilaitos. Klusteriin otetaan uusia jäseniä, 

jotka hyväksyvät sen ehdot. Arviointimenettelyssä arvioidaan, kuinka hyvin terveys-, 

turvallisuus-, ympäristö- ja laatuasiat toimittaja pystyy hoitamaan. Tarkoituksena on 

parantaa koko toimittajaverkoston tuottavuutta. (Latva-Ranta et al. 2011, HSEQ – 

Palvelutoimittajien arviointi 2014.) 

 

Klusterin kotisivulla ”HSEQ – palvelutoimittajien arviointi”, kerrotaan, että ”HSEQ -

tilaajien klusteri on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille tilaajille, jotka hyväksyvät 

jäsenyyden ehdot. Menettelyn kehittämisessä ovat olleet asiantuntijaorganisaatioina 

Oulun yliopisto, Laatukeskus ja POHTO. Arvioinnin kohteena ovat teollisuuden 

tilaajayritysten määrittelemät toimittajat, toimipisteet ja paikallisorganisaatiot sekä niiden 

yksiköt. Menettely on avoin kaikille edellä mainittujen tilaajayritysten 

toimittajayrityksille tai sellaiseksi haluaville.” (HSEQ – Palvelutoimittajien arviointi 

2014.) 
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4 LAADUN VAIKUTUS TUOTTAVUUTEEN JA KANNATTAVUUTEEN 

 

Tässä osuudessa käsitellään laadun vaikutusta tuottavuuteen ja kannattavuuteen 

hitsaustoiminnan näkökulmasta. Tuottavuus ja kannattavuus riippuvat laadusta, koska 

laaduttomuus lisää kustannuksia ja kustannukset vähentävät tuottavuutta ja 

kannattavuutta.  

 

4.1 Laatukustannukset 

 

Aikaisemmin on usein tarkkailtu valmistuvien tuotteiden laatua ja sen perusteella korjattu 

virheitä aiheuttavaa toimintaa. Nykyinen suuntaus on tarkkailla toimintaa ja parantaa sen 

laatua, jotta tuotteista tulee vaatimusten mukaisia. 

 

Laadun tulee olla jokapäiväistä kaiken tekemiseen integroitua toimintaa ja sen 

kehittämisestä tulee seurata kilpailuetua kannattavuuden parantumisen muodossa. Ellei 

laatutyö ole kannattavaa, sitä ei kannata tehdä. Kuitenkin laatu, tuottavuus ja 

taloudellisuus muodostavat kokonaisuuden ja vaikuttavat samaan suuntaan, eikä laatua 

voi irrottaa omaksi alueekseen. Huonoon laatuun tuhlautuu Suomessakin paljon aikaa ja 

rahaa, mutta tästä suurin osa on tiedostamatonta tuhlausta. Helposti näkyviä huonon 

laadun aiheuttamia kustannuksia on vain muutama prosentti. Martikainen on listannut 

helposti ja vaikeasti tunnistettavia kustannuksia. (Martikainen 2013a, s. 3.) 

 

Helposti tunnistettavia toiminnan laatukustannuksia ovat esimerkiksi 

 poissaolojen ja tapaturmien vaikutukset 

 reklamaatioiden seurausvaikutukset 

 viivästymisten vaikutukset 

 hävikin liiallinen määrä 

 panostukset pilalle menneisiin ja virheellisiin valmisteisiin 

 varastossa seisovista raaka-aineista ja valmisteista johtuvat kustannukset 

 

Vaikeasti tunnistettavia kustannuksia toiminnan laadusta aiheuttaa mm.  

 huono logistiikka 

 heikko tekemisen teho 

72



 
 

 vanhentunut teknologia 

 kilpailukyvyttömät tuotteet 

 vikojen etsiminen ja korjaaminen 

 markkinoinnin kohdistaminen väärin 

 samojen asioiden tekeminen moneen kertaan 

 piirustusten muutokset 

 tarpeeton paperityö 

 turhat kokoukset  

 

Laatukustannukset voidaan jakaa niiden ajoituksen perusteella kolmeen kategoriaan 

(Martikainen 2013a, s. 4): 

 ennalta tiedetyt kustannukset (ns. hyvät kustannukset) 

 tuotannon aikana havaittujen laatupoikkeamien ja virheiden aiheuttamat 

kustannukset (ns. pahat kustannukset)  

 tuotantovaiheen läpäisseiden laatuvirheiden aiheuttamat kustannukset (ns. rumat 

kustannukset)  

 

Ennalta tiedettyjä ja välttämättömiä kustannuksia ovat laatujärjestelmän investointi- ja 

laadun ylläpitokustannukset. Tuotannon läpäisseiden laatupoikkeamien kustannukset 

tulevat yleensä reklamaatioista ja viivästysseuraamuksista. Ne ovat jääneet tai jätetty 

huomiotta suunnittelu-, valmistus- ja toimitusprosessien aikana. Mainittujen kolmen 

kategorian kustannusten suhde voi olla luokkaa 1:10:100. Tästä syystä on tärkeää 

panostaa ennalta ehkäisevään toimintaan, jotta selvitään vielä pienin kustannuksin. 

(Martikainen 2013a, s. 4.) 

 

Länsimainen kilpailukyky säilyy vain hyvän laadun turvin. Kustannusten puolesta 

kilpailukykyiset maat (CCC: Cost Competitive Countries) pystyvät tekemään tuotteensa 

halvemmalla, joten hintakilpailu ei työvoimavaltaisessa tuotannossa kauan kannata. 

Tehtävien tuotteiden laadun tulee olla hinnalla kilpailevien maiden tuotteiden laatuun 

verrattuna ylivertainen ja luotettava. (Martikainen 2013a, s. 4.) 

 

Tekijöitä, joiden ansiosta työn tekeminen kannattaa tulevaisuudessa myös muissa kuin 

CC-maissa, ovat (Martikainen 2013a, s. 4 – 5) 
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 yritysverkostot 

 palveluliiketoiminnan hallinta 

 tekninen ja toiminnallinen tehokkuus 

 erikoisosaaminen ja hyvä ammattitaito 

 mekanisointi ja robotisointi hyvällä käyttöasteella 

 toimitusvarmuus ja pitävät aikataulut 

 marginaaliset laatukustannukset 

 erinomainen laatu 

 yhteiskuntarauha 

 innovatiivisuus 

 luotettavuus 

 

Toimitusvarmuuteen ja aikatauluihin vaikuttavat myös ulkoiset tekijät, erityisesti, jos 

komponentteja joudutaan tilaamaan uusilta tai tuntemattomilta toimittajilta. Yksittäisiin 

koneisiin voidaan joutua tilaamaan osia meriteitse Kaukoidästä, jolloin toimitusaikaa 

pitää varata kuljetukseen, huolintaan ja tullaukseen jopa kaksi kuukautta. Lentorahtina 

osat yleensä saadaan kahdessa viikossa, mutta kallis rahti heikentää katetta.  

 

4.2 Tuottavuuden ja kannattavuuden määritelmät 

 

4.2.1 Tuottavuus 

 

Tuottavuus on tuotosten määrä ja laatu jaettuna panosten määrällä ja laadulla. Tietyllä 

aikajaksolla se ilmaisee tuotosten määrän muutoksen suhteessa panosten määrään 

muutokseen. Tuotos on tuotosten ja suoritteiden lukumäärä. Panos on panosten eli 

tuotantoresurssien määrä (työt, pääoma, laitteet, materiaalit ym.), joka tarvitaan tuotosten 

tuottamiseen. Tuottavuus kuvaa yrityksen sisäistä tehokkuutta ja vaihtelee yrityksestä 

toiseen. Siihen vaikuttavat mm. (Martikainen 2013b, s. 17) 

 suunnitelmallisuus 

 ajankäytön tehokkuus 

 turhan työn ja virheellisten tuotteiden määrä 

 materiaalin, koneiden ja henkilöstöresurssien käyttöaste 
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Tuottavuudella ja kannattavuudella on keskinäinen yhteys. Kuva 7 esittää tunnetun 

kaavion näiden välisistä riippuvuuksista. 

 

 

Kuva 7. Tuottavuuden yhteys kannattavuuteen (Hannula 2000) 

 

4.2.2 Hintasuhde 

 

Hintasuhde on tuotosten myyntihinta jaettuna panosten ostohinnalla. Aikajanalla se 

ilmaisee tuotteiden myyntihinnan ja panosten ostohinnan suhteen kehityssuuntaa. 

Hintasuhde kuvaa ulkoisia markkinoita (Martikainen 2013b, s. 18). 

 

4.2.3 Kannattavuus 

 

Kannattavuuteen vaikuttaa luonnollisesti tuottavuus, mutta myös markkinoista riippuva 

hintasuhde. Kertomalla tuotokset niiden myyntihinnoilla tiedetään tuottojen rahallinen 

summa. Vastaavasti kertomalla panokset niiden hankintakustannuksilla saadaan selville 

kustannukset. Lopuksi vähentämällä tuotoista kustannukset, selvitetään kannattavuus. 

Kannattavuutta ei kilpailtavilla markkinoilla saavuteta ilman tuottavaa toimintaa ja 

tehokkaita valmistusmenetelmiä. 
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4.2.4 Tuottavuuden ja kannattavuuden tunnusluvut  

 

Jotta yritystoiminnan kannattavuutta voidaan seurata, käytetään siihen tunnuslukuja, joita 

ovat esimerkiksi (Martikainen 2013b, s. 19 – 20) 

 koneen käyttöaste  

 tuotteen läpimenoajan muutos  

 tuotantokatkosten osuus työajasta 

 asiakastyytyväisyys kiinteällä asteikolla 

 tapaturmien ja sairauslomien osuus työajasta 

 materiaalin käyttösuhde (myyty paino / ostettu paino) tai romutusprosentti 

 laaduttomuuskustannukset (kuten hitsien uusittavat radiografiset tutkimukset) 

 itse havaittujen poikkeamien lukumäärä tietyssä ajassa 

 reklamaatioiden määrä tietyllä seurantajaksolla 

 varaston arvon suhde tuotannon arvoon  

 

Käytettävät tunnusluvut tai mittarit riippuvat mitattavasta kohteesta. Eri toiminnoille 

käytetään eri mittareita. Niiden lukumäärä vaihtelee mitattavan toiminnan luonteesta 

riippuen 1 – 5. Jos mitataan myyntitoiminnan tehokkuuden muutoksia, siihen voidaan 

käyttää saatujen tilausten ja tehtyjen tarjousten suhdetta sekä markkinointikustannusten 

ja myyntitulojen suhdetta. 

 

Kun yritys sijoittaa infrastruktuuriin, koneisiin, laitteisiin, aineisiin ja henkilöstöön, on 

tärkeää huolehtia siitä, että seurataan näiden investointien käyttöastetta. Käyttöasteen 

vaikutus kannattavuuteen on erittäin voimakas. Tuottavuus vaihtelee pääoma- ja 

työvoimavaltaisilla aloilla toisistaan, mutta tunnuslukujen käyttö mahdollistaa yrityksen 

toimintojen kehityksen suunnan seurannan. (Martikainen 2013b, s. 20.) 

 

4.3 Hitsaustuotannon tuottavuus 

 

Hitsattujen tuotteiden määrän ja laadun suhde hitsaukseen käytettyjen panosten määrään 

ja laatuun kertoo hitsaustoiminnan tuottavuudesta. Pelkistetyimmillään eli suoranaisesti 

vaikuttavina tuotoksina ovat hitsausliitokset ja panoksina ovat hitsausaineet ja työaika. 

Hitsausliitosten määrän mittayksikkönä voidaan käyttää liitosten yhteispituutta. 
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Hitsauksen tuottavuuteen vaikuttaa se, kuinka paljon ja kuinka monimutkaisia hitsauksia 

suunnittelija on laatinut rakennetta suunnitellessaan. Siihen vaikuttavat myös esimerkiksi 

koneiden ja hitsaajien käyttöaste, logistiikka, mekanisointi, ergonomia, railojen mitat ja 

hitsausprosessi. Hitsaustoiminnan kokonaistuottavuus riippuu siis monista tekijöistä. 

Tuottavuutta voidaan kuvata myös tehokkuusasteella käyttäen suhdetta tuotos / aika. 

(Martikainen 2013b, s. 21.) 

 

4.3.1 Hitsiaineentuotto 

 

Paljon käytetty tunnusluku hitsauksessa on sulatetun lisäaineen määrä tunnissa [kg/h]. 

Suhdetta kuvataan nimellä hitsiaineentuotto eli sulatusteho. Tätä käytetään muiden 

muassa jauhekaari- ja MIG/MAG-hitsauksessa. Sulatusteho ei kuitenkaan kerro sitä, 

onko railo suunniteltu liian suureksi. Tällöin mittaria ei voida käyttää hitsaustoiminnan 

kokonaistuottavuuden tunnuslukuna, vaan pelkästään hitsaustapahtuman tunnuslukuna. 

(Martikainen 2013b, s. 22.) 

 

4.3.2 Kaariaikasuhde 

 

Kaariaikasuhteella eli paloaikasuhteella [%] tarkoitetaan kaariajan osuutta hitsauksen 

kokonaistyöajasta. Saavutettavissa olevat suhteet ovat puikkohitsauksessa 20 – 30 %, 

MIG/MAG-hitsauksessa 20 – 50 % ja jauhekaarihitsauksessa 40 – 60 %. 

Hitsiaineentuottoa ja kaariaikasuhdetta voidaan pitää vertailukohteena yleensäkin, mutta 

erityisesti omassa tuotannossa. (Martikainen 2013b, s. 22.) 

 

4.4 Hitsauksen tuottavuuden parantaminen 

 

Hitsauksen tuottavuuden parantaminen on samalla hitsaustuotannon laadun parantamista. 

Tarpeetonta työtä ja joutoaikaa voidaan vähentää työpanosta vähentämällä. (Martikainen 

2013b, s. 23.) 

 

Työpanoksen vähentäminen hitsaustapahtumassa voidaan saada aikaan 

 kaariaikaa lyhentämällä  

 sivuaikoja lyhentämällä 
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Työpanoksen pienentäminen muissa kuin hitsaustapahtumassa toteutuu mm. 

 valmistelua vähentämällä  

 jälkityötä vähentämällä 

 

4.4.1 Kaariajan lyhentäminen 

 

Kaariaikaa voidaan lyhentää sulatustehoa lisäämällä tai lisäaineen tarvetta pienentämällä. 

Sulatustehoa voidaan lisätä esimerkiksi käyttämällä useita samanaikaisia hitsauslankoja, 

jalkohitsausta tai alapienahitsausta kuumakaarialueella, jauhekaarihitsausta, tehokkaita 

hitsauskoneita, oikeaa napaisuutta ja TIME-, Rapid Melt- tai Tandem -hitsausmenetelmää. 

Lisäaineen tarvetta voidaan pienentää pienentämällä railoa tai vaihtamalla railomuotoa 

kapea- tai I-railoksi, vähentämällä hitsien määrää tai käyttämällä tiheätehoisia prosesseja, 

kuten plasma-, laser-, hybridi- tai elektronisuihkuhitsausta. (Martikainen 2013b, s. 24.) 

 

4.4.2 Sivuaikojen lyhentäminen 

 

Kaariaikasuhdetta voidaan parantaa eli sivuaikoja lyhentää mekanisoinnilla (kuljettimet, 

traktorit, käsittelylaitteet), automatisoinnilla (automaatit, robotit, kiinnittimet, 

etäohjelmointi), vaihtamalla hitsausprosessia puikko- ja TIG-hitsauksesta MIG/MAG-

hitsaukseen, läpihitsaamalla yhdeltä puolelta, vähentämällä palkomäärää, käyttämällä 

kuonattomia lisäaineita, hyvällä järjestyksellä ja ergonomialla sekä hyvin järjestetyllä 

työpisteellä ja sen logistiikalla. (Martikainen 2013b, s. 25.) 

 

4.4.3 Valmistelun ja jälkityön vähentäminen 

 

Hitsaustyön valmistelua voidaan vähentää hitsattavien osien ja railojen tarkoilla mitoilla, 

helpoilla kokoonpanoratkaisuilla, nopeasti saatavilla osilla, silloitusten ja kiinnitysten 

ennakkosuunnittelulla, esikuumennuksella, kuivauksella ja railopintojen puhdistuksella 

sekä sopivalla ohjeistuksella. Jälkityötä voidaan vähentää käyttämällä hitsaussuihkeita, 

mikä estää roiskeiden tarttumista, jälkityöstöllä oikein työstövaroin ja tekemällä vain 

tarpeellisia lämpökäsittelyitä. Erityisesti jälkityö vähenee tekemällä kerralla valmista 

ilman korjauksia tai oikomisia. (Martikainen 2013b, s. 26 – 27.) 
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4.5 Hitsauksen kannattavuus ja optimointi 

 

4.5.1 Hitsauksen kannattavuus 

 

Kannattavuuteen vaikuttavat tuottavuuden lisäksi ulkoiset tekijät eli markkinat. Näitä 

ovat mm. työ- ja ainekustannukset sekä koneiden kuoletus. Hitsaustyön kannattavuutta 

selvitetään esimerkiksi vertaamalla liitosten kokonaispituutta eri vaihtoehdoilla käyttäen 

mittayksikkönä hitsimetrin hintaa. (Martikainen 2013b, s. 28.)  

 

Vaihtoehdoiksi voidaan myös asettaa särmäys, ruuviliitos, pistehitsaus tai hitsaus eri 

järjestyksessä tai eri rakenteella. Hitsaustuotannon ajanjaksoja voidaan myös verrata 

keskenään, jolloin yritys näkee kehityksen suunnan. Hitsimetrin sijaan voidaan käyttää 

tiettynä aikana kulutetun tai tilatun hitsausaineen (langat, jauheet, kaasut) hintaa ja sen 

kehityssuuntaa, mikä on ehkä vähemmän työläs seurantakohde. 

 

4.5.2 Toimintojen optimointi 

 

Kustannukset vähenevät ja laatu paranee toimintoja optimoimalla. Sen kohteena voi olla 

kokonaisuus tai yksittäiset kohteet. Tällöin puhutaan kokonais- tai osaoptimoinnista. 

Ilman yhtä ei toinenkaan saavuta parasta mahdollista tulosta. Osaoptimointeja on helppo 

tehdä nopeasti, mutta jos kokonaisuudessa on parantamisen varaa, osaoptimoinnit voivat 

mennä hukkaan, mikäli ne tehdään ensin. Tuottavuudessa ja kannattavuudessa ei päästä 

optimaalisimpaan tulokseen kokonaisoptimointia tekemättä, joten sen toteuttaminen on 

ensimmäinen asia pitkäjänteisessä kehitystyössä. (Martikainen 2013b, s. 28.) 

 

Ottaen huomioon yritysten kannattavan toiminnan sekä yritysten ja kansantalouden 

toimintaedellytysten turvaamisen, jotka ovat elintärkeitä näkökohtia, laatupuutteisiin ja 

laatukustannuksiin on suhtauduttava vakavasti ja niiden vähentäminen on tehtävä 

järjestelmällisesti. Kannattavuutta ja kilpailukykyä voidaan parantaa merkittävästi 

tiedostamalla ja poistamalla laatupuutteita. Tämä onnistuu parhaiten, jos laatutyötä tekee 

yritys itse. Hitsaustoiminnan laaduntuottotekijät ovat osa tuotannon kokonaisuutta. Kun 

tuotannon laatua parannetaan, on edellytyksiä parantaa myös hitsaustoimintaa ja sen 

tuottavuutta. (Martikainen 2013a, s. 11; Martikainen 2013c, s. 111.) 
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5 HITSAUSTUOTANNON KEHITTÄMINEN (CASE) 

 

Diplomityön tavoitteena on laatia ja ottaa käyttöön standardin ISO 3834-2 mukainen 

hitsauksen laatujärjestelmä. Sitä varten uudistetaan konepajan laatuasiakirjat, kehitetään 

toimintatapoja ja laaditaan tehtaan sisäisen laadunhallinnan käsikirja eli FPC-käsikirja. 

Käsikirjassa kuvatun FPC-järjestelmän käyttäminen varmistaa vaatimustenmukaisen 

tuotannon, mikä puolestaan järjestelmän auditoinnin ja sertifioinnin jälkeen oikeuttaa CE-

merkinnän käyttöön standardin EN 1090 mukaisille teräsrakenteille. 

 

Diplomityö sisältää hitsauspainotteisesti seuraavien standardien vaatimuksia: 

 

 EN ISO 3834-1: Metallien sulahitsauksen laatuvaatimukset / Osa 1: 

Laatuvaatimustason valintaperusteet 

 EN ISO 3834-2: Metallien sulahitsauksen laatuvaatimukset / Osa 2: 

Kattavat laatuvaatimukset 

 EN 1090-1: Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus / Osa 1: Vaatimukset 

rakenteellisten kokoonpanojen vaatimustenmukaisuuden arviointiin 

 EN 1090-2: Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus / Osa 2: Teräsrakenteita 

koskevat tekniset vaatimukset  

 

Diplomityö ei sisällä kansallisia määräyksiä. TWM:n ja muiden laatutyökalujen käyttöä 

käsitellään vain teoriaosuudessa luvussa 3.  

 

Pääpaino on standardeissa EN 1090-1 ja EN 1090-2. Standardin EN 1090-1 kohdassa 2 

velvoitetaan soveltamaan standardeja EN 1090-2 ja EN 1993, joista viimemainittu koskee 

teräsrakenteiden suunnittelua. Jotta FPC-järjestelmä voidaan sertifioida, tulee soveltaa 

standardia ISO 3834 (EN 1090-2, kohta 2.4).  

 

Saarijärven Säiliövalmiste Oy:n laatuprojekti on laajempi kuin diplomityöhön rajattu 

osuus. Standardi ISO 3834-2 on täydennetty laadunhallintajärjestelmäksi standardin ISO 

9001 kahdellatoista huomioon otettavalla seikalla (ISO 3834-1, kohta 6), joita ei 

sisällytetä rajattuun osuuteen.  
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5.1 Nykyisen hitsaustoiminnan analyysi 

 

Saarijärven Säiliövalmiste Oy Keski-Suomessa on pitkän linjan perheyritys, jonka Vilho 

Kinnunen perusti 1960-luvun lopulla. Aluksi hän rakensi lipputankoja ja sitten pieniä 

terässäiliöitä. Hänen poikansa Onni Kinnunen, joka on nykyinen pääomistaja, kehitti 

yritystä 1980-luvulta alkaen, ja nykyisellään konepaja työllistää noin 40 henkilöä. Uudet 

hallit valmistuivat 2008, jolloin tehtiin myös merkittäviä laiteinvestointeja. Toiminta 

suuntautuu kotimaisen kysynnän lisäksi vahvasti vientiin. Säiliöitä on toimitettu yli 60 

maahan.  

 

Nykyinen tuotanto käsittää säiliöt, siilot, levyrungot ja savupiiput, sekä niiden yhteyteen 

liittyvät teräsrakenteet ja varusteluosat. Käytettävät materiaalit sisältävät rakenneterästen 

lisäksi ruostumattomat ja haponkestävät teräkset sekä painelaite- ja kuumalujat teräkset. 

Tilaajan vaatiessa käytetään myös muita teräksiä.  

 

Yritys toimii sekä itsenäisenä toimittajana että sopimustoimittajana. Koneistettavia osia 

ja huoltorakenteita kuormitushuippujen tasaamiseksi voidaan teettää alihankintana. 

Oman suunnittelutyön lisäksi suunnittelua teetetään kahdella suunnittelutoimistolla. 

Suomalaisia säiliötoimittajia, jotka pystyvät toimittamaan suuria säiliöitä, on vain kaksi, 

joten kilpailutilanne on siedettävä. Näistä toinen toimittaja sijaitsee Lappeenrannassa ja 

toinen Saarijärvellä.  

 

Tuotantolaitos sijaitsee valtatie 13 varressa 55 km Jyväskylästä luoteeseen muutama 

kilometri Saarijärveltä Jyväskylän suuntaan. Tuotantotilojen noin 5 000 m2 pinta-ala 

muodostuu kahdesta hallista, joiden mitat ovat 30×80 metriä. Niissä olevien siltanosturien 

kapasiteetit ovat 2×30 tonnia sekä 2×40 tonnia.  

 

5.1.1 Konekanta  

 

Konekanta muodostuu tärkeimmältä osaltaan leikkaus-, taivutus- ja hitsauslaitteista. 

Tärkein levyjen leikkaukseen käytettävä laite, jolla voidaan leikata myös paljon 

käytettyjä 3×9 metrin levyjä, on vuonna 2009 käyttöön otettu viisteplasmaleikkuri (kuva 

8). Sen pöytä on 15×3 + 3 metriä, missä pöydän päähän sijoitettua erillistä kolmen metrin 
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pituista osaa voidaan käyttää kuperien kappaleiden, kuten säiliön päätyjen, aukotusta 

varten. Laitteessa on kaksi portaalia, joissa kummassakin on viistepään lisäksi suora pää, 

poraus- ja kierteitysyksikkö sekä kaksi happi-asetyleenileikkauspäätä paksuille aineille. 

Plasmaleikkausta on käytetty 1 – 40 mm paksuusalueella. Happi-asetyleenilaitteistolla 

leikataan yleensä yli 35 mm paksuiset levyt. 

 

 

Kuva 8. Viisteplasmaleikkuri 15×3 metrin pöydällä ja kahdella portaalilla (SSV) 

 

Hydraulinen suuntaisleikkuri (kuva 9) on leikkausleveydeltään 4,2 metriä. Siinä on 

riittävästi tehoa ja kestävyyttä leikkaamaan 16 mm teräslevyjä.  

 

CNC-särmäyspuristin (kuva 10) pystyy särmäämään 7,5 metrin leveydellä. Se 

mahdollistaa esimerkiksi isojen koteloiden tai vastaavien rakenteiden valmistuksen 

kustannustehokkaasti ja hitsaustyön tarvetta vähentäen. 
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Kuva 9. Hydraulinen suuntaisleikkuri levyn mitoille 4,2 m × 16 mm (SSV) 

 

 

Kuva 10. CNC-särmäyspuristin 7 500 mm levyisellä painimella (SSV) 

 

Isoja pyöristyskoneita on kaksi (kuva 11), joissa molemmissa on kolmen metrin levyiset 

telat. Pienempi on CNC-ohjattu laite, jolla pystytään pyöristämään 16 mm paksuisia 
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levyjä. Suuremman pyöristyskoneen telojen välinen tila on 120 mm ja koneen teho riittää 

jopa 90 mm paksuisen teräksen pyöristämiseen. 

 

 

Kuva 11. U-palkkia kaarretaan pyöristyskoneessa kolmemetristen telojen välissä (SSV) 

 

Putkien taivuttamiseen käytetään CNC-putkentaivutuskonetta (kuva 12). Se on laite, jota 

usein tarvitaan mm. säiliöiden ja siilojen yhteyteen rakennettavien putkien ja kaarevien 

kaiteiden valmistamiseen.  

 

Viistejyrsin on tärkeä työkalu hitsausviisteiden valmistuksessa silloin, kun viisteitä ei 

tehdä plasmalla tai kaasulla. Kuvassa 13 esitetyssä tapauksessa jyrsin kiertää lukuisia 

kierroksia noin 20 metrin pituista ympyrärataa pitkin, kunnes haluttu viisteen syvyys on 

saavutettu. Laitteen toiminta tarvitsee valvontaa. 
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Kuva 12. Putkentaivutuskone (SSV)  

 

    

Kuva 13. Viistejyrsin työssä (SSV) 
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SSV:n hitsaustorneista suurempi näkyy kuvissa 14, 15 ja 16. Tornin hitsauskorkeus on 

noin kahdeksan metriä ja sen puomin ulottuvuus on noin 12 metriä. 

 

     

Kuva 14. 8-metrinen hitsaustorni 40 metrin radalla varustettuna SAW-laitteistolla (SSV) 

 

 

Kuva 15. SAW-laitteisto hitsaustornissa (SSV) 
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Kuva 16. Hitsaustornin 12-metrinen teleskooppipuomi (SSV) 

 

Tornia voidaan liikuttaa 40 metrin pituista rataa pitkin. Hitsaustorniin on asennettu 

jauhekaarihitsauslaitteisto, joka pystyy myös vaihtovirta- ja pulssihitsaukseen sekä 

yksilankahitsauksen lisäksi tandem-lankojen käyttöön. Toisella hitsaustornilla, joka 

näkyy kuvassa 17 oikealla ja kuvassa 18, voidaan hitsata vielä noin kolmen metrin 

korkeudessa. Se on varustettu konsolilla ja jauhekaarihitsauslaitteella ja liikkuu omilla 

pyörillään. 

