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1 JOHDANTO 

 

 

Kilpailu kansainvälisillä markkinoilla on lähes poikkeuksetta raakaa jokaisella teollisuuden 

alalla – näin myös konepajateollisuudessa. Menestyäkseen yrityksen tulee pystyä 

osoittamaan asiakkaille kykenevänsä täyttämään alalla vallitsevien tuotekohtaisten 

standardien ja viranomaismääräysten tuotteiden laadulle asettamat vaatimukset. Saavutetun 

markkina-aseman säilyttääkseen yrityksen tulee olla sitoutunut jatkuvaan laadun ja yleisesti 

kaiken toiminnan parantamiseen. Yksi työkalu tähän on rakentaa yrityksen laadunhallinta 

perustumaan johonkin yleisesti hyväksyttyyn ja tunnettuun 

laadunhallintajärjestelmästandardiin samalla huomioon ottaen myös tuotekohtaiset 

standardit ja asetukset. Tunnetuin esimerkki kokonaisvaltaisesta 

laadunhallintajärjestelmästandardista on ISO 9001 (International Organization for 

Standardization). Se on käytössä laadunhallinnan työkaluna yli miljoonassa yrityksessä yli 

170 maassa. ISO 9001 on tarkoitettu isojen kokonaisuuksien hallintaan, eikä se ota kantaa 

erilaisiin erityisprosesseihin. Kyseisen kaltaisille erityisprosesseille löytyy kuitenkin myös 

omia rajatumpia laadunhallintastandardeja. Esimerkiksi hitsauksen laadunhallintastandardi 

ISO 3834 on työkalu, jonka soveltamista jokaisen suuremmassa mittakaavassa hitsausta 

suorittavan konepajan kannattaa harkita, joko yksinään tai täydentämään kokonaisvaltaista 

laadunhallintajärjestelmää.  

 

Rakennettaessa laadunhallintajärjestelmää, joka pohjautuu erilaisiin standardeihin, tulee 

ottaa huomioon, missä yrityksen tärkeimmät markkinat sijaitsevat. Eri puolilla maailmaa 

tunnetaan ja arvostetaan eri standardeja eri tavalla. Esimerkiksi ISO -standardit on laadittu 

ja tunnettu parhaiten Euroopassa. Pohjois-Amerikassa taas luotetaan enemmän siellä 

laadittuihin omiin standardeihin. Yhdysvalloissa laaditut standardit nauttivat suurta suosiota 

myös esimerkiksi Lähi-idän markkinoilla. On kuitenkin selvää, että oli standardi laadittu 

missä maassa tahansa, on kolmannen osapuolen sertifioima laadunhallintajärjestelmä vahva 

osoitus siitä, että yritys on sitoutunut toimimaan tietyn toimintatavan mukaisesti. Kasvavissa 

määrin se on myös asiakkaiden asettama edellytys sille, että yritys voi ylipäätään saada 

tilauksia.  
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1.1 Diplomityön tavoitteet, toteutus ja rajaus 

Tämän diplomityön tavoitteena on tarkastella laatua ja laadunhallintaa sekä niiden 

merkitystä erityisesti hitsaavassa teollisuudessa. Lisäksi työssä haetaan paineventtiilien 

valmistukseen kantaa ottavia asetuksia, direktiivejä ja standardeja sekä kartoittaa hitsauksen 

laadunhallinnan nykytilanne yrityksessä. Työn päämääränä on laatia tehtyihin selvityksiin 

pohjautuva ehdotus hitsauksen laadunhallintajärjestelmälle Temet Oy:n Herttoniemen 

tehtaalla tapahtuvaan paineventtiilien hitsaukseen. 

 

Työn teoriaosuudessa perehdytään ensin laatuun ja laadunhallintaan yleisesti sekä 

hitsauksen näkökulmasta. Tämän jälkeen etsitään Temet Oy:n valmistamia paineventtiileitä 

koskevia standardeja, spesifikaatioita ja viranomaismääräyksiä sekä selvitetään, mitä 

vaatimuksia ne asettavat venttiilien hitsaukselle. Lisäksi perehdytään pääpiirteittäin 

painelaiteasetuksen, NORSOK- standardien ja teräsrakennestandardin EN 1090 hitsaukselle 

asettamiin vaatimuksiin. 