 

    

Kuva 17. Isolla SAW-tornilla alkaa työ (vasen) ja pieni SAW-torni odottaa (SSV) 

 

87



 
 

   

Kuva 18. Kolmen metrin korkuinen hitsaustorni (SSV) 

 

On tuotteita, joissa railot ovat pitkiä, mutta niitä ei pystytä hitsaamaan hitsaustornilla. 

Tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi suurisäteiset levykaaret. Sellaisia tapauksia varten on 

käytössä jauhekaarihitsaustraktori (kuva 19). Siinä ei ole railon tunnistinta, joten sitä 

ohjataan manuaalisesti, reunaohjainta tai ohjauskiskoja käyttäen. Hitsausvirtalähde on 

pitkällä kaapelilla yhdistetty hitsauslaitteeseen, mutta säätötaulu ja kela ovat laitteessa 

itsessään. Käytetyt hitsausarvot kuvassa olevalle railolle ovat 490 A, 31,5 V ja 61 cm/min, 

eli normaaliin MAG-hitsaukseen verrattuna selvästi suuremmat. 
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Kuva 19. SAW-traktoria ollaan valmistelemassa hitsaukseen (SSV) 

 

Hitsauksessa käytetään SAW-laitteiden ja MIG/MAG-koneiden lisäksi hitsauskuljetinta 

(kuva 20), pyörityslaitteita ja mekanisointilaitteita helpottamaan hitsaajan työtä sekä 

konepajassa että asennustyömailla.  

 

   

Kuva 20. Hitsauskuljetin (vas.), johon langansyöttö tulee MIG/MAG-koneelta (SSV) 
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Konekapasiteettia on laajennettu ja laajennetaan edelleen. Lastuaviin koneisiin 

lukeutuvia SSV:n laitteita ovat viistejyrsimen lisäksi muiden muassa perinteiset 

säteisporakone, pylväsporakone, vannesaha ja nauhahiomakone.  

 

Hallissa on käytössä myös yhdistelmätoiminen, kahteen osaan jaettava maalaus- ja 

puhalluskammio, jota hallinnoi erillinen yritys. Yhdistelmätoimisuus tarkoittaa sitä, että 

tila on jaettu kahteen osaan, joista toisessa voidaan raepuhaltaa samaan aikaan kun 

toisessa maalataan. Kammiot voidaan yhdistää tarvittaessa isompien kappaleiden 

pintakäsittelyä varten.  

 

Siirrot ulkoa sisälle ja päinvastoin tehdään koneellisesti siirrettävällä kuljetuslavalla tai 

trukilla. Rakennuksen sisätiloissa tavaraa siirretään pidemmät välimatkat trukilla tai 

siltanostureilla. Levyjen nostoon ja siirtoon käytetään imukuppinostinta (kuva 21). Se 

kiinnitetään siltanosturiin ketjuilla. Sitä hyödyntävät mm. leikkauksen, pyöristyksen ja 

särmäyksen työvaiheet. Laitteen imuteho ja rakenne riittää nostamaan 4500 kg kuorman, 

mikä tarkoittaa sitä, että laite pystyy nostamaan 20 mm levyn, jonka mitat ovat 3×9 m. 

 

 

Kuva 21. Imukuppinostin nostaa levyä (12 mm × 3 m × 9 m) pyöristyskoneelle (SSV)  

 

Sekä uusia (kuva 22) että vanhempia pyörittäjiä käytetään sylinterimäisille osille. Niiden 

nopeussäätöä tarvitaan mm. MIG/MAG- ja jauhekaarihitsauksessa. 
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Kuva 22. Vetävin rullin varustettu pyöritysrullasto (SSV) 

 

5.1.2 Alkutilanne 

 

Vuoden 2013 lopulla, kun laatutyön kehittäminen käynnistettiin, eräät yrityksen 

toiminnot olivat murrosvaiheessa. Kymmenen vuoden ajan talossa toiminut 

laatupäällikkö vaihtoi alaa ja uutta laatupäällikköä ei vielä ollut. Diplomityöntekijä sai 

kuitenkin parin tunnin ajan opastusta lähtevältä laatupäälliköltä kirjahyllyissä olevista 

kansioista, joihin kaikki laatuaineisto oli tallennettu, sekä tietoa tietokoneen ja serverin 

muistissa olevista dokumenteista. Opastusta antoivat alussa myös toimitus-, osto- ja 

myyntijohtajat sekä suunnitteluinsinööri. Muita toimihenkilöitä konepajassa olivat 

tuotantopäällikkö, levytöiden työnjohtaja, hitsaustyönjohtaja sekä CAM-ohjelmoija, joka 

vastaa pääasiassa levyjen paloittelun suunnittelusta ja plasmaleikkausohjelmien 

tekemisestä. Henkilökuntaan kuuluvat myös talousjohtaja ja kirjanpitäjä. Muutamat 

yrityksen toimihenkilöistä ovat omistajan perheenjäseniä. 

 

Yrityksen organisaatio oli ISO 9001 vaatimusten mukaan päivitetty vuosittain 

muuttuneiden tilanteiden tasalle. Jälleen oli tarve muutoksiin ja täsmennyksiin 

toimenkuvien ja tehtäväjaon osalta. Entinen laatupäällikkö oli toiminut 

hitsauskoordinoijana, joten uutta laatupäällikköä ja koordinoijaa haettiin. Hitsaajien 

pätevyyksiä oli kirjattu Excel-taulukoihin, jotka eivät pystyneet antamaan hälytystä 

silloin, kun pätevyyden säilyttäminen vaati toimenpiteitä. Toimiva ja nopea menettely 

vaatii nykyaikaisen ohjelmiston käyttöä, johon pätevyyksiä kirjataan ja joka hälyttää 
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tarvittaessa. Tällainen ohjelmisto (Hitsari Pro) oli hankittukin, mutta sen käyttö oli 

vuoden 2014 alussa vielä hyvin vähäistä. 

 

Hitsausohjeiden suhteen oltiin murrosvaiheessa. Uusille hitsausohjeille oli suuri tarve ja 

entiset vaativat täsmennyksiä. Tulevaisuudessa Hitsari Pro -ohjelman avulla voidaan 

pitää hitsausohjeista rekisteriä ja päivittää rekisterin tietoja. Menetelmäkokeita tarvittiin 

lisää. Monilla hitsaustyötä tekevillä ei ollut asianmukaisia pätevyyksiä uusiin haasteisiin, 

joita EN 1090 toisi tullessaan, joten koulutusta ja hitsauskokeita tarvittiin. Mainitut seikat 

koskevat myös hitsausoperaattoreita, joka käyttävät hitsaustorneja. Hitsaustraktorin ja 

hitsauskuljettimen käyttö ei vaadi kuitenkaan hitsausoperaattorin pätevyyttä. 

 

Hitsaajan koulutuksen saanut ja hitsaajana toiminut henkilö oli lähetetty IWS-kurssille, 

mutta IWS-taso ei riitä tasoksi kaikkiin hitsauskoordinoijan tehtäviin. Tarvitaan 

vähintään IWT tai mieluummin IWE, jotta vältytään ulkopuolisen koordinoijan käytöltä 

vaativammissa hitsauksen valvontatehtävissä. Myyntijohtajalla on myös IWE-koulutus, 

mikäli koordinoijan tehtävää hoitavalla henkilöllä ei riitä pätevyys kaikkien tuotteiden 

hitsaustyön koordinointiin. Näitä ovat erityisen paksut levyt ja hitsauksen puolesta 

vaativat materiaalit. Hitsauksen tarkastus oli perinteisesti hoidettu ulkopuolisin voimin, 

omaa tarkastajaa ei ollut koulutettu. Syynä tähän oli se, että ulkopuolisen tekemät 

tarkastukset ovat usein asiakkaan vaatimus.  

 

5.1.3 Työympäristö ja käytetyt menetelmät 

 

Halleja rakennettaessa ne oli suunniteltu täyttämään toiminnan laajentumisen mitat. 

Toimistotilat sijaitsevat etupihan puolella, hallit niiden takana ja ulkovarastoalue hallien 

takana ja molemmilla sivuilla. Koko tehdasalue on aidattu ja öisin suljettu. Varastopiha-

alue on riittävän avara suurten tuotteiden siirtelyyn ja rekka-autojen lastaukseen. Niiden 

siirtoon tehdasalueella käytetään erikoistrukkia. Tehtaalta lähtee usein erikoiskuljetuksia. 

 

Halleissa on pyöreille tuotteille nopeussäätöisiä pyöritysrullastoja eli pyörittäjiä. Kuvassa 

23 oleva säiliö on pantu jatkohitsin kohdalta rullien päälle, jolloin rullat tukemisen lisäksi 

pitävät pyöreyttä yllä ja kohdistavat reunoja hitsauksen aikana. Pyörittäjä pitää hitsauksen 

aikana levyjen päät vastakkain ja oikealla korkeudella, jolloin hitsaustornin puomiin 
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kiinnitetyn hitsauslaitteiston lankasuuttimen etäisyys pysyy vakiona. Käsinhitsauksessa 

pyörittäjä voi tehdä etenemisliikkeen, jolloin hitsaajan ei tarvitse vaihtaa asentoaan.  

 

   

Kuva 23. Pyöritysrullaston nopeussäädettävät vetorullat (vasemmalla) ja yleiskuva (SSV) 

 

Pyörittäjän avulla hitsauksen mekanisointi on myös helposti hoidettavissa. Tällöin 

hitsaajan tarvitsee vain käynnistää ja pysäyttää MAG-hitsausprosessi. Yleensä hitsaus 

ulkopuolelta tapahtuu lieriön yläpuolisella alueella, jolloin palon muotoa on helpompi 

hallita. Lieriön sisäpuolella hitsataan vastaavasti lieriön alaosassa. SAW-prosessilla 

(kuva 24) hitsataan jalkoasennossa pyörityslaitteen suorittaessa poikittaisen liikkeen ja 

hitsaustornin puomin suorittaessa pitkittäisen liikkeen. 

 

   

Kuva 24. Jauhekaarihitsausta säiliön sisäpuoliseen aksiaaliseen railoon (SSV) 

 

Tässä työssä käytetään termiä MIG/MAG, kun puhutaan metallikaasukaarihitsauksesta 

yleisellä tasolla, mutta kun puhutaan hitsausprosessista, käytetään nimitystä MAG. MIG-

hitsausprosessia ei SSV käytä, koska tuotanto sisältää vain terästuotteita. Hitsaustyössä 

93



 
 

käytetään lähes yksinomaan MAG- tai SAW-hitsausprosessia. Kun hitsaustyöt on tehty 

pyöritysrullastojen päällä, säiliöt, piipun osat tai muut pyöreät osat siirretään hallin 

lattialle, jossa työtä jatketaan.  

 

Ergonomisesti useimmat työt on hyvin järjestetty, joskin esimerkiksi piippujen ja 

säiliöiden ahtaus sisäpuolisissa, käsin tehtävissä hitsaus- ja hiontatöissä, rasittaa selkää, 

käsiä ja polvia. Yleensä nämä työvaiheet tehdään kuitenkin hitsaustornin avulla, vaikka 

siinäkin joudutaan kohdistusvaiheessa menemään lieriön sisään. Logistisesti ajatellen 

kaikkia koneita ja laitteita ei ole järjestetty kaikkein sopivimpiin kohtiin hallin sisällä, 

vaan osia ja raaka-aineita joudutaan joskus siirtämään tarpeettoman kauas hallinosturien 

ja trukkien avulla. Toisaalta, osien ollessa suuria ja työvaiheiden kestäessä pitkään, 

siirtely ei lisää olennaisesti kustannuksia.  

 

5.1.4 Tuotannon seuranta 

 

Kun tilaus on saatu, pidetään kokous, jossa sovitaan projektin hoitoon liittyvät vastuut. 

Ostojohtaja tilaa projektille tarvittavat raaka-aineet ja komponentit, ellei niitä omalta 

varastolta löydy. Tuotantopäällikkö valmistelee myyntijohtajan ohjeistuksella aikataulun, 

jonka mukaan varataan tarvittavat resurssit tuotannossa. Monissa projekteissa 

toimitukseen kuuluu myös asennus, jolloin osa hitsaajista ja asentajista lähtee 

asennustyömaalle. Asentaminen ei saisi häiritä tuotannon jatkumista muiden toimitusten 

osalta, mutta käytännössä häiriötä ei kokonaan pystytä estämään. Pienessä yrityksessä 

henkilöriippuvuus on suurempi kuin suuressa.  

 

Viikoittain pidettävässä tuotantopalaverissa, johon osallistuvat kaikki vastuuhenkilöt, 

käydään läpi kaikki projektit ja niiden edistyminen aikatauluihin verraten. Siinä päätetään, 

pitääkö johonkin projektiin panostaa aikataulun vuoksi enemmän, siirtyä kahteen tai 

kolmeen työvuoroon. Siinä käydään läpi myös projekteihin vaikuttavat muut tekijät, 

kuten tilaajan yhteydenotot, henkilöresurssit, koneiden riittävyys ja toimintakyky, 

materiaalin ja komponenttien saatavuus sekä alihankinta. Kokouksiin osallistuvat 

laatupäällikkö, suunnittelupäällikkö, myyntijohtaja, toimitusjohtaja, tuotantojohtaja, 

ostojohtaja, talousjohtaja, pintakäsittelystä vastaava henkilö, levytöiden ja hitsaustöiden 

työnjohtajat ja CAM-ohjelmoija.  
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5.1.5 Varastointi, kunnossapito ja dokumentointi 

 

SSV pitää pientä puskurivarastoa, mutta yleensä raaka-aineet ja komponentit tilataan 

vasta projektia varten. Komponenttivarastoon on etukäteen tilattu päivittäin tarvittavia 

tuotteita, kuten putkenosia. Ulkovarastoalueella pidetään mm. suuria levyjä. Lisäksi SSV 

pitää jakeluvarastoa, josta myydään vakiomittaista 3 – l50 mm paksuista kuumavalssattua 

levyä sekä 0,5 – 3 mm paksuista kylmävalssattua ja galvanoitua levyä (DX51, 275MAC). 

Varasto mahdollistaa nopeat polttoleiketoimitukset erityisesti itäisen Suomen suuntaan. 

 

Huolto- ja kunnossapitotyöt riippuvat huoltokohteesta. Jokainen hitsaaja huolehtii 

hitsauskoneen kunnosta ja jos kone rikkoontuu, hitsaaja raportoi hitsaustyönjohtajalle. 

Mekaaniset ongelmat suuttimissa, johtimissa ja langansyöttöjärjestelmässä hitsaaja 

hoitaa itse kuntoon. Sähköiset viat korjaa ulkopuolinen valtuutettu huoltomies. 

 

Dokumentointi on perinteisesti ollut osittain puutteellista, eli kaikkea ei ole dokumentoitu. 

Jotkut ovat sitä tehneet, kaikki eivät. Dokumenttien tallennus ei ole ollut keskitettyä, 

vaikka valmiudet siihen ovat olemassa. Yrityksellä on oma serveri, tietojenhallinta- ja 

projektinhallintaohjelmia sekä hitsausdokumenttien ylläpito-ohjelma dokumenttien 

tallentamiseen ja tekemiseen. Tämä on kehittämiskohde, johon yrityksen laatutyössä 

pitää kiinnittää huomiota. Kaikki dokumentit tulee tallentaa sähköisessä muodossa, jotta 

ne löydetään helposti ja nopeasti. 

 

5.1.6 Kehittämisen painopistealueet 

 

Kehitystyön tulee olla Kaizen-periaatteen mukaan jatkuvaa. Sen painopiste kannattaa 

Lean-ajattelua seuraten keskittää ensin tarpeettomien tehtävien poistamiseen ja sitten 

aikaa vievien tehtävien lyhentämiseen. Näin pystytään lyhentämään läpimenoaikoja ja 

parantamaan tuottavuutta. JIT-periaatetta kannattaa soveltaa kohtuudella ja pyrkiä 

järjestämään mahdollisimman optimaalinen materiaali- ja tuotevirta.  

Laatutyökalua 5S tulee ilman muuta käyttää, sillä siitä saatavat hyödyt syntyvät helposti, 

nopeasti ja pienin kustannuksin. 5S-toimenpiteisiin sisältyvät kaikkien tietoon saatettavat, 

merkityt sijoituspaikat raaka-aineille, laitteille ja työkaluille, käyttöönottajan 

sijoituspaikalle jättämä varausaikamerkintä sekä laitteiden ja työkalujen palautus ja 
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työalueen siistiminen työn jälkeen. 5S sisältää myös tarvittavien lipastojen ja telineiden 

hankkimisen tai valmistamisen sijoituspaikoille. Mainittakoon tästä esimerkkeinä 

vannesahan yhteyteen rakennettava pyörillä varustettu teline pitkälle sahattavalle 

tavaralle sekä pystymallinen teline alle 3-metriselle sahattavalle tavaralle. Yrityksen 

kannattaa käydä läpi kaikki koneet ja kohteet, joille saatetaan tarvita työtä ja siivousta 

helpottavia järjestelyjä. 

 

Suunnittelun ja valmistuksen välillä on yhteistyö ollut suhteellisen hyvä, mutta 

parantamisen varaa varmasti on. Kommunikaatiokatkojen estämiskeinona ja 

reaaliaikaisen suunnittelutiedon päivityskeinona kannattaa käyttää valmistuksen ja 

suunnittelutoimiston välillä sähköpostin avulla tapahtuvaa tulostusta, jossa tulostin 

sijaitsee työnjohtajien huoneessa. Näin voitetaan aikaa ja estetään turhaa työtä 

tuotannossa vanhentuneiden tai virheellisten piirustusten ja ohjeiden pohjalta. Jos 

suunnittelutoimiston suunnittelija tietää työn suorittajan, tekijällekin voidaan 

kiireellisessä tapauksessa lähettää viesti muutoksesta. 

 

Työympäristö on avara ja korkea, lisäksi molemmissa päissä halleja on suuret ovet. 

Ilmastointi on nykyaikainen. Nämä tekijät edesauttavat merkittävästi ilman laatua, joka 

muussa tapauksessa voisi hitsauksen vuoksi olla ongelmallinen. Hitsaajat käyttävät 

raitisilmamaskeja erityisesti silloin, kun hitsaus tapahtuu säiliössä tai säiliön vaipassa. 

Hitsaustyön aiheuttamia sairauslomia ei juuri ole. Parantamisen varaa on työtavoissa 

nosteltaessa säiliöiden päätyjä ja muita hankalasti ripustettavia tuotteita, jotka voivat 

irrota kesken noston tai siirron. Turvallisiin työtapoihin tulee kiinnittää enemmän 

huomiota tapaturmien välttämiseksi. ”Läheltä piti” -tilanteet varmasti auttavat omalta 

osaltaan, mutta sovitut säännöt erilaisia nostoja koskien parantavat turvallisuustilannetta. 

 

Tuotantoa on harjoitettu kauan ja sitä ovat tehneet samat kokeneet ja taitavat miehet. 

Tämä vaikuttaa tuotannon ja tuotteiden laatuun positiivisesti, joten laadusta johtuvat 

puutteet eivät yleensä ole vakavia. Tätä edesauttaa muutaman vuoden käytössä ollut ISO 

9001 laadunhallintajärjestelmä, joka lisää johdonmukaisuutta toimintaan. Hitsaustyön 

järjestelmällisyydessä on ollut puutteita, joten sen hallinnan kehittäminen on olennaisen 

tärkeää sekä laatujärjestelmien ylläpidon vuoksi että laadun kehittämisen kannalta. 
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5.1.7 Kehityksen suunta 

 

Vuoden 2013 loppupuoli oli hiljaista aikaa Suomen metalliteollisuudessa ja lomautuksia 

käytettiin monissa yrityksissä. Siitä huolimatta SSV:n tuotantotoiminnan hallitsevat 

myyjät jatkoivat ponnistelujaan ja saivat jo vuoden 2013 lopulla kysynnän alkaessa elpyä 

joitain tilauksia. Vuoden 2014 aikana metalliteollisuuden tuotteiden kysyntä lisääntyi 

merkittävästi ja tilauksia saatiin myös SSV:lle. Keväästä syksyyn työskenneltiin täydellä 

miehityksellä ajoittain kolmessakin työvuorossa, mikä on huomattava parannus 

edelliseen vuoteen. Vuodenvaihde 2014 – 2015 on ohitettu täystyöllisyyden vallitessa ja 

lähitulevaisuus näyttää valoisalta. 

 

Olennaista tulevaisuutta ajatellen ahkeran myyntitoiminnan ja mainittujen parannusten 

lisäksi on pyrkiä kustannusrakenteen kehittämiseen yhdistämällä voimavarat, jakamalla 

työt entistä paremmin tekijöiden kykyjen perusteella ja uskomalla tulevaisuuteen. 

 

5.2 Hitsaustuotannon kehittämistoimet 

 

5.2.1 Laadunhallinta ja laatuasiakirjat 

 

Yrityksen laatupolitiikkaa kuvataan seuraavin sanoin: ”Saarijärven Säiliövalmiste Oy 

noudattaa toiminnassaan ja tuotteiden valmistuksessa asiakkaiden vaatimuksista lähtevää 

laatupolitiikkaa. Valmistettujen tuotteiden on vastattava asiakasvaatimusten lisäksi 

Suomen lakeja, asetuksia, virallisia määräyksiä sekä tuotetta koskevia standardeja. 

Valmistettavat tuotteet toteutetaan kokonaistaloudellisesti edullisimmilla ratkaisuilla. 

Kehittymistä seurataan nimetyillä mittareilla kunkin liiketoiminta-alueen osalta erikseen. 

Käytössämme on menetelmät jatkuvaan parantamiseen. Henkilöstöä arvostetaan ja 

jatkuvaa kehittymistä ylläpidetään suoritettujen töiden ja koulutuksen avulla. 

Toiminnassa noudatetaan avointa informaatiota yrityksen henkilöstön ja yrityksen 

sidosryhmien kanssa.” (Laatukäsikirja 2014, kohta 5.3.) 

 

SSV käyttää ISO 9001 mukaista laatukäsikirjaa ja dokumenttien numerointia. Käsikirjan 

laatii laatupäällikkö ja hyväksyy toimitusjohtaja. Prosessivastaava hyväksyy työ- ja 
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toimintaohjeet. Alkuperäinen käsikirja on sähköinen. Päivityksessä edellinen versio 

arkistoidaan. Paperitulosteita otetaan vain tarvittaessa. (Laatukäsikirja 2014, kohta 4.2.3.) 

Jako prosesseihin (kuva 25) noudattaa standardia ISO 9001 muutamalla lisäyksellä. 

Prosesseista vastaavien henkilöiden vastuualueet näkyvät organisaatiokaaviossa (kuva 

26). Pintakäsittelystä vastaa alihankintana samoissa tiloissa toimiva pintakäsittely-yritys.  

 

 

Kuva 25. Prosessit tilauksesta toimitukseen (SSV) 

 

Yrityksen eri toiminnoista vastaavat henkilöt esitetään organisaatiokaaviossa (kuva 26) 

muiden, paitsi tuotannon työntekijöiden osalta. Kaaviosta on poistettu vastuuhenkilöiden 

nimet, jotka ovat alkuperäisessä dokumentissa mukana. 

 

 

Kuva 26. Organisaatiokaavio (SSV) 

 

Yrityksellä on nyt erillinen laatukäsikirja hitsaustoimintoja varten perustuen standardiin 

ISO 3834-2. Se on nimeltään ”Hitsauksen toimintakäsikirja”. Standardin EN 1090 
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mukaisille kantaville teräsrakenteille on oma laatudokumentti, tehtaan sisäisen 

laadunhallinnan käsikirja, josta käytetään nimeä ”Tehtaan tuotanto-ohje (FPC) SSV Oy” 

(FPC 2014).  

 

Edellä mainittuja laatudokumentteja varten on tehty menettely- ja työohjeita sekä 

tiedostoja, jotka sijaitsevat yhteisessä tietokannassa. Samoihin ohjeisiin ja tiedostoihin 

voidaan viitata tapauksesta riippuen yrityksen kaikissa laatukäsikirjoissa. Asiakirjat ja 

ohjeet on sähköisesti linkitetty käsikirjojen sisällysluetteloista ja osittain myös niiden 

asiasisällöistä käsin. Lisäksi linkityksiä on joidenkin laatuasiakirjojen välillä. 

Laadunhallinnan päähakemistopuu noudattaa standardin ISO 9001 -numerointia 

lisäyksillä ”9 Kantavien teräsrakenteiden ohje” ja ”10 Hitsauksen toimintakäsikirja” 

(kuva 27). Jokainen päähakemiston kohta (4 – 10) sisältää alihakemistoja, joista asiakirjat 

ja ohjeet voidaan hakea luettavaksi tai jatkokäsittelyä varten. 

 

              

Kuva 27. Laadunhallinnan päähakemisto (SSV) 

 

Kantavien teräsrakenteiden ohje pitää sisällään yrityksen tarvitsemat ohjeet, jotka 

perustuvat standardiin EN 1090. Vastaavasti Hitsauksen toimintakäsikirja sisältää 

standardin ISO 3834 antamat ohjeet, joita sovelletaan. Mainitut ohjeet ovat velvoittavia. 

Mikään ei estä yritystä käyttämästä kantaville teräsrakenteille tehtyjä ohjeita ja FPC-

käsikirjaa muidenkin tuotteiden valmistuksessa, vaikka niitä ei tarvitsekaan CE-merkitä. 

ISO 3834 on puolestaan tarkoitettu käytettäväksi yrityksen kaikessa hitsaustoiminnassa. 

 

Jotta minkä tahansa yrityksen tai organisaation kaikki tallenteet, asiakirjat ja piirustukset 

löytyvät helposti ja nopeasti, tulee panostaa myös siihen, että hakemiseen pystytään 

käyttämään hakusanoja ja sanaliittoja. Tähän ei vielä ole kaikissa organisaatioissa 

panostettu. Sisällysluettelon linkittäminen laadunhallinta- ja minkä tahansa asiakirjan 
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sisältöön on välttämätöntä tiedon hakemisen nopeuttamiseksi. Linkit asiakirjasta toiseen 

ja tekstistä toiseen ovat yhtä tärkeitä yhteisön toiminnan laadun parantamiseksi. 

Asiakirjat ovat usein hajallaan ja vaikeasti löydettävissä, suuri osa asiakirjoista ”jää 

jonnekin matkalle” tai pidetään tallessa ainoastaan paperisina. Hyödynnettävyyden, ajan 

säästön ja muiden näkökohtien vuoksi paperiset asiakirjat kannattaa kuvata ja tallentaa 

elektronisessa muodossa sovittuun paikkaan havainnollisessa hakemistossa, sekä antaa 

niille kuvaava nimi ja numero haun helpottamiseksi ja löydettävyyden parantamiseksi. 

 

5.2.2 Laatukustannukset 

 

Laatukustannusten osuutta liikevaihdosta ei ole koskaan mitattu. Yleiskustannusten 

jakautumisen arviointiin käytetään tässä yhteydessä henkilöresurssien jakautumista.  

Oletetaan, että työntekijöiden määrä yrityksessä on 50 mukaan lukien alihankkijoiden 

edustajat. Jos yhden henkilön palkka sivukuluineen on 40 000 euroa vuodessa, 50 

henkilöllä yhteissumma on 2 miljoonaa euroa. Palkkakustannusten jakautuma 

henkilöresurssien mukaan tasapalkalla laskien on seuraava: 

 

 Kustannuskohde Osuus     Henkilömäärä 

 Hallinto ja kirjanpito 4 %      2 

 Myynti   4 %      2 

 Osto   2 %      1 

 Suunnittelu  6% (sisältää 2 alihankkijan edustajaa) 3 

 Työnjohto  10 %      5 

 Valmistus  72 % (sisältää 4 alihankkijan edustajaa) 36 

 Laatutyö  2 %      1 

Yhteensä  100 %      50 

 

Laatukustannukset ovat luonnollisesti suuremmat kuin kaksi prosenttia palkkakulujen 

summasta, mikä sisältää vain laatupäällikön palkkaosuuden. Jos liikevaihtona pidetään 5 

– 6 miljoonaa, laatupäällikön palkkakulujen osuus on noin yhden prosentin liikevaihdosta. 

Yrityksen tuotantorakenteen ja tilannekartoituksen perusteella on todennäköistä, että 

helposti tunnistettavien laatukustannusten osuus liikevaihdosta on suunnilleen viisi 

prosenttia. Rahassa se merkitsee 250 000 – 300 000 euroa vuodessa.  
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Laatukustannuksiin sisältyvät myös laaduttomuuskustannukset. Niitä ovat esimerkiksi 

viivästysmaksut ja virheistä johtuvat korjaukset. Korjauskuluihin lasketaan odottamiseen 

ja korjaamiseen käytetyn ajan palkkakulut, korjausten vaatimat raaka-aineet, komponentit, 

matkat, kuljetukset, energia ja sidotun pääoman korko. Helposti tunnistettavien 

laaduttomuuskustannusten osuus voi vaihdella merkittävästi vuodesta toiseen, koska 

toimitusten viivästysmaksut ovat yleensä huomattavan suuret, eikä niitä tule joka vuosi.  