 

Työn käytännön osuuteen sisällytetään Lappeenrannan teknillisen yliopiston metallurgian 

laboratoriossa tehtävä makrohietutkimus. Tutkimuksessa selvitetään paineventtiilien hitsien 

ominaisuuksia hitsien oleellisten mittojen, hitsausvirheiden ja kovuuksien osalta. Saatujen 

tulosten on tarkoitus antaa osviittaa valmistuksessa käytettyjen hitsausprosessien 

toimivuudesta. Tulosten ollessa hyviä, voidaan niitä käyttää hyväksi myös paineventtiilien 

markkinoinnissa. Käytännön osuuden loppupuolella kartoitetaan ensin Temetin nykytilanne 

ja toimintatavat paineventtiilien hitsauksessa. Tämän jälkeen laaditaan ehdotus siitä, miten 

paineventtiilien hitsauksen laadunhallintajärjestelmä kannattaisi Temet Oy:ssä toteuttaa. 

Laadunhallintajärjestelmän suunnittelussa hyödynnetään työssä tehtyjä selvityksiä ja 

sovelletaan kansainvälistä hitsauksen laadunhallintastandardia ISO 3834. 

 

Temet valmistaa paineventtiilien lisäksi myös muita hitsattavia tuotteita, mutta tämä 

diplomityö on rajattu käsittelemään ainoastaan paineventtiilien hitsausta.  Mikäli työn 

tuloksena syntyneen laadunhallintajärjestelmän havaitaan tuottavan yritykselle halutun 

kaltaista lisäarvoa, voidaan tarpeen mukaan laadunhallintajärjestelmää alkaa soveltamaan 

myös muiden yrityksen tuotteiden valmistuksessa. 
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1.2 Yritysesittely 

Temet Oy on Helsingissä toimiva konepaja, jonka toimialaa on erilaisten 

suojaratkaisusovellusten suunnittelu, markkinointi, valmistus ja asennus väestönsuoja-, 

sotilas-, kriisinhallinta- ja teollisuuskäyttöön maailmanlaajuisesti. Yrityksellä on kaksi 

toimipistettä: kuvassa 1 oleva Herttoniemen tehdas, joka toimii valmistushenkilöstön lisäksi 

myös toimihenkilöiden tukikohtana, ja Vartiokylän tehdas, jossa on työnjohdon lisäksi 

pelkästään valmistushenkilöstöä. Diplomityössä käsiteltävät paineventtiilituotteet 

valmistetaan Herttoniemen tehtaalla. 

 

 

Kuva 1. Temet Oy:n Herttoniemen tehdas (kuva vuodelta 2014). 

 

Rauno Laakkosen ja Erkki Nykvistin aloittaman pienimuotoisen konepajatoiminnan 

seurauksena syntynyt Temet on perustettu vuonna 1953, jolloin sen nimi oli vielä Teräs- ja 

Metallityöt Oy. Vuodesta 1958 lähtien, kun eduskunnassa hyväksyttiin uusi 

väestönsuojalaki, Temet on ollut mukana väestönsuojarakentamisessa. Yritys toimi alkuun 

varustetoimittajana muiden tuotteiden valmistuksen ohella ja jo vuodesta 1963 lähtien 

täysipainoisesti väestönsuojelutuotteisiin keskittyen. Tämän johdosta yrityksellä onkin 

vankka kokemus, tietotaito ja osaaminen väestönsuojateknologian laaja-alaisesta 
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soveltamisesta myös uudenlaisten ja erityisen vaativien kohteiden suojaamisessa räjähdysten 

painevaikutuksilta.  

 

Temetin päätuotteita ovat erilaiset väestönsuojalaitteet, kuten paine- ja kaasutiiviit ovet sekä 

venttiilit, kriisiajan ilmanvaihtolaitteistot, tärähdyseristimet ja taistelukaasujen 

ilmaisinjärjestelmät. Etenkin ulkomaanviennin kannalta tärkeitä tuotteita ovat yrityksen 

paineventtiilituotteet, jotka soveltuvat esimerkiksi petrokemian teollisuuden käyttöön. 

 

Temet Oy:n organisaatio koostuu yrityksen johdosta, jossa ylimpänä on toimitusjohtaja, 

tuotekehityksestä, markkinoinnista, kotimaan ja viennin myynneistä, hankinnasta, 

tuotannosta, laadunhallinnasta, projektoinnista, asennuksesta sekä huollosta. Organisaatio 

on kuvattu tarkemmin yrityksen organisaatiokaaviossa kuvassa 2. 

 

 

 

Kuva 2. Temet Oy:n organisaatiokaavio (Temet, 2012a, s. 8).  
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2 LAATU 

 

 

Yrityksen kilpailutekijöiden avulla pystytään jäsentämään tuotannolle asetettavia tavoitteita. 

Kilpailutekijät ja niiden merkittävyys määräytyvät pääsääntöisesti asiakaslähtöisesti. 

Kilpailutekijöitä määritettäessä tulee tällöin selvittää tekijät, joiden perusteella asiakas 

päätyy valitsemaan tietyn tuotteen. Laatu on yksi valmistavan yrityksen tavanomaisimmista 

kilpailutekijöistä esimerkiksi hinnan, tuoteominaisuuksien sekä toimitusnopeuden ja -

varmuuden ohella. Yritys määrittelee tavallisesti muutaman muita tärkeämmän 

kilpailutekijän kilpailu- ja markkinointistrategiansa puitteissa, ja muiden kilpailutekijöiden 

kohdalla tavoitellaan riittävän hyvää suorituskykyä. Suomen kaltaisessa maassa, jossa työn 

tekemisen kustannukset ovat suhteessa moneen muuhun maahan suuret, ei ole usein 

mahdollista pärjätä hintakilpailussa halpatyömaiden kanssa. Tällaisessa tapauksessa juuri 

laatu on merkittävä kilpailutekijä, jolla voidaan kilpailla halpatyömaissa valmistettujen 

tuotteiden kanssa sekä kansainvälisillä että kotimaisilla markkinoilla. (Haverila et al., 2009, 

s. 356.) 

 

Crosby (1986, s. 1) sanoo osuvasti ensipainoksensa jo vuonna 1979 saaneessa kirjassaan 

Quality is free (Laatu on ilmaista): ”Laatu on ilmaista. Sitä ei saada lahjaksi, mutta se on 

ilmaista. Laaduttomuus maksaa – se, ettei asioita tehdä heti ensimmäisellä kerralla oikein”. 

Vaikka lainaus on jo yli kolmekymmentä vuotta vanha, ilmenee siinä edelleen hyvin laadun 

merkitys myös tämän päivän teollisessa tuotannossa, jopa entistä korostuneempana. Miksi 

hukata nykyaikana aina vain arvokkaampia resursseja, kuten ihmisten työpanosta ja raaka-

aineita, tekemällä asiat huolimattomasti, kun asiat voi tehdä kerralla kunnolla? Yhtenä tämän 

päivän erityispiirteenä on, että ihmisten, niin hyvät kuin huonotkin, kokemukset leviävät 

sosiaalisen median välityksellä sekunneissa ympäri maapallon. Erityisesti negatiiviset 

kokemukset ottavat helposti tuulta alleen ja saattavat muodostaa lumipalloefektin lailla 

kasvavan ilmiön, joka tavoittaa lyhyessä ajassa valtavat määrät ihmisiä. Tästä seuraa, että 

pahimmassa tapauksessa yrityksen maine voi olla jo ensimmäisen tyytymättömän asiakkaan 

jakaman kokemuksen jälkeen lopullisesti tahrattu.  