 

Pakollisiin laatukustannuksiin kuuluvat laadun ja laatujärjestelmien ylläpitokulut, sekä 

laadun tarkastuskustannukset ulkopuolisten tarkastajien toimesta. Selvyyden vuoksi 

mainittakoon, että hitsauskoordinoinnin kustannusten ajatellaan myös kuuluvan 

laatukustannuksiin. SSV:llä laatupäällikkö on hoitanut hitsauksen koordinointia ja häntä 

on näissä tehtävissä avustanut hitsauksen työnjohtaja (IWS). Näin ollen hitsauksen 

koordinoinnista ei ole erikseen tarvinnut maksaa. Kuitenkin koordinoinnin osuus 

työnjohtajan työajasta tulee sisällyttää laatukustannuksiin. On ilmeistä, että pakolliset 

laatukustannukset jäävät alle kahteen prosenttiin yrityksen liikevaihdosta. 

 

Pakollisia laatukustannuksia ei voida alentaa toiminnan laatua parantamalla, koska niihin 

sisältyy vain täydellisesti onnistunut työ. Jos esimerkiksi NDT-tarkastuksessa havaitaan 

hitsausvirheitä ja liitoksia joudutaan korjaamaan ja tarkastamaan uudelleen, tästä työstä 

ja uudelleen tarkastuksesta aiheutuvat kustannukset ovat laaduttomuuskustannuksia, eikä 

niitä tule laskea pakollisiin laatukustannuksiin. Toisaalta voidaan myös ajatella, että 

laatupäällikön ja hitsauskoordinoijan suorittama oman työnsä korjaaminen ei sisälly 

pakollisiin laatukustannuksiin. Sen todentaminen ja sen määrän arvioiminen on kuitenkin 

vaikeaa, mistä syystä valitsemalla tehtäviin taitavat ja ahkerat henkilöt, saadaan nämä 

kustannukset mahdollisimman pieniksi ja voidaan olettaa ne myös pakollisiksi. 

 

Pakollisten laatukustannusten lisäksi, joita arvioitiin olevan kaksi prosenttia, on helposti 

havaittavia laaduttomien toimintojen aiheuttamia kustannuksia. Niitä on kokemuksen 

perusteella noin kolme prosenttia tällaisen yrityksen liikevaihdosta. Yhteensä näistä 

kertyy viisi prosenttia helposti havaittavia kustannuksia. Vaikeasti havaittavien huonon 

laadun kustannusten määrän arvioidaan olevan samansuuruiset kuin helposti havaittavien 

laatukustannusten. Tällöin todelliset laatukustannukset ovat noin kymmenen prosenttia 

liikevaihdosta (Martikainen 2013a, s. 5). Niitä voidaan pienentää yksinkertaisillakin 

101



 
 

menetelmillä, joista esimerkkeinä ovat fokusoivat laatutyökalut 5S ja JIT. Tuloksia 

voidaan vielä parantaa käyttämällä hallitusti käytössä olevia laadunhallintajärjestelmiä. 

 

5.2.3 Liikevaihdon ja tuloksen kehitys 

 

Yrityksen liikevaihto ja tulos on vaihdellut metalliteollisuuden suhdanteiden mukaan. 

Vertailtaessa eri vuosien liikevaihtoa ja tulosta vuosilta 2009 – 2014 huomataan, että 

vuosien 2009 – 2010 ja vuoden 2013 kysynnän notkahdukset ovat vaikuttaneet sekä 

liikevaihtoon että liikevoittoon merkittävästi. Summia mainitsematta havaitaan, että 

vuoden 2009 liikevaihto oli 42,5 prosenttia pienempi kuin vuoden 2012. Vuoden 2013 

liikevaihto puolestaan oli 28,1 prosenttia pienempi kuin vuoden 2012, mistä huolimatta 

tappiota ei kirjattu. Viime vuoden (2014) liikevaihto on samalla tasolla kuin kaksi vuotta 

aiemmin. (Kinnunen 2014.) 

 

Kustannusten jakaantuminen on samaa luokkaa kuin tuottojenkin riippumatta 

tuoteryhmästä. Suurin osa tuotannosta on erilaisia säiliöitä. Toiseksi suurimman ryhmän 

muodostavat siilot ja muut levyrakennetuotteet. Teräksisten piippujen kysyntä on 

edellisiä alempi luonnollisista syistä johtuen. SSV:n rakentamat piiput tehdään tilausten 

perusteella pääasiassa voimalaitoksiin ja tehtaisiin. (Kinnunen 2014.) 

 

5.2.4 Mittarit ja tunnusluvut 

 

Saarijärven Säiliövalmiste Oy käyttää eri mittareita eri vastuualueille. Laatukäsikirjan 

kohdan 5.3 mukaan ”Tuotantoa, tehokkuutta ja sen kehittymistä seurataan nimetyillä 

mittareilla kunkin liiketoiminta-alueen osalta erikseen.” Liiketoiminnan vastuualueet 

jakautuvat organisaatiokaavion (kuva 26) mukaan ja eri vastuuhenkilöiden mittarit ovat 

seuraavat (Laatukäsikirja 2014, kohta 5.3): 

 

Toimitusjohtaja 

 Tyytyväisyys / asiakkaat ja henkilökunta 

 Hyväksyttyjen tarjousten suhde tehtyjen tarjousten määrään 

 Kateprosentti 
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Talous- ja henkilöstöjohtaja 

 Aikatauluissa pysyminen (lakimääräiset ja sovitut aikataulut) 

 Henkilökunnan tyytyväisyys 

 Työn laatu 

 

Laatupäällikkö 

 Työtyytyväisyyskyselyiden muutokset 

 Reklamaatioiden määrä 

 

Myyntijohtaja 

 Sovittujen aikataulujen noudattaminen  

 Työn laatu 

 Tyytyväisyys / asiakkaat ja esimies 

 Hyväksyttyjen tarjousten suhde tehtyjen tarjousten määrään 

 Kateprosentti 

 

Ostojohtaja 

 Hankintojen osuus projektikustannuksista, lähteenä jälkilaskenta 

 Romuksi menevän teräksen määrä, lähteenä Kuusakosken raportit 

 Materiaalin puutteesta johtuvat töiden uudelleenorganisointitarpeet. 

 

Suunnitteluinsinööri 

 Aikataulussa pysyminen 

 Revisioiden määrä 

 Reklamaatioiden määrä 

 Työn laatu 

 

Tuotantojohtaja 

 Aikatauluissa pysyminen omalla vastuualueella 

 Työn laatu 

 Tyytyväisyys / työnjohtajat, prosessitukihenkilö ja esimies 
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Kirjanpitäjä 

 Aikatauluissa pysyminen 

 Asiakastyytyväisyys  

 Työn laatu 

 

Vastaava hitsauskoordinoija (IWE) ja avustava hitsauskoordinoija (IWS) 

 Hitsaustyön laatu 

 Asiakastyytyväisyys 

 

Hitsaustöiden ja levytöiden työnjohtajat 

 Aikatauluissa pysyminen omalla vastuualueella 

 Työn laatu 

 Tyytyväisyys / työntekijät ja esimies 

 

Prosessitukihenkilö (CAM-ohjelmoija) 

 Aikatauluissa pysyminen omalla vastuualueella  

 Leikkausajan suhde kokonaisaikaan  

 Työn laatu (erityisesti plasmaleikkaus) 

 Tyytyväisyys / työntekijät ja esimies 

 

Joitakin näistä mittareista on vaikea tarkasti määritellä ja mitata, kuten esimerkiksi työn 

laatua. Laatupoikkeamien määrän voi mitata niistä tapauksista, joista jää kirjallinen 

dokumentti. Monet poikkeamat korjataan kuitenkin välittömästi, eikä niitä kirjata 

poikkeamaraportteihin. Aikatauluissa pysymistä voidaan mitata mittaamalla ylitettyä 

kokonaisaikaa esimerkiksi vuoden aikavälillä. Tämä edellyttää kuitenkin kirjauksia 

jokaisesta ylityksestä, eikä niitä aina käytännössä tehdä, varsinkin kun ajasta on pula. 

 

Tyytyväisyys voidaan mitata tyytyväisyyskyselyillä. Suunnitteluvirheiden määrää eli 

suunnittelutyön laatua on vaikea laskea. Voidaan esimerkiksi kysyä, kirjataanko kaikki 

pienet ja suuret virheet yhden tuotteen piirustuksista yhdeksi virheeksi, vai kaikki isot 

virheet erikseen? Entä kirjataanko kaikki pienetkin virheet omina virheinään tai 

laatupoikkeaminaan? Piiloon jäävät joka tapauksessa ne laaduttomuuskustannukset, 

joissa suunnittelija itse korjaa huomaamansa virheet ennen kuin työpiirustuksia 
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toimitetaan tuotantoon tai mahdollisia asennuspiirustuksia asennuspaikalle. Näitä on ehkä 

suurin osa kaikista suunnittelun laatuvirheistä. Toisaalta ne virheet, jotka menevät 

valmistukseen työnjohdon ja työntekijän huomaamatta, ovat helposti kymmenen kertaa 

kalliimpia korjata kuin suunnittelijan itse korjaamat virheet.  

 

Kuinka mitataan materiaalin puutteesta johtuvat töiden uudelleenorganisointitarpeet? 

Yhtenä vaihtoehtona voi käyttää pelkkää tapausten määrää, eli kirjata ylös, kuinka monta 

kertaa tällainen tilanne tulee vastaan mittausjakson (esimerkiksi yhden vuoden) aikana. 

 

Monissa mittaustapauksissa ”pukki on pantu kaalimaan vartijaksi”, eli ainoastaan 

vastuuhenkilö itse pystyy laskemaan mittareita ja tunnuslukuja varten tarvittavat arvot. 

Toisaalta hyvän työilmapiirin takia kukaan ei halua ryhtyä toisen työtehtävien tarkkailuun, 

ei edes laatupäällikkö. Nykyisessä kiivastahtisessa työelämässä siihen ei kenelläkään ole 

edes aikaa, tehtäviä riittää oman työn kunnialla hoitamisessa.  

 

Lopulta jokainen voi tarkkailla omaa toimintaansa ja kehittää sen laatua käyttämällä 

mittareita itsearviointiin. Työntekijöiden työn laadun tarkkailu kuuluu työnjohtajille. He 

eivät kuitenkaan voi mennä kovin pitkälle ohjatessaan työntekijöitä parempaan laatuun, 

sillä työntekijän pitää voida avoimesti ja pelkäämättä ilmaista vastaan tulevat ongelmat. 

Liiallinen ohjailu tuottaa orjasieluisia ihmisiä, jotka eivät kykene itsenäiseen ajatteluun 

ja työhön. Työnjohdolla ei ole aikaa ajatella töitä kaikkien työntekijöiden puolesta. 

Vastuuta tulee voida jakaa sitä mukaa, kun osaamista ja luottamusta kertyy. 

 

Yrityksen kokonaislaadun kehittymisen tarkkailuun voidaan käyttää edellä mainittujen 

mittareiden lisäksi samanlaisten tuotteiden läpimenoaikojen muutosta. Keskeneräinen 

tuotanto mittarina ei ole relevantti SSV:n kohdalla, koska kaikki tuotteet tehdään 

tilauksesta ja toimitetaan asiakkaille. Tuottavuutta ja kannattavuutta voidaan pyrkiä 

vertaamaan muihin saman alan yrityksiin ja edellisten vuosien tuloksiin. Koska yritysten 

tulokset ovat julkisia asiakirjoja, niiden perusteella voidaan vertailla yritysten 

kehittymistä keskenään. 

 

Tämä analyysi eri mittareista osoittaa, että todellisia laatupuutteiden kustannuksia on 

käytännössä mahdotonta mitata. Piiloon jäävät usein kirjaamattomat tapaukset turhista 
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toimenpiteistä, turhista liikkeistä sekä virheellisistä toimenpiteistä, jotka pitää korjata. 

Yhtenä esimerkkinä tästä ovat hitsit, joissa tarkastuksessa havaittiin huokosia. Ne piti 

leikata auki, viistää uudelleen ja hitsata toiseen kertaan. Työ vei alkuperäiseen verrattuna 

kolminkertaisen ajan, eikä ulkonäkökään ollut enää niin hyvä. Uusintatarkastus aiheutti 

myös lisäkustannuksia. Toisena käytännössä havaittuna esimerkkinä oli virhe säiliön 

vaipan aukkojen mitoissa, joissa vinoon asennettavien putkiyhteiden reiät oli suunnittelija 

piirtänyt pyöreiksi. Plasmaleikkauksesta ja pyöristyskoneelta hitsaukseen tulleen säiliön 

vaipan reikien pitäisi sopia heti asennettaviin yhteisiin, mutta sen sijaan hitsaaja joutui 

muotoilemaan reiät soikeiksi käsityönä havaittuaan, että yhteiden suunta ei täsmännyt. 

Ellei tällaisista toimenpiteistä tehdä poikkeamaraporttia tai muuta dokumenttia, näiden 

kustannusten osuutta ei voida jälkikäteen selvittää. Kolmantena esimerkkinä ovat 

suunnittelijan itsensä korjaamat virheet, jotka jäävät piiloon, koska niistä on vaikea pitää 

kirjaa keskittymisen häiriintymättä. Täydelliseen virheettömyyteen ei ihminen pysty, 

mutta laatutyön tavoitteena voidaan pitää virheiden vähentämistä optimaaliseen tasoon.  

 

Jos mittarit ovat käyttäjäystävällisiä, jolloin virheiden ja laatupoikkeamien kirjaus on 

nopeaa ja helppoa, niitä varmasti myös kirjataan paljon enemmän. Sen vuoksi kannattaa 

kehittää elektronisia vaihtoehtoja, joissa ei tarvitse kirjoittaa mitään, vaan ainoastaan 

valita sopiva mittari, laatupoikkeama ja sen kesto tai arvo. Integroidussa järjestelmässä 

yrityksen kaikki kirjatut poikkeamat voidaan tallettaa yhteiseen tietokantaan. Tietoja 

keräävä ohjelma toimii yrityksen kaikissa laitteissa älypuhelimista tietokoneisiin. Toinen 

ohjelma voi käsitellä tallennettua dataa ja tehdä siitä käyttäjäystävällisiä ja havainnollisia 

analyysejä automaattisesti. Tämä on laatutyössä kehittämisen kohde, jonka toteuttajalle 

todennäköisesti löytyy myös maksavia asiakkaita.  

 

5.2.5 Hitsattavien tuotteiden analysointi 

 

Hitsattavia tuotteita voidaan analysoida yksityiskohtaisesti mittaamalla niistä monia 

fyysisiä suureita sekä tuotteen, raaka-aineen että hitsien osalta. Näiden lisäksi voidaan 

eritellä niille suoritettuja toimenpiteitä. Työssä voidaan mitata vaiheaikoja hitsauksen 

osalta ja laskea niiden perusteella tunnuslukuja, kaariaikasuhdetta ja hitsiaineentuottoa. 

Tehollista aikaa voidaan mitata suoraan tai vähentämällä työajasta apuaika, häiriöaika, 

korjausaika ja tauot. Teholliseen aikaan lasketaan tehollinen valmisteluaika, hitsausaika 
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ja viimeistelyaika ilman korjaushitsausta ja -hiontaa. Hitsauskoneen kuormituksen 

suhdetta kuormitettavuuteen voidaan myös käyttää mittarina. (Martikainen 2013b, s. 50.) 

 

Viime vuosisadalla työvaiheaikoja mittasivat niin sanotut ”kellokallet”, joita nykyisin 

harvoin näkee. He laskivat urakkahintoja ja tarkkailivat, missä ajassa työn eri vaiheet 

valmistuivat. Tulosten perusteella päätettiin tietystä työstä tekijälle maksettava 

urakkapalkka. Työntekijä teki työn usein tarkoituksella hitaammin silloin, kun aikoja 

mitattiin, jotta saisi parempaa palkkaa tekemistään urakoista. 

 

5.2.6 Keinoja hitsaustuotannon kehittämiseksi 

 

SSV:n soveltamia keinoja hitsaustuotannon kehittämiseksi ei käsitellä ainoastaan tässä. 

Monia ajatuksia on esitetty jo aikaisemmin ja esitetään myös kohdissa ”Standardin ISO 

3834 soveltaminen” ja kohdassa ”Standardin EN 1090 soveltaminen”. Martikainen on 

listannut hitsaustuotannon kehittämisalueita seuraavasti (Martikainen 2013b, s. 51): 

 

1. Hitsausprosessit 

2. Hitsausaineet ja -laitteet 

3. Hitsattavien osien / rakenteiden esi- ja jälkikäsittelyt 

4. Hitsien koko, muoto ja sijoittelu 

5. Suunnittelun ja valmistuksen yhteistyö 

6. Käsinhitsaus - mekanisoitu hitsaus - robottihitsaus 

7. Kiinnitin- ja silloitustekniikat 

8. Älykkyys ja anturointi 

9. Tietotekniikka  

10. Layout ja materiaalivirrat 

11. Laaduntuotto ja -hallinta 

12. Työterveys ja -turvallisuus 

13. Pätevyys ja ammattitaito 

14. Hitsaava toimittajaverkosto 

 

Nämä ovat toimintoja ja kohteita, joiden sisältö ja keskinäiset suhteet vaikuttavat 

lopputulokseen. Tässä yhteydessä näistä käsitellään lyhyesti hitsausprosesseja, 
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hitsauksen mekanisointia sekä kiinnitin- ja silloitustekniikkaa. Joistain aiheista on 

kirjoitettu kohdissa ”4.3 Hitsaustuotannon tuottavuus” ja ”4.4 Hitsauksen tuottavuuden 

parantaminen”. Joitakin aiheita käsitellään muissa yhteyksissä tai jäljempänä standardien 

vaatimusten kanssa. 

  

SSV:llä käytössä olevat pääasialliset sulahitsausprosessit ovat MAG- ja SAW-prosessit 

sekä umpi- että täytelangoilla. Yrityksessä on mahdollista hitsata myös TIG- ja 

puikkohitsausprosesseilla, mutta niiden käyttö on hyvin vähäistä. Syynä siihen on 

pääasiassa menetelmien hitaus. Hitsausolosuhteet ovat hyvät. Kaikki tuotteet hitsataan 

normaalisti suhteellisen kuivassa sisäilmassa 15 – 20 asteen lämpötilassa lukuun 

ottamatta niitä asennushitsejä, jotka tehdään asennuspaikoilla ulkoilmassa.  

 

Jauhekaaritraktorissa (kuva 19) ei ole railo-ohjainta, mutta siihen voi sellaisen rakentaa. 

Traktorissa on reunaohjaimen kiinnitysruuvit ja kierteet valmiina railo-ohjaimen 

kiinnittämiseksi. Ohjain voi olla pystysuunnassa hieman joustava mekaaninen liuska tai 

rulla, joka varren avulla traktoriin kiinnitettynä ohjaa traktorin suuntaa kulkemalla itse 

railossa. Varsi tulee olla säädettävissä sekä sivu- että pystysuunnassa. Sähköinen tai 

magneettinen tunnistin ei ole mahdollinen, koska sitä varten tarvitaan ohjattavissa oleva 

ja kääntyvillä pyörillä varustettu traktori. 

 

Hitsaustuotantoa on kehitetty nykytekniikkaa hyväksi käyttäen. Keväällä 2014 hankittu 

MIG/MAG-hitsauskuljetin (kuvat 28 ja 20) ostettiin sillä ajatuksella, että sitä käytettäisiin 

asennustyömaalla. Koska sitä ei ollut käytetty konepajalla, laitteen käyttötaidot eivät 

olleet sillä tasolla, että sitä olisi pystytty vielä silloin hyödyntämään. Sen jälkeen laitetta 

on opittu käyttämään säiliöiden ja piippujen hitsauksessa. Kuljettimessa on magneettinen 

pohja, joka pitää sen, ei ainoastaan vaakasuorassa tai kaltevassa asennossa, vaan myös 

pystyasennossa hitsattavan kappaleen tai apupinnan magneettisessa vetovoimakentässä 

samalla, kun se liikkuu ohjaimien tai kiskon ohjaamana halutulla etäisyydellä 

hitsausrailosta. Kuljetin kuljettaa hitsauspistoolia, jota langansyöttölaitteelta tulevan 

monitoimijohdon tulee pystyä esteettömästi seuraamaan. Kuljetin voidaan ohjelmoida 

liikkumaan halutulla nopeudella, tekemään jatkuvaa hitsiä ja katkohitsiä, oskilloimaan eli 

vaaputtamaan ja pysähtymään. Siihen asennettu anturi voi myös pysäyttää sen hallitusti 

tunnistaessaan pääte-esteen. MIG/MAG-hitsauskoneesta säädetään jännitettä ja 

108



 
 

langansyöttöä. Laitteen avulla on mm. hitsattu onnistuneesti 21 metrin pituinen liitos. 

(Taurus 2014.) 

 

 

Kuva 28. Hitsauskuljetin Lizard hitsausnäytöksessä (SSV) 

 

Laser/MAG-hybridihitsaus voisi olla mahdollinen vaihtoehto hitsausprosesseille, mutta 

sen laiteinvestointi maksaa vielä paljon. Se vaatii myös paremmat railo-ominaisuudet, 

joiden saavuttamiseen tarvitaan tarkasti oikeankokoisia ja -muotoisia liitososia ja tarkkoja 

asetuksia. Tämänhetkinen tarkkuus ei siihen riitä. Suurempaan aihionmittatarkkuuteen 

pääseminen edellyttää tutkimusta ja lisäinvestointeja vaativaa käytettävän konekannan ja 

menetelmien kehittämistä sekä koulutusta. Hybridihitsauksen hyöty on hitsausnopeuden 

lisääntyminen ja sitä kautta läpimenoaikojen ja toimitusaikojen lyhentyminen, mikä on 

kilpailuetu. Plasmahitsaus on hybridihitsausta edullisempi vaihtoehto, mutta se vaatisi 

vielä tarkemmat liitokset, joissa puolen millimetrin poikkeama railon leveydessä on liikaa. 

 

Täysin toteutettavissa olevia suhteellisen edullisia tekniikoita voidaan käyttää lisäämään 

mm. jauhekaarihitsauksen tehoa. Tällaisesta esimerkkinä mainittakoon ESAB ICETM, 

joka hyödyntää tuotettua lämpöä sulattamalla elektrodin lisäksi myös kylmän langan. 

Etuna tästä on sulatustehon huomattava lisääntyminen ilman energian ja lämmön lisäystä, 

tarvittavien palkojen määrän vähentyminen, suurempi hitsautumissyvyys, energian ja 

jauheen kulutuksen pienentyminen sekä nopeampi hitsaustapahtuma. 
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Railot valmistetaan tällä hetkellä useimmiten plasmaleikkauksella, koska se on nopea ja 

riittävän tarkka useimpiin railoihin. Levyn paksuuden ylittäessä 35 mm käytetään 

plasman sijasta polttoleikkausta happi-asetyleeniseoksella (O2 + C2H2). Molempia 

menetelmiä voidaan käyttää samalla radalla (kuva 29; kuva 8, kohta 5.1.1). Toinen 

mahdollisuus railonvalmistukseen on viistejyrsimen käyttö (kuva 13, kohta 5.1.1). 

Kyseisten laitteiden käytön kehittäminen tai tehostaminen vaatii tarkempaa perehtymistä 

niiden nykyiseen käyttöön, mistä syystä kehittämisideoita ei tässä yhteydessä esitetä. 

 

 

Kuva 29. Leikkausta plasmalla (SSV) 

 

SSV käyttää mekanisoitua ja käsinhitsausta (kuva 30). Hitsausrobotin hankinta 

yksittäistuotantoon ja suuriin mittoihin ei ole realistinen vaihtoehto. Mekanisoitu hitsaus 

hitsaustorni/pyörittäjä -yhdistelmällä on säiliönvalmistuksessa sopiva vaihtoehto, koska 

hitsit ovat pitkiä ja muodoltaan ympyröitä tai suoria.  

 

Kuvassa 30 näkyy, että tuotetta hitsataan lattialla. Tämä onnistuu hyvin kevyillä tuotteilla, 

jolloin kääntäminen käsin ei vaadi suuria ponnistuksia. Massan ollessa kymmenien 

kilojen luokkaa on hyvä käyttää pyörityslaitetta, joita SSV:llä on sekä pieniä (kuva 31) 

että suurempia (kuva 32). 
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Kuva 30. Käsinhitsaustakin tarvitaan paljon (SSV) 

 

    

Kuva 31. Suuttimien hitsausta pyörityslaitteessa mekanisoidusti (SSV) 

 

    

Kuva 32. Putken käsinhitsaus putkikäyrään pyörityslaitteessa (SSV) 
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Kiinnitin- ja silloitustekniikassa käytetään kuvan 33 mukaista menetelmää, jossa reunat 

kohdistetaan pyöristyskoneella ja käsipuristimilla. Mikäli reunoja kuvan mukaisella 

menetelmällä ei koko pituudelta saada kohdakkain, voidaan käyttää akku- tai 

kestomagneetteja, jotka railon molemmin puolin pitävät pinnat samassa korkeudessa 

ennen silloitushitsausta. Ilmarako ei magneetin alla saisi lopputilanteessa olla yli 0,5 mm. 

 

   

Kuva 33. Kiinnitys silloitusta varten pyöristyskoneen ja puristimien avulla (SSV) 

 

Professori Martikaisen käydessä tehtaalla vuoden 2013 lopulla eräs hänen huomioistaan 

oli, että levynreunakiinnittimen eli ”siimerin” (seamer) käytöstä olisi hyötyä hitsauksen 

laadun varmistamisessa. Johtajan vastaus vuotta myöhemmin oli se, että kappaleiden 

kaarevuus ja laitteiston kallis hinta vähentävät käytön etuja niin paljon, että laitteiston 

käytöstä saatava hyöty ei todennäköisesti pysty kattamaan kustannuksia. Laitteisto sopii 

tasopintojen kohdistamiseen hitsausta varten, mutta sellaisia pintoja on suhteellisen vähän. 

(Kinnunen 2014.) 

 

Joskus lieriöitä toisiinsa liitettäessä on se ongelma, että lieriö ei ole tarkasti lieriömäinen 

tai ne eivät ole samankokoisia katkaisupituuden tai -leveyden eroista tai soikeudesta 

johtuen. Samaa ongelmaa esiintyy liitettäessä säiliön päätyä ja vaippaa toisiinsa. Eroista 

johtuen yhteen liittämisessä voi jo silloitusvaiheessa syntyä porrastusta. Jotta levyrenkaat 

saadaan lieriömäisiksi ja keskitettyä kohdakkain, apuna on pyöristyskoneen ja pyörittäjän 

lisäksi käytetty kiristysliinoja tai sauvoja (kuva 34). Sauvoja käytetään muodon 

ylläpitämiseen varustelun ajan ja säiliöiden päätyjen kiinnitysvaiheessa. Kahdella 

ristikkäisellä samanpituisella sauvalla tai putkella saadaan lieriö 90 asteen välein 

kohdilleen. Kiristysliinat käyvät myös akselin suuntaiseen asettamiseen. 
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Kuva 34. Asetus- ja kohdistusvälineinä sauvat (SSV) 

 

Railon reunojen kohdistaminen voidaan raskailla levyosilla tehdä kuvan 35 mukaisesti. 

Ensin kohdistetaan levyjen pinnat samaan tasoon työntölaitteella, jonka toinen puoli 

kiinnitetään kauempana olevaan levyyn ja toisen puolen ruuvilla työnnetään lähempänä 

oleva levy samaan tasoon. Sitten säädetään railo sopivaksi vetolaitteen avulla hitsaamalla 

sen molemmat päät levyihin railon molemmin puolin ja kiristämällä vivulla keskeltä, 

jolloin levyt lähenevät toisiaan. Silloitushitsauksen jälkeen irrotetaan kohdistuslaitteet ja 

hitsausjäljet hiotaan pois. Kuvan 35 tapauksessa kyse oli koeasennuksesta SSV:n hallissa 

ja lopullinen asennus tehtiin vasta asennuskohteessa. Aina ei ole sallittua hitsata 

väliaikaisia kiinnikkeitä kiinni levypintoihin. Ainakin niissä tapauksissa voitaisiin 

asentaa hitsattavien osien tilalle akku- tai kestomagneetit. 

 

   

Kuva 35. Reunojen kohdistaminen työntölaitteella (vasemmalla) ja vetolaitteella (SSV)  

 

Kuvassa 36 näkyy tapa käyttää aloitus- tai lopetuspalaa. Ilman sitä magneettinen puhallus 

estää riittävän paksun hitsipalon muodostumisen levyn reunaan, jossa magneettikenttä 
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loppuu. Ylityspala sallii magneettikentän jatkumisen päädyn yli, jolloin magneettista 

puhallusta ei railon päässä synny. Liitoksen valmistuttua pala irrotetaan katkaisulaikalla. 

Toteutusluokissa EXC3 ja EXC4 ylityspaloja on käytettävä (EN 1090-2, kohta 7.5.9.1). 

 

    

Kuva 36. Aloitus- ja lopetuspalan avulla palko on täydellinen reunaan saakka (SSV) 

 

Hitsaustoiminnan dokumenttien hallintaan on tarjolla laajempia tietokantaohjelmistoja 

kuin Hitsari Pro, esimerkkinä Kemppi Arc System 3. Järjestelmä muodostuu moduuleista, 

joista yritys voi hankkia ne, joita se katsoo tarvitsevansa. Kemppi Arc System 3 on 

tarkoitettu hitsaustuotannon dokumentoinnin helpottamiseen, laadun parantamiseen sekä 

tuottavuuden ja kannattavuuden kasvattamiseen monin käytettävissä olevin keinoin.  

 

Muita keinoja, joiden avulla SSV pystyy kehittymään entistä tehokkaammaksi, on esitelty 

mm. edellä kohdassa ”5.1.6 Kehittämisen painopistealueet”. Näitä ovat suunnittelun ja 

valmistuksen yhteistyön kehittäminen käyttämällä reaaliaikaista tiedonsiirtomenetelmää, 

Kaizen-, Lean-, JIT- ja 5S-laatutyökalujen käyttö sekä nostoja koskevien sääntöjen 

tekeminen työturvallisuuden parantamiseksi. 
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Vaikka laatujärjestelmät on rakennettu, niiden käytännön soveltaminen on jäänyt 

puolitiehen. Kaikki eivät osaa tai halua sitoutua toiminnan parantamiseen laatutyökalujen 

avulla. Mittareita käyttäen ja niiden tuloksia analysoiden voidaan löytää parannuskohteita, 

mutta ongelmana on se, että kaikki eivät niitä käytä. (Laitinen 2014.)  

 

Kohdassa ”5.2.4 Mittarit ja tunnusluvut” esitetään kehitettäväksi menetelmää, jonka 

avulla on helppo tallentaa tehdyt virheet ja laatupoikkeamat integroituun tietokantaan 

vaikkapa muutamalla älypuhelimeen hipaisulla. Havainnolliset tulokset saataisiin esiin 

sekunneissa. 

 

Suomessa on vuosikymmenien ajan käytetty hyvin yleisesti aloitejärjestelmää ja siihen 

kuuluvaa aloitelaatikkoa kehitysehdotuksia varten. Tämän päivän maailmassa sähköinen 

aloitelaatikko on helppo ottaa käyttöön. Yksinkertaisimmillaan aloitteet voi lähettää 

matkapuhelinviestinä tai sähköpostilla esimerkiksi osoitteeseen aloite(at)firma.fi. Piirto-

ominaisuuksilla varustetulla datalaitteella voidaan myös käsin piirtää primitiiviset kuvat 

ja ottaa valokuvat aloitteen havainnollistamiseksi. Kehitysehdotuksia on mahdollista 

ottaa vastaan monin eri keinoin, suullisesta ilmaisusta alkaen. Olennaista on se, kuinka 

kehitysehdotuksiin reagoidaan. Aloitteiden käsittelijän kannattaa keskustella sen esittäjän 

kanssa ennen aloitteen hylkäämistä, muuttamista tai hyväksymistä, jotta toiminnan kautta 

saataisiin todellista kehitystä aikaan. Jos aloitteita tehdään, mutta tekijä ei saa niihin 

vastausta kohtuullisessa ajassa, aloitteiden tekeminen on turhauttavaa. 

 

Yhteisöllisyys yrityksessä on suhdanteiden vaihteluissa sekä ongelma että etu, riippuen 

itse kunkin omista ja työtoverien asenteista, esimiehet mukaan lukien. ”Puhaltaminen 

yhteen hiileen” -mentaliteettia on vaikea luoda, jos oma tulevaisuus yrityksessä on 

epävarma. Tällöin ei energiaa aina käytetä uuden luomiseen tai vanhan kehittämiseen, 

vaikka juuri silloin siihen olisi suurin tarve. 

 

Ammattitaidon jatkuva kehittäminen on välttämättömyys käytännöllisesti katsoen 

kaikissa tehtävissä. Hitsaaja voi kehittää omaa ammattitaitoaan tai yritys voi kurssittaa 

hitsaajia. Esimerkiksi Internetin YouTube-palvelusta löytyy runsaasti hitsausvideoita, 

joiden avulla omaa ammattitaitoaan kehittävä henkilö voi oppia jotain hyödyllistä. 
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Yrityksille tarjottavaa maksullista koulutusta hitsaajille tarjoavat esimerkiksi 

aikuisopistot. Hitsausneuvojan tutkinnon voi suorittaa niihin valtuutettujen kurssittajien 

kautta, joihin sisältyy erilaisia ammatillisia kouluttajia ammattiopistosta yliopistoon. 

Kansainvälistä hitsausteknikon (IWT) ja hitsausinsinöörin (IWE) koulutusta tarjoaa 

esimerkiksi Lappeenrannan teknillinen yliopisto. 

 

Yritysten välinen yhteistyö, verkostoituminen, tuo mahdollisuuden toimittaa nopeammin 

ja suurempia tilauksia kuin mihin yksittäisen yrityksen resurssit riittävät. SSV osallistuu 

toimittajaverkostoon laitetoimittajan roolissa. Alihankkijaverkosto ei ole SSV:n 

olennainen intressi. Tuotantotiloissa on tilaa ja yrityksellä kapasiteettia valmistaa tuotteet 

itsenäisesti. Alihankkijoita käytetään tuotantohuippujen tasaamiseen teräsrakenteiden ja 

erikoisosien valmistajina silloin, kun aikataulu sitä vaatii. 

 

Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten välinen yhteistyö toimii Keski-Euroopassa eri 

pohjalla kuin Suomessa. Esimerkiksi Saksassa opiskelijat hakevat yrityksiin, jotka 

hoitavat opiskelijoiden kouluttamisen käyttäen tähän myös oppilaitosten palveluja. 

Suomessa opiskelijat hakevat ammatti- ja aikuisopistoihin, eivätkä yrityksiin. Erilaisuus 

ei kuitenkaan estä opiskelijoiden työharjoitteluvaihtoa Suomen ja muun Euroopan välillä. 

 

Ammattiopistojen opiskelijat toimivat yrityksissä osan toisen vuoden ja huomattavan 

osan kolmannen vuoden opinnoistaan. Levyseppä-hitsaajaksi valmistuva etsii itse tai 

hänelle etsitään työssäoppimispaikka alan yrityksestä. Osa opiskelijoista saa jäädä tai 

mennä palkalliseen työhön siihen yritykseen, jossa he ovat harjoitelleet. Periaate on sama 

aikuisopiskelijoiden osalta, jotka tosin käyttävät vähemmän aikaa opintoihinsa kuin 

nuoret. Hitsaajien eläkeiän lähestyessä on aika varautua ammattitaidon siirtämiseen 

nuoremmalle polvelle palkkaamalla heitä jo muutamaa vuotta aikaisemmin. Kisällinä 

toimiminen antaa yrityksen tuotantoon orientoituneet erikoistaidot, joita ammatillinen 

koulutus ei pysty tarjoamaan. 

 

5.3 Standardin ISO 3834 soveltaminen 

 

Hitsauksen laatustandardi ISO 3834 toimii luettelona, jonka mukaan erilaiset hitsaukseen 

liittyvät muuttujat tulee ottaa käsittelyyn mm. menettelyohjeiden kirjoittamista varten. 
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ISO 3834 on riippumaton standardista EN 1090. Käytettäessä standardia ISO 3834 

laadunhallintajärjestelmänä, siinä tulee huomioida 12 täydentävää kohtaa standardista 

ISO 9001 (ISO 3834-1, kohta 6). Koska yritys käyttää yhteistä tietokantaa sekä ISO 9001 

ohjeille että ISO 3834-2 ohjeille, täydentyminen on automaattista: ISO 3834 hakee 

tietokannasta kyseisen kohdan standardiin ISO 9001 kuuluvista menettelyohjeista tai 

asiakirjoista. 

 

ISO 3834-1 kohdan 5 mukaan tulee valita laatutaso, jolla operoidaan. Valintaan 

vaikuttavat turvallisuusnäkökohdat, valmistuksen monimutkaisuus, tuotevalikoima, 

materiaalivalikko, mahdollisten metallurgisten ongelmien laajuus ja valmistusvirheiden 

vaikutus tuotteen toimivuuteen. Valmistaja, joka pystyy täyttämään ylemmän tason, ei 

tarvitse osoittaa pystyvänsä täyttämään alempia tasoja. Jo edellä luvussa 3 on standardista 

yleisesittely, joten tässä ei puututa samoihin asioihin enää.  

 

SSV on valinnut laatutasoksi kattavat laatuvaatimukset eli standardin ISO 3834-2, joka 

on korkein taso. Standardin ISO 3834-1 liite A esittää asiat, jotka helpottavat 

tarkoituksenmukaisen laatutason valintaa ja jotka on esitetty tämän työn luvussa 3. 

Standardia ISO 3834-1 ei juuri tämän enempää tarvita, ellei haluta tarkistaa eri termien ja 

määritelmien merkityksiä. Sen sijaan ISO 3834-2 antaa ohjeet jatkotoimenpiteisiin. 

 

ISO 3834-2 kohta 4 mainitsee, että jos valmistus sopii paremmin tehdä ISO 3834-3 tai 

ISO 3834-4 mukaan, tai missä tiettyjä toimenpiteitä, kuten lämpökäsittelyä, ei suoriteta, 

tämän standardin (ISO 3834-2) vaatimuksia voidaan valikoivasti muuttaa tai poistaa. 

 

5.3.1 Vaatimusten katselmus ja tekninen katselmus 

 

Vaatimusten katselmuksessa valmistaja varmistaa, että pystyy täyttämään sopimuksen 

kaikki vaatimukset (ISO 3834-2, kohta 5.2). Teknisellä katselmuksella valmistaja 

varmistaa alustavan suunnittelun aikana, että kaikki tekniset yksityiskohdat pystytään 

toteuttamaan tilauksen ja vaatimusten mukaisesti (ISO 3834-2, kohta 5.3). SSV toteuttaa 

katselmukset käyttäen listoja, joissa kaikki mahdolliset tekijät käydään yksi kerrallaan 

läpi ja merkitään jokaisen asian kohdalle, onko asia hallussa vai pitääkö ensin tehdä jotain, 

tai pystytäänkö vaatimusta edes täyttämään. Vaatimusten katselmuksen tarkistuslistan 
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lopullinen sisältö on myyntiprosessin vastuualuetta. Teknisen katselmuksen 

tarkistuslistan lopulliseen sisältöön kuuluvat hitsaukseen liittyvät laatuun vaikuttavat 

myynnin, suunnittelun, oston ja valmistuksen toimenpiteet. Katselmuksissa on tarpeen 

selvittää myös hitsauksen, tarkastusten ja lämpökäsittelyn toteutus riittävällä 

pätevyydellä silloin, kun jokin niistä tehdään alihankintana. (ISO 3834-2, kohta 5.) 

 

5.3.2 Hitsaushenkilöstö 

 

Tehtäessä tuotteita, joissa standardilaatuvaatimukset (ISO 3834-4) on riittävä taso, tulee 

hitsaajien, hitsausoperaattorien ja tarkastajien olla pätevöitettyjä. Vakiolaatuvaatimuksia 

(ISO 3834-3) vaadittaessa tarvitaan jo hitsauskoordinoijaa. Hitsauskoordinoijat valvovat 

hitsaustoimintoja pätevyyksiensä rajoissa. SSV:llä hitsaustöiden työnjohtaja, jolla on 

IWS-pätevyys, huolehtii Hitsari Pro -ohjelman käytöstä ja sen tietojen päivityksestä. 

Ohjelmaan tallennetaan hitsausohjeet ja hitsaajien pätevyydet. Ohjelma hälyttää, kun on 

aika uusia pätevyyksien voimassaoloja.  

 

Hitsaukseen liittyvät vaatimukset hitsien tarkastajan pätevyydestä vaihtelevat siten, että 

silmämääräisen tarkastuksen hitseille voi tehdä hitsien laatuun riittävästi perehtynyt 

henkilö, mutta muille hitsien tarkastuksille tarkastajan tulee olla pätevöitetty (ISO 3834-

2, kohta 8). Muun kuin silmämääräisen NDT-tarkastuksen SSV:llä tekee ulkopuolinen 

tarkastaja.  

 

5.3.3 Laitteet 

 

Yrityksellä tulee olla käytettävissään hitsauslaitteet, railonvalmistuslaitteet, ohjaimet ja 

kiinnittimet, nostolaitteet, suojaimet, hitsausaineiden säilytys- ja kuivauslaitteet ja pinnan 

puhdistuslaitteet. Saatavilla tulee olla laitteet, joilla tehdään rikkovaa ja rikkomatonta 

aineenkoetusta sekä esikuumennusta, lämpötilan mittausta ja jälkilämpökäsittelyä (ISO 

3834-2, kohta 9). Koska mittauslaitteiden tulee olla kalibroituja ja jotkut määräajoin 

tarkastettavia, ja koska tilaaja usein vaatii NDT-tarkastuksiin ulkopuolisen tarkastajan, ei 

SSV ole hankkinut omia laitteita eikä kouluttanut omaa NDT-tarkastajaa. Esilämmitystä 

ja jälkilämpökäsittelyä tehdään harvoin, mistä syystä sovelletaan standardin ISO 3834-2 
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kohtaa 4, eli ei sisällytetä sitä vaatimuksiin. Jos materiaali vaatii lämpökäsittelyä, tehdään 

se valvotusti ja dokumentoiden. 

 

Tuotannossa käytettävät olennaiset laitteet ja niiden kapasiteetit kuvataan laiteluettelossa, 

josta mm. sähköinen hitsauksen toimintakäsikirja hakee tiedot. Se sisältää myös 

hitsauskoneet ja niiden viimeisen huoltopäiväyksen. Taloon hankitut laitteet testataan 

asennuksen jälkeen ja huolletaan määräajoin huoltosuunnitelman mukaan, yleensä 

vähintään joka vuosi. Hitsauskoneiden huollon tekee ulkopuolinen yritys, eikä viallisia 

laitteita saa käyttää. (ISO 3834-2, kohta 9; Hitsauksen toimintakäsikirja 2014, kohta 8.) 

 

5.3.4 Hitsaustoiminnot  

 

Standardi ISO 3834-2 edellyttää tuotannon suunnittelua, hitsausohjeiden laadintaa ja 

käyttöä sekä hitsausohjeiden hyväksyntää ennen tuotantoa. Hitsausohjetta (WPS) tai 

yksityiskohtaista työohjetta voi valmistaja käyttää myös hitsaajan opastukseen (ISO 

3834-2, kohta 10). SSV:n hitsaussuunnitelman interaktiivinen lomake (liite 1) kopioidaan 

projektikansioon, jossa siihen täytetään tarpeelliset tiedot ja tallennetaan uudella nimellä.  

 

Hitsaussuunnitelmassa (hitsauksen tuotantosuunnitelmassa) on kymmenen tarkasteltavaa 

seikkaa. Ne ovat (ISO 3834-2, kohta 10)  

 valmistusjärjestys 

 työvaiheiden tunnistaminen 

 viittaukset hitsaus- ja muihin ohjeisiin 

 hitsausjärjestys 

 eri prosessien suoritusjärjestys ja ajoitus 

 tarkastuksen ja testauksen erittely ja riippumattoman tarkastajan osallistuminen 

 ympäristöolosuhteet mukaan lukien suojaamisen sateelta ja tuulelta  

 raaka-aineiden ja osien tunnistaminen  

 tekijöiden nimeäminen tehtäviin ja työvaiheisiin 

 mikäli työkoetta tarvitaan, sen järjestelyt 
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Valmistajan tulee laatia ja ylläpitää menettelyohjeita laatuasiakirjojen laatimiseen ja 

niiden valvontaan. Näitä asiakirjoja ovat esimerkiksi hitsausohjeet, hitsausohjeiden 

hyväksymispöytäkirjat ja pätevyystodistukset. (ISO 3834-2, kohta 10.)  

 

Hitsausaineiden ja raaka-aineiden varastointiin ja käsittelyyn tulee olla ohjeet ja 

vastuuhenkilöt (ISO 3834-2, kohta 11). Hitsausaineiden käsittelyssä ja varastoinnissa 

noudatetaan aineiden valmistajien suosituksia. Varastointitilassa on järjestetty lämpötilan 

ja kosteuden seuranta. Perusaineet varastoidaan niin, että niiden tunnistettavuus säilyy. 

(Hitsauksen toimintakäsikirja 2014, kohdat 8 ja 11.) 

 

Mikäli hitsauksessa tai sen jälkeen käytetään korotettua lämpötilaa (ISO 3834-2, kohta 

13) hiiliekvivalentin CEV:n ollessa noin 0,5 % tai sen yli, noudatetaan Tehtaan tuotanto-

ohjetta tuoteperheistä (luku 3) erityisesti kantaville teräsrakenteille. Tuoteperheessä TP1 

ei tarvita korotettua työlämpötilaa paitsi S355:n ollessa yli 15 mm paksuinen. 

Tuoteperheen TP2 tuotteiden hitsauksessa ei tarvita lämpökäsittelyä ollenkaan. 

Hitsattaessa TP3-raaka-ainetta tarvitaan aina lämmitystä (taulukko 8). Lämpökäsittelystä 

tehdään jäljityskelpoinen pöytäkirja, jossa kuvataan lämpötilan muutokset ja pitoajat 

(ISO 3834-2, kohta 13). 

 

Taulukko 8. Erään tuoteperheen lämpökäsittely (Hitsauksen materiaalioppi 2009, s. 153) 

Tuote-
perhe 

Raaka-aine 
Paksuus 

mm 

Työ-
lämpötila 

°C 

Myöstö (M) 
Päästö (P)  

°C 

Lisä-
aine 
*) 

CEV 
(IIW) 

TP3 

17Mn4, 
19Mn5 

> 30 100 M 520 …580 °C PM ≤ 0,50 

15Mo3 > 10 - 20 100 - 200 M 530 - 620 PK ≤ 0,42 
13CrMo44 > 10 200 - 300 P 600 - 700, + PK ≤ 0,69 

10CrMo9-10 > 6 200 - 300 P 650 - 750, + PK  
12CrMo19 5 > 0 250 - 350 P 660 - 760, +, ++ PK  

*) PK: perusaineen kaltainen, PM: perusaineen mukainen;  
+: kuitenkin 30 °C alle nuorrutuksen päästölämpötilan;  
++: hidas jäähdytys uunissa 550 °C:een 

 

Taulukossa 8 esiintyvä hiiliekvivalentti CEV lasketaan IIW:n kaavalla (kaava 1). CEV-

arvoa laskettaessa alkuaineiden tunnukset korvataan alkuaineiden pitoisuusprosenteilla.  

 

     (1) 
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SSV:n ohje (Hitsauksen toimintakäsikirja 2014, kohta 12.4) sanoo esikuumennuksesta 

seuraavasti: ”Esikuumennus suoritetaan tarvittaessa, mikäli materiaalin hitsausprosessi 

sitä vaatii. Esikuumennuksen suorittaa hitsaaja materiaalin toimittajan/asiakkaan 

suosituksen mukaisesti. Ennen hitsaustyön aloittamista hitsauskoordinoija ohjeistaa 

hitsaajaa, jos hitsaustyössä pitää käyttää esikuumennusta.” Jälkilämpökäsittelystä (kohta 

12.1) sanotaan: ”Tarvittavat jälkilämpökäsittelyt suoritetaan alihankintana. Alihankkija 

toimittaa Saarijärven Säiliövalmiste Oy:lle todistuksen lämpökäsittelystä, joka 

toimitetaan projektin tiedostokansioon sekä tarvittaessa asiakkaalle.” 

 

5.3.5 Tarkastukset ja laatupoikkeamat 

 

Tarkastuksen ja/tai testauksen kohdat ja taajuus riippuvat sopimuksesta, tuotestandardista 

tai EN 1090-2 määräyksistä. Ennen hitsausta tarkastetaan pätevyydet, hitsausohjeet, 

perusaineet, hitsausaineet, railot, silloitukset, kiinnitykset, erityisvaatimukset ja 

olosuhteet. Hitsauksen aikana tarkistetaan hitsausohjeen arvojen noudattamista, hitsien 

puhdistamista, palkojen muotoa, juuren sulamista, hitsausjärjestystä, aineiden käsittelyä, 

muodonmuutoksia ja mittoja. Hitsauksen jälkeen tarkistetaan kriteerien täyttyminen. 

Siihen käytetään silmämääräistä tarkastusta sekä rikkomatonta ja rikkovaa aineenkoetusta. 

Rakenteen muodot ja mitat tarkistetaan ja jälkikäsittelyt kirjataan pöytäkirjaan. Tuotteen 

tarkastustila tulee olla tiedossa, joten siihen käytetään tuotteessa näkyvää liitumerkintää. 

Tällöin pintakäsittely tai eristystyö voidaan aloittaa, tai kappale siirtää seuraavaan 

työvaiheeseen (kuva 37). (ISO 3834-2, kohta 14; Hitsauksen toimintakäsikirja 2014, 

kohta 13.) 

 

Havaittaessa laatupoikkeama, täytetään Poikkeamaraportti ei-vaatimustenmukaiselle 

tavaralle (liite 2). Tämä on yhteinen kaikille kolmelle standardille (ISO 9001, ISO 3834 

ja EN 1090). Raportissa poikkeama kuvataan ja valitaan korjaava toimenpide. Jos virhettä 

ei kannata korjata, merkitään tavara hylättäväksi. Jos korjaus voidaan tehdä, korjauksen 

jälkeen on tuotteen vaatimustenmukaisuus todettava (Laatukäsikirja 2014, kohta 8.3). 
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Kuva 37. Säiliöt puhallettuna ja tarkastettuna valmiina maalaukseen (SSV)  

 

Mittaus-, tarkastus- ja testauslaitteet tulee määrävälein tarkastaa ja kalibroida tai 

kelpuuttaa. Tässäkin käytetään samoja ohjeita kaikkien kolmen standardin (ISO 9001, 

ISO 3834 ja EN 1090) vaatimuksille. Tarkastukseen ja testaukseen käyttävät testaajat 

omia laitteitaan. SSV:n tuotanto on keskiraskasta terästuotantoa, jolloin tarkimmat 

mittaukset ovat levyn paksuuden toteamista. Yleisenä tarkkuutena sovelletaan standardia 

EN ISO 13920. Nauha- ja kelamitat hankitaan varmennettuina, varmennusmerkintä ja CE 

-merkki on leimattu nauhaan. Nauha- ja kelamittojen kuntoa tarkkaillaan ja 

huonokuntoinen mitta vaihdetaan uuteen. Työntömittoja käytetään vertailevina mittoina 

pääasiassa levyjen paksuuden toteamiseen, eivätkä ne kuulu kalibroinnin piiriin. Uusi 

mittalaite ostetaan valmiiksi kalibroituna, kuluneet ja vialliset mittalaitteet poistetaan 

käytöstä ja hävitetään. Kun laitteen viallisuus havaitaan, arvioidaan virheen vaikutus 

tuotteisiin ja jos mahdollista, laite korjataan. Ellei sitä voi korjata, se hävitetään. 

(Laatukäsikirja 2014, kohta 7.6.) 

 

5.3.6 Jäljitettävyys ja laatuasiakirjat 

 

Raaka-aineiden, hitsausaineiden ja komponenttien tunnistettavuus ja jäljitettävyys 

perustuu niissä tai niiden asiakirjoissa oleviin merkintöihin. Hitsauksen dokumentoidut 
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järjestelmät voivat sisältää tuotantosuunnitelmien, jäljitettävyyskarttojen, hitsien 

sijainnin, NDT-ohjeiden ja -tarkastajien, korjattujen kohtien ja tilapäisten kiinnitysten 

sijainnin tunnistamisen. Myös hitsien jäljitettävyys hitsauslaitteeseen, hitsaajaan, 

operaattoriin ja hitsausohjeisiin tulee joskus kysymykseen. (ISO 3834-2, kohta 17.) 

 

Laatuasiakirjoja tulee ISO 3834-2 kohdan 18 mukaan ”säilyttää vähintään viisi vuotta, 

ellei toisin sovita”. SSV on antanut ohjeet säilyttää asiakirjoja vähintään viiden vuoden 

ajan (Hitsauksen toimintakäsikirja 2014, kohta 17).  

 

Hitsaustuotannon laatuasiakirjat voivat sisältää (ISO 3834-2, kohta 18) 

 tuotantosuunnitelman 

 ohjeet hitsaukseen (WPS), lämpökäsittelyyn ja aineenkoetukseen 

 todistukset materiaaleista, hitsausaineista, hitsaajien ja hitsausoperaattorien 

pätevyyksistä, NDT-tarkastajien pätevyyksistä ja lämpökäsittelyistä 

 pöytäkirjat mittauksista, korjauksista, hitsausohjeiden hyväksymisistä, rikkovasta 

ja rikkomattomasta aineenkoetuksesta, vaatimusten/teknisestä katselmuksesta 

 raportit laitteiden huolloista ja laatupoikkeamista  

 hitsauksen laadunhallinnan auditointiraportit (aina) 

 

5.4 Standardin EN 1090 soveltaminen 

 

5.4.1 Perusteet standardin EN 1090 käytölle 

 

Standardi EN 1090-1 antaa ohjeet kokoonpanojen vaatimustenmukaisuuden arviointiin. 

Se myös edellyttää FPC:n eli tehtaan sisäisen laadunhallinnan käyttöä. FPC-käsikirja, 

jolle SSV on antanut nimeksi ”Tehtaan tuotanto-ohje (FPC)”, on kirjanen, joka sisältää 

yrityskohtaisesti sovellettavat ohjeet standardien EN 1090-1 ja EN 1090-2 käyttöön. 

FPC-käsikirja seuraa sisällöltään standardia EN 1090-1. Jos FPC:ssä itsessään ei ole 

kirjoitettu kaikkia menettelyohjeita ja tietoja, siinä on kuitenkin aina viitetieto ja linkki, 

jotta tieto löytyy helposti. Yleensä tieto saadaan esille pelkästään aktivoimalla linkki. 

 

Standardi EN 1090-2 esittää teräsrakenteita koskevat tekniset vaatimukset. Sitä 

sovelletaan kantaville teräsrakenteille sekä rakenteina että valmistettuina kokoonpanoina. 
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Toteutuksen vaatimukset ilmaistaan toteutusluokan (EXC) avulla ja suunnittelu tapahtuu 

Eurokoodi 3 mukaisesti. Tuotteet jaetaan tuoteperheisiin. Teräsrakenne valmistetaan 

rakenneteräksistä, joiden Re ≤ 690 MPa, ultralujista rakenneteräksistä, joiden Re ≤ 960 

MPa, ruostumattomista kylmämuovatuista muotosauvoista ja -levyistä, joiden Re ≤ 700 

MPa, kuuma- tai kylmämuovatuista rakenneputkista tai ruostumattomista austeniittisista, 

austeniittis-ferriittisistä tai ferriittisistä terästuotteista (EN 1090-2, kohta 1).  

 

Tässä yhteydessä käydään läpi lyhyesti ja esimerkinomaisesti SSV:n FPC-järjestelmää. 

Laajempi käsittely ei ole tarpeellista, koska lisätiedot voi lukea standardeista tai SSV:n 

menettelyohjeista ja asiakirjoista.  

 

Saarijärven Säiliövalmiste Oy valmistaa teräskokoonpanoja ja osakokoonpanoja, jotka 

vakuutetaan EY:n vaatimusten mukaisiksi ja merkitään CE-merkinnällä standardin EN 

1090-1 mukaisesti. CE-merkinnässä ilmoitettavat ominaisuudet määräytyvät käytettävän 

menetelmän (1, 2, 3a tai 3b) perusteella, joista yritys käyttää pääasiassa menetelmää 2. 

(FPC 2014, sivu 1; EN 1090-1, liite A.) 

 

Osa SSV:n tuotannosta luokitellaan kantaviin teräsrakenteisiin. Niitä ovat mm. 

savupiippujen ulkovaipat toteutusluokassa EXC3 ja sisävaipat toteutusluokassa EXC2. 