 

Merkittävänä kilpailutekijänä laatu on suhteellisen nuori, sillä vasta 60-luvun lopussa 

markkinat alkoivat vaatia parempilaatuisia tuotteita silloisten varsin heikkolaatuisten 
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tuotteiden tilalle. Sen lisäksi, että laadusta voitiin kehittää merkittävä kilpailutekijä, 

huomattiin laadun kehittymisen nostavan kustannustehokkuutta huomattavasti. PIMS – 

tutkimuksissa (Profit Impact of Market Strategy) on huomattu, että hyvälaatuisia tuotteita 

valmistavat yritykset ovat keskimääräisesti kilpailijoitaan kannattavampia. On myös 

havaittu korkealaatuisen toiminnan aiheuttavan merkittäviä kustannussäästöjä. (Haverila et 

al., 2009, s. 374.) 

 

Laatu tulee varmasti jatkossakin olemaan yksi tärkeimmistä yritysten menestystekijöistä. On 

odotettavissa, että tulevaisuudessa erillisten laatuyksiköiden ja – johtoryhmien määrä 

supistuu ja laatu sisällytetään entistä kattavammin kokonaisuudessaan yrityksen toimintaan. 

(Lecklin, 2006, s. 21.) 

 

2.1 Laadun määritelmä 

Laatu -käsitteelle on lukematon määrä erilaisia määritelmiä, jotka vaihtelevat sen mukaan, 

mistä näkökulmasta asiaa mietitään. Esimerkiksi yrityksen toimitusjohtaja käsittää laadun 

todennäköisesti eri tavalla, kuin yrityksen hitsaaja. Lähdettäessä kehittämään yritykselle 

laadunkehitysohjelmaa, tulee asianomaisten kesken aina määritellä, mitä laadulla 

tarkoitetaan. Näin pienennetään väärinkäsitysten ja sekaannusten riskiä. (Lipponen, 1993, s. 

47–48.) 

 

Nykyisin laadusta puhuttaessa ei aina tarkoiteta pelkästään tuotteen virheettömyyttä, kuten 

aiemmin oli tapana. Sen sijaan sillä tarkoitetaan yhä useammin yrityksen toiminnan 

kokonaisvaltaista kehittämistä. Näin ajateltuna laadun kehittämisen tavoitteena on (Silén, 

1998, s. 13): 

 asiakastyytyväisyys 

 kannattava liiketoiminta 

 kilpailukyvyn säilyttäminen ja parantaminen. 

 

Haverila et al. määrittelevät laadun kirjassaan Teollisuustalous näin: ”Laatu on tuotteen tai 

palvelun kyky täyttää asiakkaan tarpeet ja odotukset”. Tuotannon näkökulmasta tämä 

asiakaslähtöinen määritelmä tarkoittaa tuotteen ja tuotantoprosessin virheettömyyttä. 

Laadultaan hyvä tuote vastaa tuotteen määrittelyä ja asiakkaan sille asettamia vaatimuksia. 

(Haverila et al., 2009, s. 357, 372.) 
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Lecklin (2006) muotoilee omassa kirjassaan Laatu yrityksen menestystekijänä laadun 

määritelmän näin: ”Yleisesti laadulla ymmärretään asiakkaan tarpeiden täyttymistä 

yrityksen kannalta mahdollisimman tehokkaalla ja kannattavalla tavalla”. Tässä myös 

asiakaslähtöisessä määritelmässä tulee selvästi ilmi, että laadun itsetarkoitus ei ole se, että 

pyritään mahdollisimman hyvään asiakastyytyväisyyteen. Tarkoitus on tehdä 

mahdollisimman hyvää tulosta samalla, kun asiakas pysyy tyytyväisenä. Tämä kertoo siitä, 

että yrityksen kannalta hyvän laadun raja on häilyvä ja sitä on erittäin vaikea arvioida 

etukäteen sen näkyessä lähinnä pitkällä aikavälillä yrityksen tuloksessa jälkikäteen. 