Ulkovaippaan kohdistuu värähtelyä aiheuttava tuulikuorma, joka on väsyttävää 

kuormitusta. Vaakamallisissa säiliöissä on itsekantava levyrunko, joka lasketaan 

kantaviin teräsrakenteisiin ja toteutusluokkaan EXC2. Vaarattomille aineille riittää EXC1, 

jos ei asiakas eivätkä muut syyt vaadi luokkaa EXC2. Muita kantavia teräsrakenteita ovat 

jalat ja tukiristikot, joiden varaan mm. siilot, pystysäiliöt, putkisillat ja hoitotasot tuetaan. 

Toteutusluokassa EXC3 NDT-laajuus on 5 – 20 % ja hitsausluokkavaatimus B, kun taas 

toteutusluokassa EXC2 tarkastuslaajuudeksi riittää 0 – 10 % ja hitsiluokaksi C 

lievennettynä muutamilla hitsausluokan D ominaisuuksilla (taulukko 26). 

 

Parhaillaan on menossa ensimmäinen FPC-järjestelmän käyttövuosi. Tulkinnanvaraisesta 

EU:n rakennustuoteasetuksesta johtuen tieto eri toteutusluokkiin kuulumisesta ja siitä, 

kuuluvatko tuotteet ensinkään rakennustuoteasetuksen piiriin, on epäselvää valmistajien 

keskuudessa.  
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SSV:n arvion mukaan kantaviksi teräsrakenteiksi luokitelluissa rakenteissa päädytään 

taulukon 9 mukaisiin toteutusluokkiin. Jos rakenteeseen ei sisälly kuormaa kantavia 

teräsosia, joiden sortuminen aiheuttaa välitöntä tai välillistä vaaraa, ei rakenne 

todennäköisesti kuulu standardin EN 1090 perusteella CE-merkittäviin rakenteisiin.  

 

Taulukko 9. SSV:n tuotteille alustavasti määritellyt toteutusluokat (SSV)  

 Sillat Piiput 
Suuret 
siilot 

Pitkät vaaka-
säiliöt 

Tukijalat 
Hitsi-
luokka 

EXC4 
CC3,SC2, 

PC2 
    B+ 

EXC3 
CC2, SC2, 

PC2 

CC2, 
SC2***, 

PC2   
   B 

EXC2  
CC2, 

SC1***, 
PC2 

CC2, SC1, 
PC2 

CC2, SC1, 
PC2 

CC1, SC1, 
PC2 

C* 

EXC1    
CC1 (vesi), 
SC1, PC1** 

CC1, SC1, 
PC1** 

D 

*: Hitsiluokan D mukaan reunahaava, pintapalon valuma, sytytysjälki, avoin imuontelo 
**: Re < 355 MPa, ***: ulkovaipat SC2 (EXC3) ja hormit SC1 (EXC2) 

 

Kantavan teräsrakenteen toteutusluokka (taulukko 10) määritellään suunnittelussa, joka 

tehdään Eurokoodi 3 mukaan. Se riippuu seuraamus-, käyttö- ja tuotantoluokasta (EN 

1090-2, liite B).  

 

Taulukko 10. Suositus toteutusluokan (EXC) määrittämiseksi (EN 1090-2, taulukko B.3) 

Seuraamusluokka CC1 CC2 CC3 
Käyttöluokka SC1 SC2 SC1 SC2 SC1 SC2 

Tuotantoluokka 
PC1 EXC1 EXC2 EXC2 EXC3 EXC3 EXC3 
PC2 EXC2 EXC2 EXC2 EXC3 EXC3 EXC4 

 

Toteutusluokka määrää toteutuksen vaatimukset, jotka esitetään yhteenvetona EN 1090-

2 liitteessä A.3. Taulukko 11 esittelee hitsaustoiminnan kannalta oleellisia vaatimuksia. 

 

Hitsattujen kokoonpanojen hitsiluokat eri toteutusluokille esitetään standardissa EN 

1090-2, kohdassa 7.6. Hitsiluokka B+ on vaatimus toteutusluokassa EXC4. Luokka on 

sama kuin B lisättynä EN 1090-2 taulukon 17 lisävaatimuksilla, jolloin esimerkiksi 

reunahaavaa ja vajaata juurta ei sallita ja jolloin huokoset, sulkeumat ja sovitusvirheet 

ovat tiukemmilla virherajoilla kuin hitsiluokassa B.  
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Taulukko 11. Poimintoja eri toteutusluokkien vaatimuksista (EN 1090-2, kohta A.3) 

Asia EXC1 EXC2 EXC3 EXC4 
Jäljitettävyys  Osittainen Täydellinen Täydellinen 
Tunnistaminen  Ainestodistus Ainestodistus Ainestodistus 
Aukon reunat  R > 5 R > 5 R > 10 

Hitsaus 
ISO 3834-

4 
ISO 3834-3 ISO 3834-2 ISO 3834-2 

Hitsausohjeen 
hyväksyminen 
(EN 1090-2, 
taulukko 12) 

 

Menetelmäkoe 
Esituotannollinen 

koe 
Standardi-

menetelmä * 
Aikaisempi 
kokemus ** 

Testatut 
lisäaineet ** 

Menetelmäkoe 
Esituotannollinen 

koe 

Menetelmäkoe 
Esituotannollinen 

koe 

Koordinointi 
(EN 1090-2, 
taulukko 14) 

 B-, S- tai C-taso C-taso (S-taso) C-taso (IWE) 

Railot   Ei pohjamaalia Ei pohjamaalia 
Tilapäiset 
kiinnitykset 

  
Ei leikkausta 
Ei lastuamista 

Ei leikkausta 
Ei lastuamista 

Roiskeet   Poistetaan Poistetaan 
Hitsiluokka 
(EN 1090-2, 
kohta 7.6)  

D C (D) B B+ 

Tarkastus-
laajuus 

Silmä-
määräinen 

0 … 10 % 5 … 20 % 10 … 100 % 

*: Materiaalin lujuusluokka ≤ S355 ja vain osin mekanisoidulla tai käsinhitsauksella 
**: Materiaalin lujuusluokka ≤ 275 ja vain osin mekanisoidulla tai käsinhitsauksella 
(D): Luokan D mukaan reunahaava, pintapalon valuma, sytytysjälki ja avoin imuontelo 
(S-taso): Lujuusluokka ≤ S355 ja paksuus ≤ 25 mm (tai 50 mm: EN 1090-2, taulukko 14) 

 

Standardin EN 1990:2002 liitteen B ohje on ohjeellinen seuraamusluokkia (taulukko 12) 

koskien, mistä johtuen standardin EN 1990 kansallisessa liitteessä voidaan esittää 

kansallisia ehtoja seuraamusluokan (CC) valinnalle. Siltarakenteet ovat kantavia 

teräsrakenteita, jotka luokitellaan onnettomuuksien seuraamusvaikutusten vuoksi joko 

korkeimpaan (CC3) tai toiseksi korkeimpaan (CC2) luokkaan. Liikenneministeriön 

arvion mukaan korkeimpaan luokkaan kuuluu vain viisi prosenttia silloista. Säiliöistä ne, 

joiden tukirakenteet luetaan kantaviin rakenteisiin, menee osa seuraamusvaikutuksiensa 

vuoksi luokkaan CC2, paitsi vaarattomien aineiden, kuten vesi, osalta luokkaan CC1.  
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Taulukko 12. Ehdotus seuraamusluokan valintakriteereiksi (EN 1990:2002, taulukko B1) 

Seuraamus-
luokka 

Seuraamuksen kuvaus (likimääräisesti) Esimerkkikohteita 

CC1 
Vain vähän hengenmenetyksiä tai taloudellisia, 
sosiaalisia tai ympäristövahinkoja 

Varasto, 
kasvihuone 

CC2 
Paljon hengenmenetyksiä tai taloudellisia, 
sosiaalisia tai ympäristövahinkoja 

Asuinrakennus, 
toimistorakennus 

CC3 
Erittäin paljon hengenmenetyksiä tai taloudellisia, 
sosiaalisia tai ympäristövahinkoja 

Katsomo, 
konserttisali 

 

Savupiippujen tuulikuormaa ja omapainoa kantava ulkokuori luokitellaan SSV:llä 

käyttöluokkaan SC2, koska se lasketaan EN 1993 mukaan väsyttävälle kuormalle tuulen 

aiheuttaman värähtelyn vuoksi (taulukko 13). Jos näin ei olisi, voitaisiin valita 

käyttöluokka SC1 ja sitä kautta päästä alempaan toteutusluokkaan (taulukko 10). 

 

Taulukko 13. Ehdotus käyttöluokan valintakriteereiksi (EN 1090-2, taulukko B.1) 

Käyttö- 
luokka 

Kriteerit Esimerkkikohteita 

SC1 

Pääosin staattinen kuormitus 
Matala seisminen vaikutus 
Nostureista aiheutuva 
väsyminen 

Rakennukset 
Rakenteet ja kokoonpanot kiinnityksineen 
Rakenteet, kokoonpanot 

SC2 
Väsyttävä kuormitus 
Keskimääräinen tai korkea 
seisminen vaikutus 

Sillat, nosturit, mastot, piiput 
Rakenteet ja kokoonpanot sekä niiden 
kiinnitykset 

 

Tuotantoluokkaan vaikuttaa käytettyjen terästuotteiden lujuus (taulukko 14). Jos tehdään 

kokoonpano, joka ei saavuta teräksen S355 lujuutta tai joka on hitsitön, tuotantoluokaksi 

tulee PC1, muutoin PC2.  

 

Taulukko 14. Ehdotus tuotantoluokan valintakriteereiksi (EN 1090-2, taulukko B.2) 

Luokka Kriteeri terästuotteista valmistetulle kokoonpanolle 

PC1 Ei hitsejä tai lujuusluokka < S355 

PC2 

Lujuusluokka vähintään S355 
Työmaalla hitsaamalla koottu 
Kuumamuovattu tai valmistuksen aikana lämpökäsitelty 
Ristikko pyöreistä rakenneputkista muotoleikatuin päin 

 

Kantaviin teräsrakenteisiin luettavien säiliöiden osalta päädytään toteutusluokkaan EXC1 

tai EXC2. Jos säiliössä on herkästi syttyvää ja räjähdysmäisesti palavaa nestettä, kuten 
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bensiiniä, riittää yleensä EXC2. Jos siinä taas on vettä, samalla kun kantavan rakenteen 

teräs ei saavuta teräksen S355 lujuutta, riittää toteutusluokaksi EXC1. Luokassa EXC1 ei 

kantaville teräsrakenteille esitetä ainestodistusvaatimuksia (EN 1090-2, kohta 5.2).  

 

5.4.2 FPC-järjestelmän toteutus 

 

Saarijärven Säiliövalmiste Oy:n Tehtaan tuotanto-ohjeen (FPC) alkuperäinen versio 1.1 

on päivätty 21.5.2014. Sen sisällysluettelo noudattaa Teknologiateollisuuden 

julkaisua ”FPC-manuaali” vuodelta 2013, jonka mukaiseen järjestykseen asiasisällöt on 

kirjoitettu. Sisältö koostuu mm. tehtaan, sen prosessien, koneiden ja toimintojen 

kuvauksesta, suunnittelusta, valmistuksesta ja asennuksesta sekä tarkastuksista. 

 

Tässä käsitellään FPC-järjestelmää hitsauspainotteisesti. FPC-käsikirja ja sen liitteet 

muodostavat valmistajan tehtaan sisäisen laadunvalvonnan (FPC) kuvauksen.  

Standardin EN 1090 vaatimukset on sisällytetty ISO 9001 -standardiin sijoittamalla ne 

soveltuvin osin viimeksi mainitun standardin sisällysluettelon mukaisesti numeroituihin 

dokumentteihin. Dokumentit pidetään tallessa sähköisessä muodossa yrityksen 

palvelimella, josta tehdään varmuuskopiot jokaisen työpäivän jälkeen. Lisäksi FPC:n 

alkuperäinen versio on tallennettu kansioon. (FPC 2014, kohta 1.1.) 

 

5.4.3 Yleiskuvaus tuotantolaitoksesta  

 

Tuotantolaitoksen yleiskuvaus on käsikirjan osassa 1. Tehtaan tunnistetietoihin sisältyy 

mm. valmistajan nimi, osoite, FPC-vastuuhenkilö ja yhteystiedot (EN 1090-1, liite B; 

FPC 2014, kohta 2.1). Toiminnan yleiskuvaus kertoo mm. seuraavaa: 

”Saarijärven Säiliövalmiste Oy valmistaa säiliöitä, siiloja, savupiippuja ja muita 

teräskokoonpanoja. Valmistus toteutetaan standardin EN 1090-2 mukaisilla tai asiakkaan 

vaatimilla perusaineilla ja työmenetelmillä. Valmistus on projektikohtaista ja tehdään 

yleensä rakennuttajan tuottamien eritelmien ja suunnittelutietojen pohjalta enintään 

toteutusluokkaan EXC3. Toteutusluokan valinnassa käytetään hyväksi myös standardin 

1090-2 taulukkoa A.3. Valmistajalla on ainakin yksi oma hitsauskoordinoija, joka valvoo 

päivittäistä työtä. Hitsaustyön osalta noudatetaan standardien EN ISO 3834 ja EN 1090-

2 määräyksiä. Valmistaja on sertifioinut hitsauksen laadunvalvonnan. Yhtiöllä on 
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prosessi, jonka mukaan saadut toteutus-/kokoonpanoeritelmät tarkastetaan. Mikäli 

asiakkaan kanssa on sovittu, yritys asentaa valmistamansa tuotteet rakennuspaikalla. 

Sisäisen laadunvalvonnan toimintatavat noudattavat standardin EN 1090-1 määräyksiä. 

Laadunvalvonnasta yrityksessä huolehtii laatupäällikkö.” (FPC 2014, kohta 2.2.) 

 

Konepaja muodostuu kahdesta 30 m × 80 m × 10 m hallista ja toimistotiloista. Hallien 

päissä olevat oviaukot sallivat poikkipinnaltaan noin 8 m × 9 m kokoisten tuotteiden 

kuljetuksen. Siltanostureita on neljä sijoittuen rakennuksen kahteen halliin siten, että 1. 

hallissa on kaksi 40 tonnin nosturia ja 2. hallissa kaksi 30 tonnin nosturia. Konepajassa 

mahtuisi tilan puolesta käsittelemään kooltaan 15 m × 50 m × 8,5 m kappaletta muuta 

toimintaa estämättä. Pintakäsittelyyn erotettu tila, jota hallinnoi erillinen yritys, on noin 

10 m × 26 m × 9 m. Rakennuksessa on tarvikevarasto sekä seinustoille sijoitettuja hyllyjä, 

joissa säilytetään mm. putkistonosia. Erillisen hitsaustarvikevaraston lämpötilaa ja 

kosteutta seurataan jatkuvasti. Levyraaka-aineita, putkia ja tankoja säilytetään 

varastoalueella ulkona ja tilanteen vaatiessa sisätiloissa. (FPC 2014, kohta 2.3.) 

 

Koska halleissa rakennetaan suuria tuotteita, ei materiaalivirta ole vakio. Yleensä levyt 

säilytetään ulkovarastoalueella, josta ne tarpeen mukaan siirretään plasmaleikkurille, 

viistejyrsintään, pyöristykseen, särmäykseen ja/tai hitsaukseen. Tuotteesta riippuen 

kokoonpanot tarkastetaan, testataan, pintakäsitellään, eristetään ja/tai varustellaan. Osa 

tuotteista kootaan ja puretaan ennen pakkausta, lähetystä, kuljetusta ja mahdollista 

asennusta. (FPC 2014, kohta 2.3.) 

 

5.4.4 Kokoonpanot, tuotejärjestelmät ja tuoteperheet 

 

Kokoonpanot tai tuotejärjestelmät ryhmitellään tuoteperheisiin (EN 1090-1, kohta 6.1). 

SSV:llä tuoteperhe perustuu hitsattavuus- ja materiaaliominaisuuksiin, jotka ovat saman 

perheen kokoonpanoilla likimäärin yhteisiä. Tuotteet ovat yksilöllisiä. Mitä enemmän 

tuoteperheitä on, sitä enemmän tarvitaan alkutestauksia. Alkutestaus on eräänlainen 

tyyppitestaus. Kun se on tehty kerran tietyn tyyppiset ominaisuudet omaavalle 

kokoonpanolle, sitä ei enää tehdä uudestaan, kun uusi kokoonpano valmistetaan. Mitat ja 

valmistettavuuden kannalta epäolennaiset ominaisuudet voivat vaihdella, mutta mm. 

hitsattavuus, raaka-aine ja toteutusluokka eivät. Perusaineina käytetään rakenne-, ja 
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paineastiaterästä, kuumalujaa ja säänkestävää terästä sekä duplex- ja austeniittista terästä. 

Hitsausprosesseja ovat metallikaasukaarihitsaus umpi- ja täytelangalla sekä 

jauhekaarihitsaus. Tuoteperheitä on neljä hitsattaville kokoonpanoille, joista ote 

taulukossa 15. Siinä näkyvät tuoteperheen TP1 kriteerit. (FPC 2014, kohta 3.) 

 

Taulukko 15. Hitsattujen kokoonpanojen tuoteperheen TP1 kriteerit (SSV) 

Tuote-
perhe 

Raaka-aine 
(mainittu tai 

lähes 
vastaava) 

Aine-
paksuus 

mm  

Työ-
lämpötila 

°C 

Myöstö 
(M)  

Päästö (P)  
°C 

Lisä-
aine 
(*) 

CEV (IIW) 
Ruukki 

Oyj:n teräs 

TP1 

S235JR, -J2 ≤ 60 - 80 Normaali – PM  ≤ 0,38 
S355ML ≤ 40 Normaali – PM ≤ 0,39 

S355N, -NL ≤ 30 Normaali – PM  ≤ 0,43 
S355J2, -K2 ≤ 15 Normaali – PM  ≤ 0,47 

P265GH ≤ 40 - 60 Tav. norm. – PK ≤ 0,55 

S235J2W  Normaali – PM ≤ 0,44 

S355J2, -K2 > 15 100 … 200  PM ≤ 0,47  

S355J2W  100 … 200  PM ≤ 0,52 
(*) PK: perusaineen kaltainen, PM: perusaineen mukainen  

 

Esikuumennustarve määräytyy standardin EN 1011-2 yleisohjeiden mukaisesti. Teräs on 

kylmähalkeilualttiuden kannalta hyvin hitsattavaa, jos CEV < 0,41. CEV ≤ 0,45 takaa 

hyvän hitsattavuuden kuiville teräspinnoille kuivilla ja vähävetyisillä hitsausaineilla. 

 

Ei-hitsattavat kokoonpanot eivät sisällä konepajan tai sen alihankkijan hitsaustyötä. Näitä 

voivat olla esimerkiksi kantavat palkit, joissa on pelkästään pulttien reiät. Koska niihin ei 

tehdä hitsaustyötä, niiden luokittelu ei perustu hitsattavuuteen tai materiaaliin, vaan 

pelkästään toteutusluokan vaatimuksiin. Taulukossa 16 on esitetty hitsaamattomien 

kokoonpanojen kaikki kolme tuoteperhettä. (FPC 2014, kohta 3.) 

 

Taulukko 16. Ei-hitsattavien kokoonpanojen tuoteperheet (SSV) 

Tuoteperhe Toteutusluokka Materiaali 

TPEH1 EXC1 Kaikki 

TPEH2 EXC2 Kaikki 

TPEH3 EXC3 Kaikki 
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5.4.5 Organisaatio, välineet, valmistustilat ja olosuhteet  

 

FPC sisältää yrityksen organisaation esittelyn (EN 1090-1, kohta 6.3.2).  

Organisaatio koostuu prosesseista, joilla kullakin on vastuuhenkilö. Laatutoiminnasta 

vastaa laatupäällikkö ja hitsauksen koordinoinnista hitsauskoordinoija. Kunkin prosessin 

vastuuhenkilö toimii oman prosessinsa asiantuntijana myös laatuasioissa ja avustaa 

laadun saavuttamisessa laatupäällikköä. 

 

FPC kuvaa myös tuotanto- ja varastotilojen olosuhteet (EN 1090-1, kohta 6.3.3). Tässä 

kuvataan ensin työtilojen lämpötilan ylläpitäminen, valaistus, kosteus, melu ja ilman 

puhtaus. Kokoonpanojen vaatimustenmukaisuuteen vaikuttavat mittaus- ja 

testausvälineet, joten niistä pidetään kirjaa merkitsemällä tunnistetiedot, tarkastus- tai 

kalibrointimenetelmä ja tarkastusväli. Tässäkin noudatetaan periaatetta sähköisestä 

kirjaamisesta.  

 

Laiterekisteri sisältää konekohtaiset huolto-ohjelmat. Huolto-ohjeet saadaan yleensä 

laitevalmistajalta tai -toimittajalta. Valmistajalla on laitteiden tiedoissa myös muita 

laitteiden hallitsemisen ja huoltamisen kannalta oleellisia tietoja, kuten laitteiden tekniset 

tiedot. Huoltotoimenpiteistä ja niiden suunnittelusta vastaa tuotantojohtaja apunaan 

työnjohtajat. Vaativat huollot tekee valtuutettu asiantuntija. Huoltotoimien tulokset 

testataan henkilökunnan edustajan läsnä ollessa ja raportit tallennetaan.  

 

Tuotantokoneisiin ja laitteisiin liittyy tietojärjestelmiä, joita tulee ylläpitää. Näitä ovat 

esimerkiksi laitteiden ohjausjärjestelmät ja laitteiden huoltamiseen liittyvät järjestelmät.  

Tuotesuunnittelutyössä käytetään yleensä Inventor-ohjelmaa.  

 

5.4.6 Kokoonpanoeritelmä ja toteutuseritelmä  

 

Kokoonpanoeritelmän sisältö poikkeaa vähän toteutuseritelmän sisällön vaatimuksista, 

mutta niille voidaan silti käyttää yhteistä lomaketta sisällyttämällä siihen molempien 

vaatimukset. EN 1090-2 kohta 4.1 esittää toteutuseritelmän sisällön, jonka huomioon 

otettavat seikat ratkaistaan tapauksittain. Kokoonpanon valmistuksessa käytetään sekä 

kokoonpanoeritelmää että toteutuseritelmää. Toteutuseritelmän ohjeissa painottuvat 
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toteutuksen aikaiset asiakirjat, joiden tulee todistaa, että rakentaminen on suoritettu 

toteutuseritelmän mukaan (EN 1090-2, kohta 4.2.4). Toteutusta ei saa käynnistää, ennen 

kuin toteutusta koskevat tiedot ja vaatimukset ovat selvillä ja niistä ollaan yhtä mieltä. 

Tarkastettujen tulosten tallentamiseen käytetään tarkastus- ja testaussuunnitelmaa, jonka 

avulla varmistetaan, että valmistettu kokoonpano vastaa kokoonpanoeritelmää.  

 

Kokoonpano on tuote, jota käytetään 

 suoraan rakennuskohteessa, 

 rakennuskohteen osana tai 

 rakenteellisena kokoonpanona tuotejärjestelmässä 

 

Kokoonpanoeritelmä sisältää tiedot kokoonpanon 

 valmistusta varten, 

 vaatimustenmukaisuuden arviointia varten ja 

 toteutusluokan (EXC1, EXC2 tai EXC3) 

 

Kokoonpanon ominaisuuksien ilmoittamisessa käytettävä menetelmä CE-merkinnässä 

perustuu Komission ohjeeseen ”Guidance Paper L”. Kokoonpanoeritelmä voi olla joko 

ostajalta tai valmistajalta. Ostajan toimittamassa kokoonpanoeritelmässä (PPCS: 

Purchaser Provided Component Specification) ostaja huolehtii valmistuksen tarvitsemista 

teknisistä tiedoista, jolloin valmistajan toiminnallisten ominaisuuksien 

ilmoitusmenetelmä on 3a.  

 

Valmistajan toimittamassa kokoonpanoeritelmässä (MPCS: Manufacturer Provided 

Component Specification) 

 suunnittelun voi tehdä alihankkija valmistajan antamien tietojen pohjalta, jolloin 

käytetään ilmoitusmenetelmää 1, 

 noudatetaan EN 1993- ja tuotestandardeja, jolloin ilmoitusmenetelmä on 2 tai 

 noudatettaessa muita ostajan esittämiä suunnitteluohjeita menetelmä on 3b. 

 

Koska SSV vastaa suunnittelusta ja noudattaa tuotestandardeja ja Eurokoodeja, SSV:n 

ilmoitusmenetelmä on 2. Tästä seuraa, että SSV käyttää EN 1090-1 kuvan ZA.3-mukaista 

CE-merkintää. Merkintään sisältyy mm. teksti: ”Valmistus: Kokoonpanoeritelmän X ja 
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standardin EN 1090-2 mukaisesti, EXCn.”. Tässä X korvataan kokoonpanoeritelmän 

tunnuksella ja n korvataan numerolla 1, 2 tai 3. 

 

FPC-järjestelmällä varmistetaan ennen valmistusta asianmukainen rakenteellinen 

suunnittelu ja yksilöidään laskelmien tarkastamisessa käytettävät menettelyt, 

suunnittelusta ja tarkastuksesta vastaavat henkilöt ja pätevyydet. SSV:n suunnittelusta 

vastaava henkilö vastaa rakennesuunnittelusta. Valmistajan ja asiakkaan välillä sovitaan 

projektikohtaisesti muut vastuuhenkilöt ja hyväksymiskäytännöt. 

 

Ilmoitusmenetelmällä 2 kokoonpanon rakenteellista suunnittelua koskevat laskelmat 

perustuvat vaatimukseen käyttää tuotestandardia, jossa viitataan soveltuviin eurokoodien 

osiin. Kokoonpanon ominaisuuksia koskevassa ilmoituksessa toimitettavat kokoonpanot 

ovat tämän eurooppalaisen standardin mukaisia. Rakenteellisten ominaisuuksien osalta 

viitataan soveltuviin eurokoodien osiin ja kestävyydet annetaan ominais- tai 

mitoitusarvoina. (EN 1090-1, taulukko A.1.) 

 

Ilmoitusmenetelmällä 2 pitää EN 1090-1 kohdan ZA.3.3 mukaan ilmoittaa CE-merkissä 

kokoonpanon lujuusarvoissa  

 geometriset tiedot (mittojen ja muodon toleranssit) 

 hitsattavuus, jos se vaaditaan; jos ei, voidaan ilmoittaa ”NPD” 

 rakenteellisten terästuotteiden murtumissitkeys 

 palokäyttäytyminen luokkaan A1 

 kadmiumin ja sen yhdisteiden päästöt ilmoitetaan NPD 

 radioaktiivinen säteily ilmoitetaan NPD 

 säilyvyys kokoonpanoeritelmän mukaisesti 

 

Rakenteellisista ominaisuuksista ilmoitetaan 

 kantavuus 

 muodonmuutos käyttörajatilassa 

 väsymislujuus 

 palonkestävyys 

 suunnittelu viitaten mitoituslaskelmiin ja eurokoodien kansallisiin parametreihin 

 valmistus viitaten kokoonpanoeritelmään, EN 1090-2:een ja toteutusluokkaan  
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Valmistaja laatii kokoonpanoeritelmän, tuottaa kokoonpanon ja ilmoittaa ominaisuudet. 

Asianmukainen rakenteellinen suunnittelu voidaan osoittaa rakenteellisilla laskelmilla tai 

niitä tukevalla rakenteellisella testauksella. Suunnittelija tarkastaa laskelmien lähtöarvot 

ja esittää rakenteelliset laskelmat Eurokoodien mukaisina (EN 1090-1, kohta 5.6.2.1). 

Tämä voidaan tehdä tarkastamalla rakenteelliset laskelmat ja pyytämällä selvitys 

käytetyistä suunnittelustandardeista. Näistä relevantteja SSV:n tuotannossa ovat 

soveltuvin osin EN 1990 (Suunnittelun perusteet), EN 1991 (Rakenteiden kuormitukset), 

EN 1993 (Teräsrakenteiden suunnittelu) ja EN 1998 (Rakenteiden suunnittelu 

maanjäristyksen kestäväksi). Suunnitteluprosessi on kuvattu kaaviona (kuva 38). 

 

 

Kuva 38. Suunnitteluprosessikaavio (SSV) 

 

Ennen rakennustyön aloittamista yritys tekee toteutuseritelmän (EN 1090-2, kohta 4.1). 

Toiminnan tulee vastata kokoonpanoeritelmää ja rakenteellisia laskelmia. Poikkeamista 

tehdään poikkeamaraportti ja jos mahdollista, ne korjataan. Jos se ei ole mahdollista, 

tehdään suunnitelma poikkeaman korjaamiseksi. Jos korjaus ei ole järkevää, valmistettu 

osa tai kokoonpano pannaan syrjään ei-vaatimustenmukaisena tuotteena.  

 

5.4.7 Valmistuksessa käytettävät tuotteet ja palvelut  

 

Ostettavia tuotteita voivat olla raaka-aineet, tarvikkeet ja osakokoonpanot. Hankinnasta 

on menettelyohjeet  

 ostotoiminnan periaatteiksi 

 toimittajien ja alihankkijoiden hyväksymiseksi 

 tavaroiden ja palveluiden vastaanottamiseksi  

 ostettavien tuotteiden/palveluiden jäljittämiseksi 
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Jokaisen tuotteen materiaalin tai osakokoonpanon ei tarvitse olla CE-merkitty. 

Valmistajan tulee kuitenkin määrittää ne oleelliset osat/osakokonaisuudet, joille 

edellytetään CE- merkintää. CE-merkittävät raaka-aineet valitaan EN 1090-1 kohdan 4 ja 

EN 1090-2 kohdan 5 mukaan. 

 

Valmistajalla on menettely toimittajien ja alihankkijoiden hyväksymiseksi. CE-

merkinnän kannalta hyväksymismenettelyssä on olennaista  

 toimittajan/alihankkijan kyky toimittaa halutun vaatimustason mukaisia tuotteita 

ja tarvikkeita sekä töitä  

 valmistajan suorittama toimittajien ja alihankkijoiden dokumentaation tarkastus 

 toimitusten seuranta ja valvonta  

	

Materiaalien, osien ja osakokoonpanojen merkintä on valmistuksen kannalta erittäin 

haasteellista. Huonosti merkityt, puuttuvat tai puutteelliset merkinnät aiheuttavat 

laatuvirheitä, etsimistä ja turhaa työtä. Kokoonpanon jokaisen osan tai samanlaisten osien 

pakkauksen tulee olla tunnistettavissa valmistuksen ajan. Toteutusluokissa EXC3 ja 

EXC4 valmiit kokoonpanot jäljittyvät ainestodistuksiin. Tunnistaminen ja jäljitettävyys 

(EN 1090-2, kohdat 5.2 ja 6.2) toteutetaan menettelyohjeen mukaan. 

 

5.4.8 Esivalmistus ja kokoaminen 

 

Leikkaamista, muotoilua, reikien tekoa ja kokoamista koskevat vaatimukset on esitetty 

standardin EN 1090-2 luvussa 6. Käsittelyä ja varastointia koskevat varotoimenpiteet on 

esitetty standardin EN 1090-2 kohdassa 6.3.  

 

Leikkaaminen tulee suorittaa siten, että standardin EN 1090-2 vaatimukset geometrisille 

toleransseille, kovuuden ylärajalle ja vapaiden reunojen tasaisuudelle täyttyvät. 

Leikkaamisen, nakertamisen ja polttoleikkauksen vaatimukset on esitetty standardin EN 

1090-2 kohdassa 6.4. Leikkaamiseen käytettäviä menetelmiä ovat sahaus, mekaaninen 

leikkaus, laserleikkaus, vesisuihkutekniikat ja polttoleikkaus plasmalla tai kaasulla. 

Näistä SSV tekee itse muuta leikkausta paitsi laser- ja vesisuihkuleikkausta.  
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Määrävälein tehtävissä polttoleikkauskokeissa tarkistetaan prosessin toimivuus. Leikatun 

pinnan laadun pitää täyttää EN ISO 9013 vaatimukset. Taulukossa 17 on standardin EN 

1090-2 taulukon 9 ja standardin EN ISO 9013 vaatimukset yhdistetty. 

 

Taulukko 17. Leikattujen pintojen laatuvaatimukset (EN 1090-2, taulukko 9; ISO 9013) 

t = levyn paksuus Kohtisuoruus ja kaltevuus Profiilisyvyyden keskiarvo 
Toteutusluokka Alue Toleranssi u (mm) Alue Rz5 (µm) 

EXC1 5 1,2 + 0,035 t – 
Kuona poistettu, 
ei merkittävää 

epäsäännöllisyyttä 
EXC2, EXC3 4 0,8 + 0,02 t 4 110 + (1,8 a mm) 

EXC4 3 0,4 + 0,01 t 3 70 + (1,2 a mm) 
– 2 0,15 + 0,007 t 2 40 + (0,8 a mm) 
– 1 0,05 + 0,003 t 1 10 + (0,6 a mm) 

     

Joskus pintojen kovuudelle esitetään vaatimuksia. Seostamattomien terästen vapaiden 

reunojen pintojen kovuus ei saa ylittää taulukon 18 kovuusarvoja, mikäli sellainen 

vaatimus on esitetty (EN 1090-2, kohta 6.4.4). 

 

Taulukko 18. Kovuuden suurimmat sallitut HV10-arvot (EN 1090-2, taulukko 10)  

Tuotestandardit Teräslajit Kovuusarvot (HV10) 
EN 10025-2…5 

EN 10210-1 ja 10219-1 
S235 … S460 380 

EN 10149-2 ja EN 10149-3 S260 … S700 
450 

EN 10025-6 S460 … S690 
Arvot ovat EN ISO 15614-1 mukaisia standardin ISO/TR 20172 mukaisille teräksille 

 

Prosessien toimivuus kovuuden osalta tarkastetaan siten, että menetelmäkokeissa 

valmistetaan neljä koekappaletta käytettävän tuotealueen kattaville tuotteille, jotka ovat 

herkimpiä paikalliselle karkenemiselle. Näille tehdään neljä kovuuskoetta ISO 6507 

mukaisesti niistä kohdista, jotka ovat todennäköisesti karenneet. (EN 1090-2, kohta 6.4.4.) 

 

Terästä voidaan taivuttaa, puristaa tai takoa vaadittuun muotoon kuuma- tai 

kylmämuovaamalla, jos teräksen ominaisuudet eivät heikkene alle materiaalille 

asetettujen vähimmäisarvojen. Muovauksen ja liekillä oikaisun suositusten ja 

vaatimusten tulee pitää yhtä soveltuvien tuotestandardien ja CEN/TR 10347:n kanssa. 

(EN 1090-2, kohta 6.5.) 
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Rei’itys mekaanisia liitoksia varten tehdään taulukon 19 mukaan (EN 1090-2, kohta 6.6). 

Nimellisvälys on reiän ja ruuvin nimellishalkaisijoiden ero pyöreille rei’ille. Pidennetyille 

rei’ille se on reiän pituuden tai leveyden ja ruuvin nimellishalkaisijan ero. 

 

Taulukko 19. Nimellisvälykset ruuveille ja niveltapeille (EN 1090-2, taulukko 11) 

Ruuvin nimellishalkaisija 
d [mm]  

12 14 16 18 20 22 24 ≥ 27  

Normaali pyöreä reikä 1 2 3 
Ylisuuri reikä 3 4 6 8 
Pidennetty lyhyt reikä 4 6 8 10 
Pidennetty pitkä reikä 1,5 d 
Teräspiippujen laippaliitoksissa välystä pienennetään 0,5 mm, ellei toisin esitetä 
Pidennettyjen reikien leveyssuuntainen välys on sama kuin pyöreillä rei’illä 

 

Soviteruuveille reiän ja ruuvin varren nimellishalkaisija ovat samat, reikä on H11 (ISO 

286-2). Muissa tapauksissa, eli ei-sovitteellisissa liitoksissa taulukon 19 mukaisen reiän 

halkaisija voi poiketa nimellismitastaan taulukon 20 esittämän toleranssin verran. 

 

Taulukko 20. Ruuvien ja -niveltappien reikien toleranssit (EN 1090-2, kohta 6.6.2) 

Soviteruuvien ja soviteniveltappien reiät Luokka H11 ISO 286-2 mukaan 

Ei-sovitteellisten reikien toleranssit 
± 0,5 mm käyttäen halkaisijana reiän 
päiden halkaisijoiden keskiarvoa  

 

Lävistys reikien valmistusmenetelmänä sallitaan, jos levynpaksuus on pienempi tai sama 

kuin reiän halkaisija. Toteutusluokassa EXC1 ja EXC2 lävistys voidaan tehdä ilman 

avartamista. Toteutusluokassa EXC3 ja EXC4 reikää ei tarvitse avartaa enintään kolmen 

millimetrin paksuisilla levyillä, mutta paksummilla levyillä reikä lävistetään vähintään 

kaksi millimetriä lopullista halkaisijaa pienemmiksi. Reiän murtopinnan ja levyn 

normaalin välinen kulma (α) ei saa ylittää neljää astetta. Menetelmä, jolla reikiä tehdään, 

tulee tarkastaa määrävälein. SSV:n ohjeen mukaan määräväli on EN 1090 auditointien 

välinen aika. (EN 1090-2, kohta 6.6.3.)  

 

Aukot tehdään EN 1090-2 kohdan 6.7 mukaan. Sisäkulmia (kulmia alle 180 astetta) ei 

saa ylileikata. Sisäkulmat ja kolot pyöristetään vähimmäispyöristyssätein seuraavasti: 

 

 5 mm pyöristys toteutusluokissa EXC2 ja EXC3 ja 10 mm toteutusluokassa EXC4 

 Pyöristämättömiä kulmia ei saa jättää toteutusluokissa EXC2, EXC3 ja EXC4 
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 Muut vaatimukset toteutetaan aukoille koskien yli 16 mm paksuja aineita sekä 

kylmämuovattuja profiili- ja levykokoonpanoja EN 1090-2 kohdan 6.7 mukaan 

 

Toiminnalliset valmistustoleranssit noudattavat standardin EN 1090-2 taulukkoa D2.8 

(reiät, kolot, leikatut reunat). Reikien soikeus noudattaa D2.8 kohtaa 6, jossa Δ on sallittu 

poikkeama, seuraavasti: 

 

 Toteutusluokat EXC1 ja EXC2: luokka 1, Δ = ±1 mm 

 Toteutusluokat EXC3 ja EXC4: luokka 2, Δ = ±0,5 mm 

 

Sähkökemiallisen korroosion mahdollisuus tulee selvittää ja vaatimukset esittää, jos 

liitetään erilaisia metallimateriaaleja toisiinsa. Jos korroosio on mahdollinen, se pyritään 

estämään. Ruostumattoman ja rakenneteräksen kosketusta vältetään ruostumattoman 

teräksen pinnan kontaminaation välttämiseksi. Rakenneteräksen hionnan aikana lähellä 

olevat ruostumattomat raaka-aineet ja tuotteet pitää suojata kipinäsuihkulta. 

Ruostumattoman pinnan puhdistukseen tulee käyttää ruostumattomia välineitä, 

hiontalaikkoja tai teräsharjoja. Kokoonpanot kootaan noudattaen sallittuja olennaisia ja 

toiminnallisia toleransseja. (EN 1090-2, kohdat 6.9 ja 6.10 sekä liite D.) 

 

5.4.9 Hitsaus  

 

Tämä osio sisältää standardien ISO 3834-2 sekä EN 1090-2 kohtien 7 ja 12 mukaisia 

asioita. Toteutusluokka määrää ISO 3834 sovellettavan osan (EN 1090-2, kohta 7.1): 

 

EXC1:   Osa 4 (Peruslaatuvaatimukset, ISO 3834-4) 

EXC2:   Osa 3 (Vakiolaatuvaatimukset, ISO 3834-3) 

EXC3 ja EXC4: Osa 2 (Kattavat laatuvaatimukset, ISO 3834-2) 

 

Jokaisesta kantavan rakenteen hitsattavasta kokoonpanosta laaditaan hitsaussuunnitelma 

(ISO 3834-2, kohta 10.1) osana tuotannon suunnittelua. Siihen sisällytetään tarpeen 

mukaan EN 1090-2 kohdan 7.2.2 asiat. Hitsaussuunnitelma ohjeistaa hitsausjärjestyksen, 

vääntymisen estämisen tai kompensoimisen, hitsien tarkastamisen ja niin edelleen. 
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Ferriittisten ja ruostumattomien terästen osalta noudatetaan EN 1090-2 kohdan 7.7 

mukaisesti muutettuja standardien EN 1011-1, EN 1011-2 ja EN 1011-3 vaatimuksia.  

SSV:n hitsaussuunnitelma tehdään valmiille pohjalle (liite 1) täyttäen siihen tarvittavat ja 

asiakkaan vaatimat tiedot. Muut tiedot voidaan tarkistaa EN 1090-2 kohdasta 7.2.2.  

 

Hitsausohjeet ja hitsaushenkilöstö tarvitsevat hyväksynnän. Tuotantohitsauksessa tulee 

käyttää hitsausohjetta. Kaarihitsausprosessien hitsausohjeiden sisältövaatimukset on 

määritelty standardissa ISO 15609-1. Hitsausohjeet hyväksytään EN 1090-2 kohdan 7.4.1 

mukaan. Taulukosta 21 havaitaan, että hyväksyntään vaikuttavat toteutusluokka, 

perusaine ja mekanisointiaste. Viidestä hyväksymismenetelmästä vain menetelmäkoetta 

ja esituotannollista koetta voidaan käyttää toteutusluokissa EXC3 ja EXC4.  

 

Taulukko 21. Hitsausohjeiden (WPS) hyväksymismenetelmät (EN 1090-2, taulukko 12) 

Hyväksymismenetelmä EXC2 EXC3 EXC4 

ISO 15614-1: Menetelmäkoe   
ISO 15613: Esituotannollinen koe   
ISO 15612: Standardimenetelmä  * – – 
ISO 15611: Aikaisempi kokemus 

** – – 
ISO 15610: Testatut lisäaineet 
: sallittu, –: ei sallittu 
*: vain aineille ≤ S355 ja vain käsin hitsauksessa tai osin mekanisoidussa hitsauksessa
**: kuten * mutta vain aineille ≤ S275. 

 

Standardimenetelmää (liite 3) käytetään nykyisin yleisesti hitsausohjeen hyväksymiseen. 

Tähän vaikuttaa se, että hitsauskonevalmistajat myyvät hitsausohjeita. Menetelmäkoetta 

käytettäessä WPS laaditaan kuvan 39 osoittamassa järjestyksessä. 

 

 

Kuva 39. Kaavio hitsausohjeen laatimiseen ja käyttöön (EN 1090-2, liite E) 
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Rakenneputkiristikoille tehtävissä hitsausohjeissa määritetään aloitus- ja lopetusalueet 

sekä menettely pienahitsin vaihtuessa päittäishitsiin. Kuvitettua tietoa asiaan on tarjolla 

standardin EN 1090-2 liitteessä E. Teräsrakenteita koskevat tekniset vaatimukset sanovat, 

että jos menetelmäkokeella hyväksytyn hitsausohjeen mukaista hitsausprosessia ei ole 

käytetty yli vuoteen (taulukko 22), edellytetään lisäkokeita (EN 1090-2, kohta 7.4.1.4).  

 

Taulukko 22. Käyttämättömän hitsausohjeen vaatimat kokeet (EN 1090-2, kohta 7.4.1.4) 

Käyttämättä
yli 3 v ja 

lujuus ≤ S355

Käyttämättä 
1-3 v ja 

lujuus > S355

Käyttämättä
yli 3 v ja 

lujuus > S355

Toimenpide 
 

*: ei vaadita pienahitseille 

   Työkoe 
   Silmämääräinen NDT 
   Radiografinen tai ultraäänitarkastus* 

   
Magneettijauhe- tai 

tunkeumanestetarkastus 
   Makrohietutkimus 
   Kovuuskoe 
   Uusi menetelmäkoe 

 

Toteutusluokat EXC2, EXC3 ja EXC4 edellyttävät valmistajan nimeämää vastuullista 

hitsauskoordinoijaa ja sen varmistamista, että nimettävällä henkilöllä on riittävä pätevyys. 

Toteutusluokassa EXC3 tarvitaan aina S- tai C-tason pätevyys (IWT tai IWE).  

 

Hitsaustöistä ja hitsauksen työohjeista päävastuu on hitsauskoordinoijalla, jonka teknisen 

tietämyksen taso merkitään B, S tai C (EN 1090-2, taulukko 14).  Seostamattomasta 

teräksestä valmistettujen pilareiden pohja- ja päätylevyjen ainepaksuus (t) voi olla 25 mm 

mainittuja arvoja suurempi ilman tarvetta korkeamman tason hitsauskoordinoijaan.  

 

B-tason hitsauskoordinoija riittää  

 teräksille S235 – S355 toteutusluokassa EXC2, kun t ≤ 25 mm 

 

Vähintään S-tason hitsauskoordinoijaa tarvitaan  

 teräksille S235 – S355 toteutusluokassa EXC2, kun 25 < t ≤ 50 mm 

 teräksille S235 – S275 toteutusluokassa EXC2, kun t > 50 mm 

 teräksille S420 – S700 toteutusluokassa EXC2, kun t ≤ 25 mm  

 teräksille S420 – S700 N, NL, M ja ML luokassa EXC2, kun 25 < t ≤ 50 mm 
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 teräksille S235 – S355 toteutusluokassa EXC3, kun t ≤ 25 mm 

 

C-tason hitsauskoordinoijaa vaaditaan 

 hitsattaessa suurempia kuin edellä mainittuja teräspaksuuksia 

 teräksille S420 – S700 toteutusluokassa EXC3 

 valvottaessa toteutusluokan EXC4 terästen hitsausta 

 

Hitsauskoordinoijan teknisen tietämyksen taso ruostumattomille teräksille on EN 1090-2 

taulukon 15 mukainen. Rajat ovat selkeämmät kuin seostamattomilla rakenneteräksillä. 

  

B-tason hitsauskoordinoija riittää  

 austeniittisille teräksille toteutusluokassa EXC2, kun t ≤ 25 mm 

 

Vähintään S-tason hitsauskoordinoijaa tarvitaan  

 austeniittisille teräksille toteutusluokassa EXC2, kun 25 < t ≤ 50 mm 

 austeniittis-ferriittisille teräksille toteutusluokassa EXC2, kun t ≤ 25 mm 

 austeniittisille teräksille toteutusluokassa EXC3, kun t ≤ 25 mm 

 

C-tason hitsauskoordinoijaa vaaditaan 

 hitsattaessa paksumpia kuin edellä mainittuja ruostumattomia teräksiä  

 hitsattaessa austeniittis-ferriittisiä teräksiä toteutusluokassa EXC3 

 valvottaessa toteutusluokan EXC4 ruostumattomien terästen hitsausta 

 

Hitsaajan pätevyyskokeet esitetään vielä edelleen standardissa EN 287-1 (teräkset). 

Teräshitsaajien pätevyyskoestandardia EN ISO 9606-1 aletaan käyttää 9.10.2015. 

Rakenneputkien haaraliitosten hitsaajien pätevöittäminen, kun haarakulma < 60°, tehdään 

erityisellä kokeella EN 1993-1-8 mukaan. Hitsaajan pätevyyskoetta voidaan käyttää 

hitsausohjeen hyväksymiseen, jos oleelliset menetelmäkoevaatimukset, kuten 

koekappaleen mitat (EN ISO 15614-1) täyttyvät. Hitsausoperaattorit pätevöitetään EN 

14732:2013 mukaan. Kokeiden tulokset tallennetaan SSV:llä Hitsari Pro -ohjelmalla. 

Hitsauksen alkuperäiset dokumentit säilytetään palvelimella, joka tekee varmuuskopiot 

jokaisen työpäivän jälkeen. Hitsari Pro -ohjelman varmuuskopioidut pWPS-, WPS- ja 

WPQR-dokumentit ja kirjaukset pätevyyksien voimassaolosta sijaitsevat palvelimella. 
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1. Hitsauksen esivalmistus ja suoritus 

 

EN 1090-2 kohta 7.5.1 antaa ohjeita pohjamaalatuista railoista. Toteutusluokissa EXC3 

ja EXC4 maalausta ei saa suorittaa konepajapohjamaalattuihin railoihin, ellei niin ole 

tehty myös menetelmäkokeessa, vaan maali on poistettava. 

 

Hitsausaineet varastoidaan niiden valmistajien suositusten mukaan, mutta ellei niitä ole, 

tehdään taulukon 23 mukaan. Samoja ohjeita noudatetaan hitsauksesta jäljelle jääneille 

hitsausaineille. Hitsauspuikkoja ei saa kuivata kolmea kertaa, eikä vahingoittuneita 

hitsausaineita saa käyttää hitsaukseen. (EN 1090-2, kohta 7.5.2.) 

 

Taulukko 23. Hitsausaineiden kuivaaminen ja varastointi (EN 1090-2, taulukko 16) 

Toimenpide ja paikka Lämpötila (T) Aika (t) 
Kuivaaminen a 300 °C < T ≤ 400 °C 2 h < t ≤ 4 h 
Varastointi a ≥ 150 °C Ennen hitsausta 
Varastointi b ≥ 100 °C Hitsauksen aikana 

a) Kiinteä uuni, b) Kannettava kotelo   
 

Hitsattavat osat kohdistetaan siltahitseillä tai kiinnityslaitteilla. Siltahitsien suunnittelussa 

ja valmistamisessa noudatetaan EN 1090-2 kohtaa 7.5.7. Toteutusluokissa EXC2 ja 

EXC3 siltahitsit tulee tehdä WPS:n mukaan. Siltahitsin vähimmäispituuden tulee olla 

ainepaksuus kerrottuna neljällä, ei kuitenkaan enempää kuin 50 mm. Tästä voidaan 

poiketa, jos kokeella on osoitettu, että lyhempi siltahitsi riittää. Hitsien paikkojen ja 

määrän tulee vastata toteutuseritelmää. (EN 1090-2, kohta 7.5.4.) 

 

Tilapäisten hitsien sijoittelu tehdään WPS:n mukaan ja paikkoihin, joista ne on helppo 

poistaa tuotetta vahingoittamatta. Toteutuseritelmässä mainitaan alueet, joihin tilapäisiä 

hitsejä ei saa hitsata. Toteutusluokissa EXC3 ja EXC4 esitetään tilapäisten kiinnitysten 

käyttö. Jos niitä käytetään, niitä ei saa poistaa leikkaamalla eikä talttaamalla, ellei toisin 

esitetä. Muissa toteutusluokissa kiinnitysten poistamisen jälkeen pinta hiotaan sileäksi. 

Lopuksi tarkastetaan, että perusaineen pintaan ei ole syntynyt säröjä.  

 

Pienahitsit tehdään EN 1090-2 kohdan 7.5.8 mukaan. Hitsiluokissa ja hitsausvirheissä 

sovelletaan standardin EN ISO 5817 taulukkoa 1, jossa hitsausvirheet on numeroitu ISO 
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6520-1 mukaan. Täysi a-mitta voidaan saavuttaa syvän tai osittaisen hitsautumissyvyyden 

hitsausprosesseilla.  

 

Päittäishitsit noudattavat EN 1090-2 kohtaa 7.5.9. Päittäishitsien sijainnit tuotteiden 

jatkoksissa esitetään toteutuseritelmässä. Rakenneputkien päittäishitsejä ei saa hioa 

sileäksi, paitsi täysin juurituelliset. Aloitus- ja lopetuspaloja käytetään luokissa EXC3 ja 

EXC4 sekä vaadittaessa luokassa EXC2. Yhdeltä puolelta hitsatut päittäishitsit (EN 1090-

2, kohta 7.5.9.2) voidaan hitsata ilman juuritukea tai metallista tai epämetallista 

juuritukea vasten. Ellei toisin esitetä, pysyvää teräksistä juuritukea voidaan käyttää. 

Juurituen CEV ei saa ylittää arvoa 0,43 % tai tuen tulee olla samaa ainetta kuin perusaine. 

(EN 1090-2, kohta 7.5.9.) 

 

Ilmastokorroosiota kestävien terästen hitseissä käytetään EN 1090-2 taulukon 6 aineita. 

Tulppahitsejä ei saa hitsata kolopienahitsien päälle ennen kuin kolopienahitsit on 

tarkastettu ja hyväksytty. Jos kolopienahitsejä ei ole tehty ensin, tulppahitsejä ei 

hyväksytä, ellei toisin esitetä. (EN 1090-2, kohta 7.5.13.) 

 

Kolopienahitsien ja tulppahitsien reikien suositusmitat määräytyvät seuraavasti:  

 leveys ≥ osan paksuus + 8 mm 

 pituus ≥ 5 × ainepaksuus, kuitenkin korkeintaan 70 mm (pidennetyllä reiällä) 

 

Esikuumennus tehdään tarvittaessa EN ISO 13916 ja EN 1011-2 mukaan noudattaen 

soveltuvaa hitsausohjetta (EN 1090-2, kohta 7.5.5). Lämpötilaa pidetään yllä myös 

tilapäisten kiinnitysten ja silloitusten hitsaamisessa. Jos jälkilämpökäsittelyä tarvitaan, se 

suoritetaan raportin ISO/TR 17663 ohjeiden mukaan. 

 

Hitsattaessa syntyvät roiskeet tulee poistaa erityisesti toteutusluokissa EXC3 ja EXC4.  

Mikäli valmiita hitsejä hiotaan tai muokataan, niitä koskevat vaatimukset esitetään. 

 

2. Hitsauksen tarkastus, testaus ja korjaus  

 

Standardin EN 1090-2 kohta 12.4 antaa ohjeet hitsauksen tarkastusta, testausta ja 

korjausta varten. Tarkastussuunnitelmassa tulee esittää ennen hitsausta ja hitsauksen 
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aikana tehtävät tarkastukset noudattaen standardia ISO 3834. Tarkastussuunnitelmassa 

mahdollisesti edellytetyn rakenneputkien haaraliitosten sovitusten tarkastamisessa ennen 

hitsausta tarkastetaan erityisesti pyöreillä profiileilla etu- ja takaosan sekä kylkien 

keskialueet ja neliön/suorakaiteen muotoisilla profiileilla nurkat. (EN 1090-2, kohta 12.4.) 

 

Vain silmämääräinen tarkastus (VT) voidaan tehdä heti hitsauksen jälkeen. Muutoin 

hitsin valmistumisen ja NDT-tarkastuksen väliselle odotusajalle sovelletaan taulukkoa 24.  

 

Taulukko 24. Aika hitsin valmistumisesta NDT-tarkastukseen (EN 1090-2, taulukko 23) 

Hitsin koko [mm] a Lämmöntuonti  [kJ/mm] b 
Jäähdytysaika tunteina [h] c 
S235 … S460 > S460 

a tai s ≤ 6 Kaikki Vain jäähtymisaika 24 h 

6 < a tai s ≤ 12 
≤ 3 8 24 h 
> 3 16 40 h 

a tai s > 12 
≤ 3 16 40 h 
> 3 24 48 h 

a Hitsin koko on pienalle a-mitta (a), läpihitsatulle päittäishitsille levyn paksuus (s), 
osittain läpihitsatulle hitsin nimellissyvyys ja molemmin puolin osittain läpihitsatulle 
hitsien nimellissyvyyksien summa. 
b Lämmöntuonti lasketaan EN 1011-1 kohdan 19 mukaan. 
c NDT-pöytäkirjassa esitetään väliaika hitsin valmistumisesta NDT-tarkastukseen. 

 

Taulukossa 24 esiintyvä lämmöntuonti  lasketaan kaavalla 2 (EN 1011-1, kohta 19): 

 

∗
∗

∗
        (2) 

 

 = lämmöntuonti [kJ/mm] (heat input) 

k = lämmön siirtymisen hyötysuhde (thermal efficiency factor), taulukko 25 

U = kaarijännite [V] (arc voltage) 

I = hitsausvirta [A] (welding current) 

v = hitsausnopeus [mm/s] (welding speed) 

 

Taulukko 25. Lämmönsiirtymisen hyötysuhde k (EN 1011-1, taulukko 1) 

Prosessinumero (Process No) Prosessi (Process) k 

121, 125 Jauhekaarihitsaus (Submerged Arc Welding) 1,0 

135, 136, 138 MAG-hitsaus (Metal Arc Gas welding) 0,8 
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 Käytettäessä esikuumennusta taulukon 24 aikoja voidaan lyhentää, jos rakennetta 

pidetään kuumana hitsauksen jälkeen EN 1011-2 liitteen C mukaisesti.  

 Jos hitsi ei ole luoksepäästävä enää seuraavan työvaiheen jälkeen, se tulee 

tarkastaa ennen sitä. 

 Kaikki hitsit tulee tarkastaa uudelleen alueella, jolla on korjattu ei-hyväksyttävää 

muodonmuutosta. 

 

NDT-menetelmät valitaan standardin EN 12062 (Hitsien rikkomaton aineenkoetus) 

mukaan. Päittäishitseille käytetään ultraääni- tai radiografista tarkastusta ja pienahitseille 

tunkeumaneste- tai magneettijauhetarkastusta. NDT-tarkastajat ovat EN ISO 9712:2012 

tason 2 mukaan pätevöitettyjä lukuun ottamatta silmämääräistä tarkastusta. Tarkastettavat 

liitokset valitaan ja tarkastus tehdään EN 12062 liitteen C ohjeiden mukaan. Tarkastus 

hitsauksen jälkeen tehdään taulukon 26 mukaan ottaen huomioon seuraavat asiat (EN 

1090-2, kohta 12.4.2.2 ja taulukko 24): 

  

 Kaikki hitsit tarkastetaan silmämääräisesti koko pituudeltaan. Pintavirheellisille 

kohdille suoritetaan tunkeumaneste- tai magneettijauhetarkastus. 

 Toteutusluokassa EXC1 vaaditaan vain silmämääräinen tarkastus. 

 Silmämääräisen tarkastuksen jälkeen tehdään tuotteelle NDT-tarkastus taulukon 

26 laajuudessa. Toteutusluokissa EXC2, EXC3 ja EXC4 tarkastetaan sekä sisäiset 

että pintavirheet. Vähimmäiskokonaispituus tarkastuserälle on 900 mm, missä 

otanta kattaa edustavasti liitostyypit, tuotelajit, hitsauslaitteet ja hitsaustyön. 

 Jos tarkastuspituudella havaitaan hyväksymisrajat ylittäviä virheitä, tarkastetaan 

yksi tarkastuspituus molemmin puolin. Jos virheitä vielä löytyy, tutkitaan syyt. 

 Viiden ensimmäisen samaa uutta hitsausohjetta (WPS) käyttäen hitsatun hitsin 

tulee täyttää seuraavat vaatimukset: 

o Hitsiluokka B osoittamaan ohjeen toimivuus tuotanto-olosuhteissa 

o Tarkastuslaajuus 2-kertainen (5 – 100 %) taulukkoon 26 verrattuna 

o Vähimmäistarkastuspituus 900 mm  

o Jos tarkastus antaa ei-vaatimustenmukaisia tuloksia, selvitetään syyt ja 

tarkastetaan uusi viiden liitoksen sarja. 
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Uusia samaa hitsausohjetta käyttäen hitsattavia liitoksia käsitellään yhtenä jatkuvana 

tarkastuseränä. Toteutuseritelmässä voidaan yksilöidä tarkastuslaajuus ja -menetelmät 

sekä tarkastettavat liitokset. 

 

Taulukko 26. NDT-tarkastuksen laajuus (EN 1090-2, taulukko 24) 

Hitsin tyyppi 
a-mitta a (mm), paksuus t (mm) 
U = hitsin suurin kuormavaikutus / hitsin 
kestävyys murtorajatilassa 

Konepaja- ja työmaahitsit, NDT:n 
laajuus % koko tarkastuserän osalta 

EXC2 EXC3 EXC4 

Päittäishitsit: poikittaiset 
ja osittain läpihitsatut, 
joihin kohdistuu 
vetojännitys 

U ≥ 0,5 10 20 100 

U < 0,5 0 10 50 

Päittäishitsit: poikittaiset 
Osittain läpihitsatut hitsit 

Ristiliitoksissa 10 20 100 
T-liitoksissa 5 10 50 

Pienahitsit: poikittaiset 
vedon tai leikkauksen 
alaiset 

a > 12 tai t > 20 5 10 20 

a ≤ 12 ja t ≤ 20 0 5 10 

Muut pitkittäiset hitsit ja jäykisteiden hitsit 0 5 10 
Pitkittäiset läpihitsatut hitsit nosturin 
kannattajien uuman ja ylälaipan välissä  

10 20 100 

Kokoonpanon akselin suuntaiset hitsit ovat pitkittäisiä, kaikki muut ovat poikittaisia. 
 

Hitsien silmämääräisen tarkastuksen (EN 1090-2, kohta 12.4.2.3) tulee sisältää hitsien 

olemassaolon ja sijainnin tarkastuksen, hitsien tarkastamisen EN ISO 17637 mukaisesti 

sekä sytytysjäljet ja roiskeet. Muun kuin silmämääräisen tarkastamisen osalta (EN 1090-

2, kohta 12.4.2.4) noudatetaan standardia EN ISO 17635 sekä seuraavien standardien 

erityisvaatimuksia: 

 

 EN ISO 3452-1 (tunkeumanestetarkastus PT),  

 EN ISO 17638 (magneettijauhetarkastus MT),  

 EN ISO 17640 ja EN ISO 23279 (ultraäänitarkastus UT) sekä  

 EN ISO 17636-1 ja EN ISO 17636-2 (radiografinen kuvaus RT).  

 

Korjattujen hitsien tulee täyttää alkuperäishitseille asetetut vaatimukset. Toteutusluokissa 

EXC2, EXC3 ja EXC4 hitsaamalla korjaaminen tehdään hyväksyttyjen hitsausohjeiden 

mukaisesti. (EN 1090-2, kohta 12.4.) 
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3. Ruostumattomat teräkset – muutokset EN 1011-1 ja EN 1011-3 vaatimuksiin 

 

Ruostumattomia teräksiä koskien esitetään standardin EN 1011-1 vaatimuksia koskevat 

muutokset (EN 1090-2, kohta 7.7.1): 

 

 Kohtaan 13 kappaleeseen 1 lisäys: Lämpötilan mittaamisessa, ellei muuta ole 

esitetty, tulee käyttää kosketuspyrometriä. Lämpöliituja ei saa käyttää. 

 Kohtaan 19 lisäys: Jos hitsausohjeissa oleviin laskelmiin ei sisälly termistä 

hyötysuhdetta (k), ohjeita voidaan käyttää sillä edellytyksellä, että lämmöntuontia 

säädetään ottaen se huomioon. 

 

Muutokset ruostumattomia teräksiä koskien standardin EN 1011-3 vaatimuksiin ovat 

seuraavat (EN 1090-2, kohta 7.7.2): 

 

 Kohtaan 7.1 kappaleeseen 4 muunnos: Hitsien pinnoilta vaadittava viimeistely ja 

värillisen oksidikalvon poistamisvaatimukset hitsauksen jälkeen esitetään, sekä 

korroosionkestävyys, ympäristö, estetiikka ja hitsien hiomisen ja kiillottamisen 

vaikutukset huomioidaan. Epäpuhtaudet hitsin pinnoilta poistetaan. 

 Kohtaan 7.1 kappaleeseen 5 muunnos: Polttoleikkaamalla valmistetun railon 

hapettuma, karennut aine ja kontaminaatio voidaan joutua poistamaan 

mekaanisella työstöllä. Mahdollisesti syntyneet halkeamat pitää poistaa ennen 

hitsausta. 

 Kohtaan 7.3 kappaleeseen 3 lisäys alkuun: Kuparista juuritukea ei saa käyttää, 

ellei toisin esitetä.  

 Kohtaan 10 lisäys: Kaikki hitsauksen jälkeen käytetyt puhdistusaineet tulee 

poistaa pinnoilta asianmukaisesti. 

 Kohtaan A.1.2 kappaleeseen 1 muunnos viimeiseen lauseeseen: Hitsiaineeseen 

muodostuva likimääräinen kiderakenne voidaan osoittaa stabiloivien ferriittisten 

ja austeniittisten aineiden tasapainotilasta käyttäen Schaefflerin, DeLongin, 

W.R.C:n tai Espyn piirroksia. Jos näitä käytetään, käytettävä piirros tulee esittää. 

 Kohtaan A.2.2 kappaleeseen 4 muunnos: Schaefflerin, DeLongin, W.R.C:n tai 

Espyn piirroksia voidaan käyttää hitsausaineen oikean ferriittipitoisuuden 
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osoittamiseen ottaen huomioon seostumisen vaikutus. Jos niitä käytetään, 

käytettävä piirros tulee esittää. 

 Kohtiin A.4.1 ja C.4 lisäys: Hitsauskiinnityksiä ei saa lämpökäsitellä hitsauksen 

jälkeen, ellei sitä ole eritelmässä sallittu. 

 

5.4.10 Kiinnittäminen ja asentaminen 

 

Mekaanisille kiinnitysmenetelmille on vaatimuksia, jotka koskevat ruuvikokoonpanoja 

(EN 1090-2, kohta 8.2) ja esijännittämättömien ruuvien kiristämistä (EN 1090-2, kohta 

8.3). Tarkat tiedot ruuvikokoonpanojen asentamisesta voi lukea mainituista standardien 

kohdista. Tässä yhteydessä mainittakoon lyhyesti, että pienin nimellishalkaisija ruuville 

on 12 mm, ellei toisin esitetä. Kiristämisen jälkeen ruuvin varren tulee ulottua yhden 

kierteen verran mutterin pinnan ulkopuolelle ja mutterin kantopinnan tulee olla vähintään 

yhden kierteen etäisyydellä ruuvin kierteettömästä osasta. Jos mutteri ei vapaana liiku 

helposti ruuvin päällä, yhdistelmä tulee hylätä. Lisäksi on huomattava, että mutterit tulee 

asentaa merkintäpuoli näkyville. (FPC 2014, kohta 8.3.) 

 

Standardin EN 1090-2 kohdassa 9 esitetään vaatimukset teräskokoonpanojen 

asentamiselle ja muille työmaalla suoritettaville töille. Ohjeistus kohdistuu erityisesti 

rakennusolosuhteisiin, asennusmenetelmiin, mittauksiin, tukiin, ankkurointeihin, 

laakereihin ja työmaalla työskentelyyn. Työmaalla tehtävä esivalmistus, hitsaus, 

mekaaninen liittäminen ja pintakäsittely tulee tehdä lukujen 6, 7, 8 ja 10 mukaisesti ja 

tarkastamisessa ja rakenteen hyväksynnässä tulee noudattaa kohdan 12 vaatimuksia. 

(FPC 2014, kohta 8.4.) 

 

5.4.11 Pintakäsittely ja mittaukset 

 

Pintakäsittelyvaatimukset, joita noudatetaan, kun tuotteiden teräspinnat valmistetaan 

maaleilla ja vastaavilla tuotteilla tapahtuvaa pinnoittamista varten, esitetään standardin 

EN 1090-2 kohdassa 10.  

 

Virheellisyydet hitseissä, terävät leikkaussärmät ja pintavirheet teräspinnoilla ovat 

kriittisiä ja vaikeita suojata maaleilla. Maalattavat leikkaussärmät pyöristetään tai 
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viistetään ja hitsauksen epäpuhtaudet poistetaan vaatimusten mukaan. Standardiin EN 

ISO 8501-3 (hitsien, leikkaussärmien ja muiden pintavirheellisten alueiden 

esikäsittelyasteet) liittyviä viiteasiakirjoja ovat EN ISO 12944-2 (Ympäristöolosuhteiden 

luokittelu) ja EN ISO 12944-3 (Rakenteen suunnitteluun liittyviä näkökohtia). (FPC 2014, 

kohta 8.5.) 

 

Pintakäsittelyn kannalta olennaiset virhetyypit ISO 8501-3 taulukon 1 mukaan ovat 

 hitseissä: roiskeet, uurteet, kuona, reunahaavat, pintahuokoset ja päätykraatterit 

 leikkaussärmissä: liian pienet pyöristykset, viistämättömät poratut ja leikatut 

reunat sekä puhdistamaton ja epäsäännöllinen polttoleikkausjälki 

 pinnoissa: kolot, liuskeet, kielekkeet, vieras kiinteä aines, uurteet ja painumat 

 

Tässä ei käsitellä korroosioneston vaatimuksia, sillä niistä on erilliset viitestandardit. 

Standardin EN 1090-2 ohjeistus kattaa teräsalustan esivalmistelun, säänkestävät teräkset, 

sähkökemialliset parit, sinkityksen, suljettavien tilojen tukkimisen, betonin kanssa 

kosketuksissa olevat pinnat, luoksepääsemättömät pinnat, leikkauksen tai hitsauksen 

jälkeiset korjaukset ja asennuksen jälkeisen puhdistamisen. (FPC 2014, kohta 8.5.) 

 

Standardin EN 1090-2 liitteessä F esitetään vaatimuksia olosuhdemittauksille (kohta 

F.6.1) ja pintakäsittelylle. Maalauksessa tulee seurata ilman lämpötilaa, pinnan 

lämpötilaa ja ilman suhteellista kosteutta. Samoja asioita esitetään standardissa EN ISO 

12944-7, jonka mukaisesti maalaus on suoritettava. Kohta F.2.1 edellyttää 

menetelmäkokeita suihkupuhdistusprosesseille, joilla todetaan, että vaadittu pinnan 

esikäsittelyaste saavutetaan. Kokeet tulee toistaa määräajoin. (FPC 2014, kohta 8.5.) 

 

Valmistusprosessin aikaisten ja valmiiden tuotteiden mittausten suhteen pitää huomioida 

liitteen D olennaiset ja geometriset toleranssit. Mittausten tarkkuus pitää arvioida EN 

17123-1 mukaisesti. Valmistuksen aikaiset ja jälkeiset geometriset mittaukset suoritetaan 

CE-merkityillä tai kalibroiduilla mittavälineillä. Mittoja otetaan riittävä määrä, jotta 

varmistetaan tuotteiden riittävä mitta- ja muototarkkuus, toimivuus sekä asiakkaan 

erityisvaatimukset ja tyytyväisyys. (FPC 2014, kohta 8.6.) 
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Saarijärven Säiliövalmiste Oy:ssä mittaukset suorittaa ennen kaikkea työntekijä, joka on 

ensi kädessä vastuussa mittojen oikeellisuudesta. Työnjohtaja tarkistaa ja laatupäällikkö 

hyväksyy osien ja tuotteiden mitat ja käytetyt mittavälineet. Mittaustulokset kirjataan ylös 

ja säilytetään tietokoneen muistissa. (FPC 2014, kohta 8.6.) 

 

Mitattavia kohteita ovat mm. piippujen ja säiliöiden halkaisijat ja pituudet sekä käytetyt 

ainepaksuudet. Mittauksiin käytetään pääasiassa rullamittoja ja työntömittoja. Levyjen 

plasma- ja polttoleikkauksessa mitat asetetaan ohjelmallisesti leikkausohjelmassa, jonka 

käytöstä ja mittojen oikeellisuudesta vastaa CAM-ohjelmoija. (FPC 2014, kohta 8.6.) 

 

5.4.12 Tuotteiden ja kokoonpanojen arvioinnit  

 

Kokoonpanojen vaatimuksenmukaisuuden arvioinnit voidaan tehdä (FPC 2014, kohta 9) 

 työn ohjeistuksella 

 hitsaustyön laadunhallinnalla (ISO 3834) 

 hitsauksen koordinoinnilla 

 mittauksilla ja arvioinneilla 

 mitta- ja tarkastusvälineiden hallinnalla 

 tuotannonaikaisilla arvioinneilla ja tarkastuksilla 

 

Kokoonpanoeritelmä laaditaan suunnittelutietojen perusteella. Valmistajan tulee arvioida 

kokoonpanojen vaatimustenmukaisuutta (EN 1090-1, kohdat 5 ja 6.3.7; FPC 2014, kohta 

9) huomioiden, että 

 laadituilla menettelytavoilla kaikille ominaisuuksille ilmoitetut arvot ja luokat 

saavutetaan jatkuvasti 

 ominaisuuksia valvotaan tuotannon aikana (EN 1090-1, taulukko 2)  

 näytteitä perheistä tai kokoonpanoista otetaan (EN 1090-1, taulukko 2) 

 kokoonpanoeritelmään mahdollisesti sisältyvää kokoonpanon ominaisuuksia 

koskevaa tarkastus- ja testaussuunnitelmaa noudatetaan 

 käytössä on kirjallinen tarkastus- ja testaussuunnitelma, jonka mukaisilla 

tarkistuksilla tulokset tallentaen varmistetaan, että valmistetut kokoonpanot ovat 

kokoonpanoeritelmän mukaisia 
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5.4.13 Ei-vaatimustenmukaiset tuotteet 

 

Valmistajalla on kirjalliset menettelytavat ei-vaatimustenmukaisten raaka-aineiden, 

tuotteiden ja kokoonpanojen käsittelyä varten. Jos tuotteessa havaitaan virhe, täytetään 

ei-vaatimustenmukaisuuslomake, jolla ilmoitetaan myös korjaava toimenpide tai 

menettely (EN 1090-1, kohta 6.3.8). Jo asiakkaalle päätynyt tuote pyritään kohtuullisessa 

ajassa saattamaan hyväksyttävään kuntoon. Tuote voidaan toimenpiteiden 

valmistumiseen saakka asettaa karanteeniin. Vastuuhenkilöt määräytyvät yrityksen 

prosessien vastuualueiden mukaan. (FPC 2014, kohta 10.) 

 

5.4.14 Muutosten hallinta ja kokoonpanojen merkintä 

 

Muutokset yrityksen prosesseihin, laatujärjestelmään, vastuisiin, laatukäsikirjaan tai 

asiakirjoihin dokumentoidaan välittömästi ja tarvittaessa sertifioidaan. Muutosten 

hallinnasta, tiedottamisesta ja toimenpiteiden käynnistämisestä vastaavat laatupäällikkö 

ja toimitusjohtaja. (FPC 2014, kohta 11.) 

 

Nimetty henkilö vastaa (FPC 2014, kohta 12) 

 lopputuotteiden jäljitysmenettelystä välillä hankinta – lopputuote  

 lopputuotteen tuotantotietojen dokumentoinnista jäljitettävyyttä varten  

 asiakasopastuksesta tunnistemerkintöjen käytössä  

 tunniste- ja tuotantotietojen yhdistämisestä ja arkistoinnista  

 

5.4.15 Asiakirjojen säilytys ja niiden ryhmittely 

 

Säilytysaikavelvoitteet tulevat laeista ja standardeista. Laadunvalvonnan edellyttämän 

dokumentaation säilytys toteutetaan rakennustuoteasetusten mukaisesti. Tallenteiden 

tulee olla riittävän tarkkoja osoittamaan, että suunnitteluun liittyvät velvoitteet on täytetty. 

Asiakirjoja pitää säilyttää FPC:ssä määritetyn ajan. Saarijärven Säiliövalmiste Oy 

tallentaa kaikki asiakirjat sähköisessä muodossa ja muuttaa paperitallenteetkin 

sähköiseen (esimerkiksi PDF) muotoon. (FPC 2014, kohta 13.) 
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Kullakin asiakirjalla on taulukossa nimi, säilytysaika, päivitysvastuu ja tallennuspaikka 

(hakemistokansion nimi). Tallennettavat asiakirjat on ryhmitelty. Ryhmiä ovat FPC-

käsikirja, sen liitteet, projektidokumentaatio, tarkastuspöytäkirjat, suoritustasoilmoitus 

(DoP), katselmointipöytäkirjat, testausraportit ja poikkeamaraportit sekä muut projektien 

asiakirjat. Näistä asiakirjatallenteista vastaa laatupäällikkö, paitsi suunnittelun osalta 

suunnitteluinsinööri. Säilytysaika on viisi vuotta, kymmenen vuotta tai jatkuva. 

Hakemistokansioita ovat Laadunhallinta, Projektit ja Suunnittelu. (FPC 2014, kohta 13.) 

 

Kaikki standardit ja viitestandardit säilytetään sähköisinä. Tärkeimmät standardit ovat 

tietenkin SFS-EN 1090-1 ja SFS-EN 1090-2. (FPC 2014, kohta 14.) 

 

5.4.16 FPC-järjestelmän termien määritelmiä 

 

Arviointimenetelmä:  

Arviointimenetelmä on menetelmä, jolla tarkistetaan, että kokoonpanon toiminnalliset 

ominaisuudet ovat ilmoitettujen arvojen mukaisia tai muiden vaadittujen arvojen 

mukaisia, joita on käytetty vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa. Arviointimenetelmiä 

käytetään mm. geometrian, materiaaliominaisuuksien ja rakenteellisten ominaisuuksien 

vaatimustenmukaisuuden arviointiin. Kun arviointi perustuu fyysisiin testauksiin, 

käytetään nimitystä testausmenetelmä. Käytettäessä rakenteellisia laskelmia kantavuuden 

ja/tai väsymislujuuden arviointiin, käytetään termiä laskennallinen alkutestaus (ITC). 

 

Eurooppalaiset teknilliset eritelmät:  

Eurooppalaiset teknilliset eritelmät ovat rakennustuotteita koskevia eurooppalaisia 

standardeja ja eurooppalaisia teknisiä hyväksyntöjä. 

 

Hitsattavuus:  

Hitsattavuus on materiaaliominaisuus, johon perustuen voidaan kehittää hyväksyttäviä 

hitsausmenetelmiä ja hitsausohjeita (WPS). 

 

Ilmoitettu laitos: 

Ilmoitettu laitos on taho, joka on hyväksytty suorittamaan vaatimustenmukaisuuden 

arviointeja määriteltyjen direktiivien mukaisesti. 
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Kantavuus:  

Kantavuus on kuormituksen arvo tai kuormitusten arvojen joukko, jotka kokoonpano 

kestää. Kuormituksena on joko yhden tyyppinen ja tietyn suuntainen kuorma tai joukko 

kuormia, jotka vaikuttavat eri suunnissa. Kestävyys määritetään standardin EN 1990 ja 

soveltuvan standardin (EN 1993, EN 1994 tai EN 1999) osan mukaan. Kantavuus viittaa 

rakenteen käyttökohteessa kyseeseen tuleviin kuormituksiin ja kuormitusyhdistelmiin, 

jotka tuotejärjestelmä kestää. 

 

Kokoonpanoeritelmä:  

Kokoonpanoeritelmä on asiakirjakokoelma, joka sisältää rakenteellisen kokoonpanon 

valmistuksessa tarvittavat tiedot ja tekniset vaatimukset.  

 

Käytettävät tuotteet:  

Käytettävät tuotteet ovat valmistuksessa käytettäviä materiaaleja ja tuotteita, joilla on 

rakenteellisissa laskelmissa huomioitavia ominaisuuksia tai jotka liittyvät rakenteiden 

mekaaniseen kestävyyteen, stabiiliuteen, palonkestävyyteen, käytettävyyteen tai 

ominaisuuksien säilyvyyteen. 

 

Rakenne:  

Rakenne on toisiinsa liitetyistä osista muodostettu kokoonpano, joka on suunniteltu 

kantamaan kuormia ja antamaan riittävä jäykkyys (EN 1990). 

Rakenteellinen kokoonpano:  

Rakenteellinen kokoonpano on rakennuskohteen (rakennuksen tai rakenteen) itsenäinen 

tai yhteen liitetty kuormaa kantava osa, jonka suunniteltu tavoite on ominaisuuksien 

säilyvyys mekaanisen kestävyyden, stabiiliuden, palonkestävyyden ja käytettävyyden 

vaikutuksesta. 

 

Rakenteellinen tuotejärjestelmä:  

Rakenteellinen tuotejärjestelmä on erä rakenteellisia kokoonpanoja, jotka on tarkoitettu 

koottaviksi tai asennettaviksi työmaalla. 
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Rakenteelliset ominaisuudet:  

Rakenteelliset ominaisuudet ovat kokoonpanon ominaisuuksia, jotka liittyvät sen kykyyn 

toimia tyydyttävästi kuormien vaikuttaessa siihen. Rakenteellisiksi ominaisuuksiksi 

määritellään kantavuus, väsymislujuus ja palonkestävyys sekä käyttöön vaikuttavat 

ominaisuudet, kuten toteutusluokat, hitsauksen laatu, geometriset toleranssit ja pinnan 

ominaisuudet. 

 

Suunnitteluseloste:  

Suunnitteluseloste on asiakirja, joka sisältää rakenteelliseen suunnitteluun tarvittavat 

tiedot kokoonpanon suunnitellussa käyttötarkoituksessa. 

  

Toteutus: 

Toteutus on rakennustyön fyysisen toteuttamisen sarja, johon voi sisältyä hankinta, 

valmistus, hitsaus, mekaaninen kiinnittäminen, pintakäsittely, tarkastus, kuljetus, asennus 

ja dokumentointi. 

  

Valmistus:  

Valmistus on kokoonpanon valmistamistoimintojen sarja. Siihen voi kuulua esimerkiksi 

esivalmistus, hitsaus, mekaaninen kiinnittäminen, kokoaminen, ilmoitettavien 

toiminnallisten ominaisuuksien testaus ja dokumentointi. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Laatutyöstä kirjoitetaan usein tuotteiden ja toimintojen laadun parantamisena. Yhtä hyvin 

voidaan puhua myös tuotteiden ja toimintojen kehittämisestä. Kun laatutyöllä pyritään 

hyvään laatuun, tavoitteena on tehdä asiat helpommin, nopeammin ja sulavammin. Aikaa, 

energiaa ja materiaalia käytetään vähemmän kuin aikaisemmin.  

 

Yhteisön ja yrityksen laatutyötä voidaan verrata urheilijan valmentautumiseen kilpailuja 

varten. Niin kuin urheilija kehittää toimintojaan ja huolehtii välineistään päästäkseen 

parempiin suorituksiin, samoin tekee yhteisö omille toiminnoilleen ja välineilleen. 

Lopputuloksena on enemmän tulosta pienemmin ponnistuksin, sillä kaiken laatutyön 

yhteinen nimittäjä on tulosten parantaminen. Käytettävien laatutyökalujen ero on se, että 

ne keskittyvät osittain eri toimintoihin ja käyttävät päämäärien saavuttamiseen toisiinsa 

verrattuna erilaisia keinoja. 

 

Tämän työn fokus on ollut toimintojen kehittäminen laatutyökaluja käyttäen. Työkaluina 

ovat olleet konepajan hitsaustoimintojen kehittämiseen keskittyvä standardi ISO 3834-2 

sekä tehtaan tuotannon hallintaan keskittyvä standardi EN 1090-2. Näistä ensin mainittu 

on edellytys toisen täysimittaiselle käytölle hitsaavassa konepajassa. ISO 3834-2 antaa 

hitsaustoiminnan kehittämiselle kehykset keskittyen enemmän toiminnan perusteisiin 

kuin tuotantoon. EN 1090 yksityiskohtaisine suunnittelua, valmistusta ja asennusta 

koskevine ohjeineen keskittyy puolestaan enemmän tuotannon ja tuotteiden laatuun. 

 

Saarijärven Säiliövalmiste Oy sijaitsee paikalla, josta on kohtalainen matka lähimpään 

kasvukeskukseen, Jyväskylään. Jyväskylässä on saatavilla ammattitaitoista työvoimaa, 

mutta Saarijärveltä opiskelemaan lähteneistä nuorista vain osa palaa takaisin. Samaan 

aikaan suuri ikäluokka eläköityy. Säiliötuotteen haasteena on tulevaisuudessa ja jo nyt 

ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden ja pysyvyyden varmistaminen. Keski-Suomessa 

yli 50 kilometrin työmatka omalla autolla yhteen suuntaan on monelle liian pitkä, mutta 

yhteisellä kyydillä kustannukset voidaan jakaa silloin, kun työaika on sama. Tätä silmällä 

pitäen vähintään kahden hitsaajan tai toimistohenkilön värvääminen kasvukeskuksesta on 

toimiva vaihtoehto pitkällä tähtäimellä. 
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Laatutoiminnan positiivisia vaikutuksia on lukuisia ja niin kauan kuin se ei ole 

itsetarkoitus ja sen kustannukset pysyvät kohtuullisina, laadun parantamisesta on pelkkää 

hyötyä yritykselle. Laatukustannusten selvittäminen on eräs tie toiminnan laadun 

parantamiseen, mutta sen vaikeutena on tarpeettomien toimintojen ja niiden aiheuttamien 

kustannusten kirjaaminen. Ensiksi suurta osaa niistä on vaikea tunnistaa ja toiseksi niiden 

mittaaminen tuottaa käytännössä vaikeuksia. Erilaisia mittareita, kuten esimerkiksi 

kaariaikasuhdetta hitsauksessa tai tuotteen läpimenoajan muutosta valmistuksessa, 

voidaan käyttää selvittämään toiminnan tehokkuutta. Pyrittäessä mittaamaan toiminnan 

ongelmia päädytään kuitenkin mittauksen ongelmaan.  

 

Usein pitäisi pystyä mittaamaan mm. turhia toimenpiteitä, virheitä, virheiden seurauksia 

ja laiminlyöntejä. Mittareita näiden mittaamiseen ei ole tai niitä ei kirjaamisongelmien 

takia käytetä. Tässä työssä on esitetty muutamia keinoja yritystoiminnan kehittämiseksi. 

Niiden joukossa on perusidea, jonka toteuttamisen avulla mittausten suorittaminen ja 

tunnuslukujen tulostaminen on niin nopeaa, että mittareita voidaan käytännössä käyttää 

ja todellisten laatukustannusten määrä voidaan tarkemmin selvittää. 

 

Monet tarpeettomat laatukustannukset voidaan laatutyön avulla poistaa lähes kokonaan. 

Esimerkkinä tällaisesta on toimitusten myöhästyminen. Miljoonan euron kaupassa puolen 

prosentin viivästyskorko viikossa aiheuttaa yli 20 000 euron menetyksen kuukaudessa 

viime hetken kiireestä aiheutuvien kustannusten lisäksi. Aikatauluongelmia voidaan 

paikata siirtymällä väliaikaisesti 2- tai 3-vuorotyöhön tai palkkaamalla vuokratyövoimaa. 

Parempi vaihtoehto on asiantuntevasti tehty ja aikataulutettu tuotantosuunnitelma, jota 

edellä mainitut laatustandardit edellyttävät. Se ottaa huomioon kapasiteetin ja auttaa 

ennakoimaan toimintoihin tarvittavan ajan, jolloin myöhästymiseltä voidaan välttyä.  

 

Konepajan ja suunnittelutoimiston välinen tiedonsiirto on kriittinen toiminto, jonka 

reaaliaikaisuuteen tulee panostaa. Suunnittelutiedon nopeaan päivitykseen konepajassa 

voidaan käyttää sähköpostin avulla tapahtuvaa tulostusta, johon nykyaikaiset tulostimet 

pystyvät. Suunnittelija voi lähettää tulostimen osoitteeseen sähköpostin liitteenä pdf-

dokumentin, joka tulostuu suoraan valmistajan tulostimelle esimerkiksi työnjohtajien 

huoneessa. Tällainen dokumentti on mm. päivitetty työpiirustus. 
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Saarijärven Säiliötuote Oy:n hitsaustoiminnot on hoidettu koneiden osalta melko hyvin. 

Tuottavuutta voidaan silti kohottaa muun muassa ottamalla käyttöön monilankatekniikka 

jauhekaarihitsauksessa. Kiinnitin- ja silloitustekniikkaa voidaan kehittää käyttämällä 

akkumagneetteja tai tehokkaita kestomagneetteja, jotka pitävät hitsattavan railon 

levypinnat kohdakkain ennen silloitusta esimerkiksi säiliöiden vaippojen ja piipunosien 

poikittaisissa ja pitkittäisissä liitoksissa.  

 

SSV:n hitsaushenkilöstö on taitavaa ja kokenutta, mutta monilta hitsaajilta pätevyys oli 

vanhentunut. Pätevyyksien kirjaamismenettely oli Excel-taulukko, joka ei hälytä ennen 

pätevyyden vanhentumista. Yritykseen hankitulla hitsauksen laadunhallintaohjelmistolla 

(Hitsari Pro) voidaan pätevyysrekisterin lisäksi laatia myös hitsausohjeita, joita keväällä 

2014 puuttui runsaasti. Osa hitsausohjeista edellyttää menetelmäkokeiden suorittamista. 

Tammikuussa 2015 oli menetelmäkokeiden pohjalta tehty jo noin 40 uutta hitsausohjetta. 

 

Ensimmäisen esiauditoinnin aikaan joulukuussa 2013, jolloin laatutyö oli juuri aloitettu, 

puutteita ei ollut vielä korjattu. Toisessa esiauditoinnissa huhtikuussa 2014 havaittiin 

useita ”lieviä poikkeamia” mm. hitsausohjeiden pätevöittämisessä ja käytössä, hitsaajien 

pätevyyksissä, hitsaustapahtuman parametriseurannassa ja turvallisuudessa. Puutteet ovat 

korjattavissa järjestelmällisellä kehitystoiminnalla ja tietotekniikan soveltamisella.  

 

Kattavat laatuvaatimukset -laatutaso pitää sisällään runsaasti asiakirjoja, suunnitelmia, 

raportteja ja pöytäkirjoja. Valmistuneen rakenteen osat pitää pystyä jäljittämään 

käytettyihin komponentteihin sekä hitsaus- ja raaka-aineisiin, toteutusluokissa EXC3 ja 

EXC4 kaikissa vaiheissa vastaanotosta luovutukseen. Myös lämpö- ja pintakäsittelyistä 

tulee tehdä pöytäkirjat ja tallentaa ne. Projektien asiakirjat tallennetaan sähköisesti 

projektikansioihin ja laatujärjestelmien dokumentit ISO 9001 mukaisesti numeroituina. 

Projektikansioiden hallinta hoidetaan vakioidulla tavalla. Asiakirjat linkitetään 

sisällysluetteloihin ja osittain myös keskenään. 

 

Ennakoiva laatutyö hitsaavassa konepajassa varmistaa sen, että projektin alkaessa 

suunnittelijat ja ostajat, levyseppä-hitsaajat, koneet ja työkalut sekä ohjeet ja piirustukset 

ovat hyvässä kunnossa ja valmiina kuin mestarisuunnistaja lähtöviivalla. Tätä kaikkea 

edistää yrityksen johdon tuki sekä koko henkilöstön keskinäinen luottamus ja yhteistyö. 
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7 YHTEENVETO 

 

Saarijärven Säiliövalmiste Oy valmistaa teräksisiä säiliöitä, siiloja, kookkaita 

levyrakenteita ja savupiippuja sekä näihin liittyviä rakenteita. Diplomityön tavoitteena oli 

mahdollistaa yrityksen hitsaustuotantoon liittyvän toiminnan kehittäminen kattavien 

laatuvaatimusten mukaiseksi. Lisäksi tavoitteena oli sähköinen laatujärjestelmien ja 

dokumenttien hallinnan käyttöönotto. Järjestelmän piti valmistua kesäkuussa 2014. 

Kehitystarve, toteutuskeinot ja toteutuksen laajuus kartoitettiin kirjallisuutta, standardeja, 

keskusteluja, haastatteluja, tietojärjestelmiä, konekantaa ja havaintoja hyväksi käyttäen.  

 

Tavoitteeseen pyrittiin rakentamalla hitsaustoiminnan laadunhallintajärjestelmä 

standardin ISO 3834-2 mukaan ja standardien EN 1090-1 ja EN 1090-2 mukainen FPC-

järjestelmä. Molempien sähköisten järjestelmien sekä laadunhallintajärjestelmän ISO 

9001 asiakirjat ja menettelyohjeet linkitettiin ISO 9001 numeroinnin mukaiseen 

hakemistotietokantaan vakioidun hakemistokoodin ja selkokielisen nimen yhdistelmien 

avulla. Tavoitteet saavutettiin ja järjestelmien sertifiointi toteutettiin asetetun aikataulun 

puitteissa. Sertifioidut järjestelmät ovat myötävaikuttaneet uusia tilauksia ja varmistaneet 

mm. teräsrunkoisten savupiippujen suunnittelun ja valmistuksen jatkumisen.  

 

Hitsaus on ollut jo tuhansia vuosia käytössä ahjohitsauksen muodossa. 1900-luvulle 

tultaessa hitsin hapettumisen estävät menetelmät mahdollistivat metallien liittämisen 

saman sulamispisteen omaavalla lisäaineella siten, että perusmetalli ja lisäaine 

muodostivat yhteisen hitsisulan hapelta suojatussa tilassa. Menetelmää kutsutaan 

sulahitsaukseksi. SSV käyttää jauhekaari- sekä MIG/MAG-sulahitsausmenetelmiä. 

 

Perinteinen sulahitsaus on suhteellisen nopea pitkien hitsien valmistuksessa, mutta ei ole 

kaikin puolin täydellinen johtuen lämmön johtumisesta laajemmalle alueelle kuin 

tarpeellista. Kuumetessaan ja samalla pehmetessään teräs tyssääntyy. Jäähtyessään teräs 

kutistuu ja kovettuu vetäen mukaansa lämmenneen alueen takana olevan rakenteen, mistä 

on seurauksena vapaan rakenteen taipuminen kuumentuneelle puolelle ja sidottuun 

rakenteeseen jäävä jännitystila. Näitä ongelmia voidaan sulahitsauksessa vähentää mm. 

lämpökäsittelyllä tai lämmöntuonnin tarvetta vähentävien kapeiden railojen ja/tai 

monilankatekniikoiden käytöllä. Viimemainittujen käyttö säästää myös aikaa ja energiaa.  
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Standardisarja ISO 3834 on kehys, joka antaa ohjeet hitsaustoimintaan yleisellä tasolla, 

mutta ei puutu hitsauksen tekniseen sisältöön. Kantavien teräsrakenteiden liitoksissa 

tapahtuvista murtumista pyritään eroon käyttämällä standardia EN 1090-2, joka antaa 

ohjeita suunnitteluun, valmistukseen ja hitsaukseen. Standardin EN 1090-2 teknisiä 

ohjeita voidaan käyttää tuotannon kehittämiseen myös tuotteille, joita ei CE-merkitä. 

 

TWM on hitsauksen hallintajärjestelmä, joka pyrkii hitsauksen laadun kehittämiseen 

viiden avainalueen ja toimenpiteen sekä neljän kriittisen toiminnon avulla. Lean 

puolestaan on laadunhallinnan työkalu tuotannon kehittämiseen viiden ydinkonseptin 

periaatteella, joiden mukaan arvo perustetaan asiakkaan näkemykseen, arvoketju 

tunnistetaan ja perustetaan imuohjaukseen, arvoa tuottamaton toiminta lopetetaan, 

toimintaa kehitetään jatkuvasti ja myös työntekijät toimivat kehittäjinä. 

 

Hitsaustoiminnan tuottavuudesta kertoo hitsattujen tuotteiden määrän ja laadun suhde 

hitsaukseen käytettyjen panosten määrään ja laatuun. Pelkistetysti tuotteina ovat 

hitsausliitokset ja panoksina hitsausaineet ja työaika. Hitsauksen tuottavuutta parannetaan 

lyhentämällä kaariaikaa ja sivuaikoja sekä vähentämällä valmistelua ja jälkityötä. 

 

Hitsiaineentuotto eli sulatetun lisäaineen määrä tunnissa on yleinen hitsauksessa käytetty 

tunnusluku. Kaariaikasuhteella puolestaan tarkoitetaan valokaaren palamisajan ja 

hitsauksen työajan prosentuaalista suhdetta. MIG/MAG-hitsauksen kaariaikasuhde on 20 

– 50 % ja jauhekaarihitsauksen 40 – 60 %. Hitsauksen kannattavuuteen vaikuttavat 

tuottavuuden lisäksi myös ulkoiset markkinat. Niihin sisältyvät muun muassa työ- ja 

ainekustannukset sekä sidotun pääoman kustannukset.  

 

Hitsaustoimintaan liittyy usein hitsaaminen ”varman päälle”, jolloin seurauksena on liian 

suuri pienahitsin a-mitta tai jatkuva hitsi katkohitsin sijasta. Ongelmana ovat myös liian 

suuret railot, jotka täytetään hitsausaineella. Näin tuhlataan aikaa, energiaa ja 

hitsausaineita. Lisäksi toleranssirajat voivat ylittyä muotojen vääristymisen vuoksi.  

 

Kustannusten pienentämiseksi ja laadun parantamiseksi tehdään sekä toimintojen osa- 

että kokonaisoptimointeja. Kokonaisoptimoinnilla poistetaan tarpeetonta ja tuottamatonta 
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toimintaa ja keskitytään kokonaisuuteen. Osaoptimointiin käytetään nopeita menetelmiä, 

kuten 5S ja Five Whys. Ilman kokonaisoptimointia ei päästä tuottavuuden optimiin. 

 

Hitsaussuunnitelma laaditaan osana tuotannon suunnittelua standardin ISO 3834 mukaan. 

Siinä mm. selitetään missä järjestyksessä hitsataan, kuinka vääntyminen estetään ja miten 

hitsit tarkastetaan. Siinä voidaan antaa ohjeet myös korotettua työlämpötilaa varten. 

 

Toteutusluokissa EXC2 ja EXC3 valmistaja nimeää vastuullisen hitsauskoordinoijan ja 

varmistaa, että nimettävällä henkilöllä on riittävä pätevyys. EXC3 vaatii aina S- tai C-

tason pätevyyden (IWT tai IWE).  

 

EN 1090-2 kohdan 7.1 mukaan hitsaus tulee suorittaa standardin ISO 3834 sovellettavan 

osan mukaan. Toteutus- ja hitsiluokkien vastaavuudet ISO 3834:n kanssa ovat seuraavat: 

 

Toteutusluokka Standardin ISO 3834 sovellettava osa Hitsiluokka  

EXC1    ISO 3834-4: Peruslaatuvaatimukset  D  

EXC2   ISO 3834-3: Vakiolaatuvaatimukset  C (osittain D)  

EXC3 ja EXC4 ISO 3834-2: Kattavat laatuvaatimukset B ja B+  

 

Laatu on korkeiden elinkustannusten maassa työvoimavaltaisen yrityksen myyntivaltti, 

hintakilpailu ei kannata kansainvälisillä markkinoilla. Laadun kehittämisen etuihin 

kuuluvat esimerkiksi toiminnan tehostuminen, tuotteiden kehittyminen, kustannusten 

pienentyminen, toimitusaikojen lyheneminen ja kannattavuuden edellytysten 

parantuminen. Samalla kustannus- ja katelaskenta helpottuvat ja toimitusaikojen 

ennakoitavuus paranee. Tuottavuus kasvaa, kun laaduttomuuskustannukset pienenevät ja 

hukka vähenee.  

 

Laatujärjestelmän käyttö kehittää toiminnan ja tuotteiden laatua sekä parantaa 

yrityskuvaa. Laatusertifikaatti ei itsessään siihen pysty, vaikka tosin se voi kohottaa 

yrityksen imagoa. Kun toiminnan, tuotannon ja tuotteiden laatua parannetaan, paranevat 

edellytykset saada lisää asiakkaita, kasvattaa liikevaihtoa ja kannattavuutta, tarjota työtä 

sekä lisätä työssä viihtymistä. 

 

160



 
 

LÄHTEET 

 

Ahola, H. 1988. Automatisoidun kaarihitsauksen huomioon ottaminen tuotteen 

suunnittelussa. Tekninen tiedotus, nro 16/88. ISSN 0357-7368. 

 

Akkreditointitunnus osoittaa akkreditoinnin. 2012. FINAS Bulletiini, Akkreditoinnin 

tiedotuslehti, 1/2012. [WWW-dokumentti]. [Viitattu 16.5.2012]. Saatavilla: 

http://public.mailem.fi/mikes/20120516/6160//article_14337.html 

 

Andersin, H., Karjalainen, J. & Laakso, T. 1994. Suoritusten mittaus ohjausvälineenä. 

Helsinki: Metalliteollisuuden Kustannus Oy. 111 s. ISBN 951-817-594-2.  

 

Antony, J. & Kumar, M. 2011. Lean Six sigma: Research and practice. Denmark: 

BookBooN.com. ISBN 9788776817688. 

 

Barckhoff, J. R. 2005. Total Welding Management. Miami: American Welding Society. 

189 s. ISBN 0-87171-743-3. 

 

Bulsuk, K. G. 2009. Taking the First Step with the PDCA (Plan-Do-Check-Act) Cycle. 

Full Speed Ahead. [WWW-dokumentti]. [Viitattu 2.2.2009]. Saatavilla: 

http://www.bulsuk.com/2009/02/taking-first-step-with-pdca.html#ixzz3IcCpeoGb 

 

DPMO-Sigma-Table.pdf. 2014. Six Sigma Training, Certification & Courseware. Six 

Sigma Digest. [WWW-dokumentti]. [Viitattu 9.1.2015]. Saatavilla: 

http://www.sixsigmadigest.com/support-files 

 

FPC. 2014. Tehtaan tuotanto-ohje (FPC) SSV Oy. Tehtaan sisäisen laadunvalvonnan 

FPC-käsikirja. [Sähköinen dokumentti]. Saarijärven Säiliövalmiste Oy. 

 

George, M. 2003. Lean Six Sigma for Service: How to Use Lean Speed and Six Sigma 

Quality to Improve Services and Transactions. New York: McGraw-Hill. ISBN 

9780071418218. 

 

161



 
 

Hannula, M. 2000. Tavoitematriisi – Työkalu toiminnan kehittämiseen. Helsinki: 

Työturvallisuuskeskus. 27 s. ISBN 951-810-141-8. 

 

Harry, M. & Schroeder, R. 2006. Six Sigma: The Breakthrough Management Strategy 

Revolutionizing the World’s Top Corporations. Sidney: Random House. 300 s. ISBN 0-

385-49438-6. 

 

Helkama, K., Myllyniemi, R. & Liebkind, K. 2001. 3.-4. painos. Johdatus 

sosiaalipsykologiaan. Helsinki: Edita. 69 s.  

 

Herodotus. 440 eKr. The Histories. A New Translation by Robin Waterfield. 1998. 

Oxford: Oxford University Press. 798 s. ISBN 0-19-282425-2. 

 

Hiltunen, E. & Purhonen, T. 2008. Robottihitsauksen laatu – monen tekijän summa. 

Hitsaustekniikka-lehti. 4/2008. S. 33 – 36. ISSN 0437-6056. 

 

Hitsauksen materiaalioppi. 2009. 3. painos. Helsinki: Suomen Hitsausteknillinen 

yhdistys. 288 s. ISBN 951-98212-2-8.  

 

Hitsauksen toimintakäsikirja. 2014. Laadunhallinnan käsikirja ISO 3834-2 mukaan. 

[Sähköinen dokumentti]. Saarijärven Säiliövalmiste Oy. 

 

HSE. 1997. Successful health and safety management. London: Health and safety 

executive. 98 s. ISBN 978-0-7176-1276-5 

 

HSEQ – Palvelutoimittajien arviointi. 2014. [WWW-dokumentti]. [Viitattu 24.9.2014]. 

Saatavilla: https://www.hseq.fi/index.php?p=HSEQlyhyesti 

 

IAEA. 1991. Safety culture. A report by the International Nuclear Safety Advisory 

Group. Safety Series No. 75-INSAG-4 1991. Wien: International Atomic Energy 

Agency. 31 s.  

 

162



 
 

IAEA. 1998. Developing safety culture in nuclear activities. Practical suggestions to 

assist progress. Safety report 1998. Wien: International Atomic Energy Agency. 57 s. 

 

Imai, M. 1986. Kaizen: The Key to Japan´s Competitive Success. New York: McGraw-

Hill Education. 260 s. ISBN 0-07-554332-X.  

 

Juran, J. M. & Godfrei, A. B. 1999. Juran’s Quality Handbook. New York: McGraw-

Hill. 1730 s. ISBN 0-07-034003-X.  

 

Juuti, P. 1995. Johtaminen ja organisaation alitajunta. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö 

Otavan painolaitokset. 222 s. 

 

Kajaste, V. & Liukko, T. 1994. Lean-toiminta. Tekninen tiedotus. Tampere: Tammer-

Paino. 106 s. ISBN 951-817-592-6.  

 

Karjalainen, E. & Karjalainen, T. 2002. Six Sigma – Uuden sukupolven johtamis- ja 

laatumenetelmä. Hollola: Quality Knowhow Karjalainen. 

 

Kinnunen, Onni. 2014. Toimitusjohtaja. Saarijärven Säiliövalmiste Oy. Haastattelu 

16.12.2014. 

 

Knowles, G. 2011. Six Sigma. Tanska: Graeme Knowles & Ventus Publishing ApS. 

179 s. ISBN: 88776818524. 

 

Kouri, I., Haverila, M., Miettinen, A & Uusi-Rauva, E. 2005. Teollisuustalous. 

Tammer-Paino. 510 s. ISBN 951-96765-5-4.  

 

Laatukäsikirja. 2014. Laatukäsikirja SFS-EN ISO 9001:2008 mukaan. [Sähköinen 

dokumentti]. Saarijärven Säiliövalmiste Oy. 

 

Laitinen, Jarko. Myyntijohtaja. Saarijärven Säiliövalmiste Oy. Haastattelu 16.12.2014. 

 

163



 
 

Laraia, A. C., Moody, P. E. & Hall, R. W. 1999. The Kaizen Blitz: Accelerating 

Breakthroughs in Productivity and Performance. New York: John Wiley and Sons. 304 

s. ISBN 978-0-471-24648-0.  

 

Latva-Ranta, J., Väyrynen, S. & Koivupalo, M. 2011. HSEQ-palvelutoimittaja-

arvioinnin käytön laajentaminen ja vaikutusten seuranta. Työtieteen hankeraportteja No. 

32. Oulu: Oulun yliopistopaino. 62 s. ISBN 978-951-42-9768-7. 

 

Liker, J. & Meier, D. 2006. The Toyota Way Fieldbook. New York: McGraw-Hill. 475 

s. 

 

Lindhard, S. M. 2014.  ABSTRACTS MCPC2014: Chapter 5.5: Applying the 5 Whys to 

identify root causes to non-completions in on-site construction. Tanska: Aalborg 

University, Department of Mechanical and Manufacturing Engineering. 48 s. ISBN 87-

91200-70-9. 

 

Lippit, R. & White, R.K. 1943. The social climate of children’s 

groups. Journal of Social Psychology, 10. S. 271 – 301. 

 

Lukkari, J. 1996. Esimerkkejä hitsauksen tuottavuuden parantamisesta. 

Hitsaustekniikka-lehti. 5/1996. S. 11 – 17. ISSN 0437-6056. 

 

Lukkari, J. 2002. Hitsaustekniikka: Perusteet ja kaarihitsaus. Helsinki: Opetushallitus. 

292 s. ISBN 952-13-1409-5.  

 

Martikainen, J. 2013 (a). Hitsauksen laatu – Laadun vaikutus hitsauksen kilpailukykyyn. 

Hitsaustekniikka-lehti. 3/2013. S. 3 – 11. ISSN 0437-6056. 

 

Martikainen, J. 2013 (b). Hitsaustekniikan jatkokurssi. Luennot, osa 1: Hitsauksen 

tuottavuus ja hitsaustuotannon kehittäminen. [WWW-dokumentti]. [Viitattu 29.9.2013]. 

72 s. Saatavilla: https://noppa.lut.fi/noppa/opintojakso/bk20a0301/luennot. Nimi: 

hits.jk_2013__osa_1.pdf 

 

164



 
 

Martikainen, J. 2013 (c). Hitsaustekniikan jatkokurssi. Luennot, osa 2: Hitsauksen laatu 

ja laadun tuottotekijät. [WWW-dokumentti]. [Viitattu 29.9.2013]. 139 s. Saatavilla: 

https://noppa.lut.fi/noppa/opintojakso/bk20a0301/luennot. Nimi: 

hits.jk_2013__osa_2.pdf 

 

Miettinen, P. 1993. Tuotannonohjaus ja logistiikka. Helsinki: Painatuskeskus. 103 s. 

ISBN 951-371-193-5.  

 

MODEC. 2014. HSEQ-standards. Mitsui Ocean Development & Engineering Co., Ltd. 

[WWW-dokumentti]. [Viitattu 31.12.2014]. Saatavilla: 

http://www.modec.com/hseq/standards/index.html 

 

Monden, Y. 2012. Toyota Production System. An integrated approach to Just-In-Time. 

Boca Raton: Taylor and Francis Group. 521 s. 

 

Oedewald, P. & Reiman, T. 2008. Turvallisuuskriittiset organisaatiot: Onnettomuudet, 

kulttuuri ja johtaminen. Helsinki: Edita. 475 s. 

 

Omachonu, V. K. & Ross, J. E. 2004. Principles of Total Quality. Boca Raton: CRC 

Press. 492 s. ISBN 0-57444-326-7.  

 

Process Improvement & Lean Six Sigma Toolbox. 2014. The Engine Room of 

Continuous Improvement. Moresteam University. [WWW-dokumentti]. [Viitattu 

10.1.2015]. Saatavilla: https://www.moresteam.com/toolbox/ 

 

Rakennustuoteasetus (EU) N:o 305/2011. 2011. Euroopan unionin virallinen lehti. 

4.4.2011. L 88/5. [WWW-dokumentti]. [Viitattu 31.3.2011]. Saatavilla: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:088:0005:0043:FI:PDF 

 

Reason, J. 1997. Managing the risks of organizational accidents. Aldershot, Englanti: 

Ashgate. 266 s. 

 

Salonen, A. 1951. Hammurabin lait. Porvoo: WSOY 

165



 
 

Sartjärvi, T. 1992. Logistiikka kilpailutekijänä. Keuruu: Kustannusyhtiö Otava. 256 s. 

ISBN 951-96236-3-9.  

 

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

rakenteellisten kokoonpanojen vaatimustenmukaisuuden arviointiin. Helsinki: Suomen 

standardisoimisliitto. 72 s. 

 

SFS-EN 1090-2 + A1. 2012. Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus. Osa 2: 

Teräsrakenteita koskevat tekniset vaatimukset. Helsinki: Suomen standardisoimisliitto. 

198 s. 

 

SFS-EN 1993-1-8. 2005. Eurokoodi 3: Teräsrakenteiden suunnittelu. Osa 1-8: Liitosten 

suunnittelu. Helsinki: Suomen Standardisoimisliitto. 133 s. 

 

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

Laatuvaatimustason valintaperusteet. Helsinki: Suomen standardisoimisliitto. 17 s. 

 

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

laatuvaatimukset. Helsinki: Suomen standardisoimisliitto. 23 s. 

 

SFS-EN ISO 9001. 2008. Laadunhallintajärjestelmät. Vaatimukset. Helsinki: Suomen 

standardisoimisliitto. 69 s. 

 

Steward, J. 2012. The Toyota Kaizen Continuum. Boca Raton: Taylor & Francis 

Group. 190 s. ISBN 978-1-4398-4604-9.  

 

Taurus, Tarmo. Levyseppä-hitsaaja. Saarijärven Säiliövalmiste Oy. Haastattelu 

16.12.2014. 

 

Tennant, G. 2001. Six Sigma: SPC and TQM in Manufacturing and Services. Aldershot, 

England: Gower Publishing. ISBN 0-566-08374-4. 

 

166



 
 

Teräskokoonpanojen CE-merkintä. 2013. Teknologiateollisuus ry, 

Teräsrakenneyhdistys ry ja Metsta ry. 16 s. ISBN 978-952-238-095-1.  

 

The Holy Bible. 1958. Authorised King James Version. Iso-Britannia: Collins’ Clear-

Type Press. 1256 s. 

 

Tiainen, J. 1996. JOT: Tie tulevaisuuteen ja menestykseen. Kuhmo: Kuhmon 

Yrityssampo. 182 s. ISBN 951-97428-0-8.  

 

Tozawa, B. 1995. The improvement engine: Creativity & Innovation through Employee 

Involvement: the Kaizen Teian system. Japan Human Relations Association. 

Productivity Press. ISBN 978-1-56327-010-9.  

 

Van Patten, J. 2006. A Second Look at 5S. Quality Progress Vol. 39 No. 10: QICID: 

20751. Boston, USA: Trinity Performance Systems. S. 55-59.  

 

Welding Handbook, Volume 1 – Welding Science and Technology. 2001. USA: 

American Welding Society. 918 s. ISBN 0-87171-657-7.  

 

Womack, J. P. & Jones, D. T. 2009. Lean Solutions: How Companies and Customers 

Can Create Value and Wealth Together. Google eBook. New York: Simon and 

Schuster. 368 s. 

 

Womack, J. P., Jones, D. T. & Roos, D. 2007. The Machine That Changed the World: 

The Story of Lean Production. New York: Free Press. 340 s. ISBN 978-0-7432-9979-4. 

 

Wren, D. A. & Bedeian, A. G. 2009. The Evolution of Management Thought. 6. painos. 

Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons. ISBN 978-0-470-12897-8.  

 

 

 

  

167



 
 

LIITTEET 

 

Liite 1. Hitsaussuunnitelma (kantaville teräsrakenteille) 

 

(jatkuu) 

168



 
 

(liite 1 jatkoa) 

 

  

 

(jatkuu) 

169



 
 

(liite 1 jatkoa) 

 

 

 

 (jatkuu) 

170



 
 

 (liite 1 jatkoa) 

 

 

 

 (jatkuu) 

171



 
 

(liite 1 jatkoa) 

 

 

 

 

172



 
 

Liite 2. Poikkeamaraportti ei-vaatimustenmukaiselle tavaralle 

 

Poikkeamaraportti ei‐vaatimustenmukaiselle tavaralle 

Projekti:  
 

Kokoonpano:  

 

Raportin tunniste:  
 
 

Tarkastanut:  
 
Päiväys: 
 
Allekirjoitus: 
 
 

Eränumero (tms.):  
 
 

Vaatimusten‐ 
mukaisuuden  
kohde:  

 

Vaatimuksen‐ 
mukaisuuden  
kuvaus: 

 

 

Poikkeaman  
kuvaus: 

 

Poikkeaman 
merkintä: 

 

Valittu korjaava 
toimenpide: 

☐  Välitön korjaustoimi  

☐  Juurisyyn korjaustoimi 

☐  Ehkäisevä toimi 

☐  Vaihto 

☐  Hylkäys 

☐  Käyttö sellaisenaan 

☐  Muu toimenpide: Mikä? 

Valinnan päiväys:  Vastuuhenkilö: 
 
 

Toimenpide  
suoritettu:  

Suorituksen päiväys:  Hyväksyjän allekirjoitus: 
 
 

Hylätyn tavaran 
merkintä: 

 

Tavaran  
varastointipaikka: 
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Liite 3. Esimerkki standardihitsausohjeesta (Kemppi Oy) 
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