(Lecklin, 2006, s. 18.) 

 

Asiakaslähtöisen laadun määrittelyn lisäksi on tarpeen miettiä myös yrityksen sisäistä laadun 

määritelmää, koska asiakaslähtöinen määrittely saattaa olla huonosti sovellettavissa 

yrityksen toiminnan kehittämiseen ja seurantaan. Haverila et al. määrittelevät laadun 

määritelmän yrityksen toiminnan näkökulmasta seuraavasti: ”Laatu on tuotteen vastaavuutta 

tuotemäärittelyihin ja standardeihin”. Tällä tavoin määriteltynä laadulle pystytään 

asettamaan selkeät raja-arvot ja kriteerit. Näitä voidaan hyödyntää yrityksen 

laadunvalvonnassa, valmistusprosessien ohjauksessa ja laadun kehittämisen apuvälineenä. 

Prosessien toiminnalle asetettuja raja-arvoja voidaan käyttää valmistusprosessien 

laaduntuottokyvyn mittaamiseen. Tuotemäärittelyjen ja standardien asettamat kriteerit 

määrittelevät selvästi virheellisen ja hyväksyttävän tuotteen eron, jolloin huonolaatuiset 

tuotteet eivät pääse asiakkaalle asti. (Haverila et al., 2009, s. 372.) 

 

Jo laatuajattelun synnystä asti siihen on sisältynyt virheettömyys ja asioiden tekeminen 

oikein jo ensimmäisellä kerralla. Kokonaislaadun kannalta virheettömyyttäkin tärkeämpää 

on kuitenkin se, että tehdään oikeita asioita. (Lecklin, 2006, s. 18–19.) On myös muistettava, 

ettei pelkkä korkea laatu ole avain kannattavaan ja laadukkaaseen yritystoimintaan. Se on 

ainoastaan yksi osa kokonaisuudesta, jonka muodostavat laatu, tuottavuus ja taloudellisuus. 

(Martikainen, 2013a, s. 3) 

 

2.2 Laatutekijät 

Tuotteen laatu voidaan käsittää niin, että se koostuu erilaisista osatekijöistä, joilla voidaan 

tarkentaa laadun määritelmää. Nämä laatutekijät ovat ominaisuuksia, joiden perusteella 
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asiakkaat tuotetta arvioivat. Erilaisilla tuotteilla on erilaisia laatutekijöitä. Tuotteen 

laaduntekijöitä voi olla esimerkiksi (Haverila et al., 2009, s. 373): 

 suorituskyky 

 lisäominaisuudet 

 ulkonäkö 

 imago 

 standardien noudattaminen 

 luotettavuus 

 kestävyys 

 huolto- ja kunnossapitopalvelut. 

 

Laatutekijät ja niiden painotukset vaihtelevat tuotteen mukaan. Osa tekijöistä, kuten 

esimerkiksi suorituskyky, voi olla helposti mitattavia. Esimerkiksi ulkonäkö taas perustuu 

pelkästään ihmisen henkilökohtaiseen mielipiteeseen, jolloin sen mittaaminen on vaikeaa. 

(Veräjänkorva, 1986, s. 11.) 

 

Tuotteen laatu on mahdollista jakaa eri osatekijöihin myös kuvan 3 mukaisesti. Kuvassa 

laadun kolme osatekijää ovat ympyrän sisemmällä kehällä, kun taas ulkokehälle on 

sijoitettuna toimenpiteet, joista sisäkehän tekijät muodostuvat. Tuotteen kokonaislaatu 

muodostuu siis kolmesta osatekijästä (Veräjänkorva, 1986, s. 11–15):  

 Suunnittelulaadusta 

- ”Suunnittelulaadulla tarkoitetaan tuotesuunnitelman hyvyyttä asiakkaan 

tarpeiden ja odotusten kannalta katsottuna”  

 Valmistuslaadusta  

- ”Valmistuslaatu koostuu siitä, miten hyvin valmistettu tuoteyksilö täyttää 

piirustuksissa ja spesifikaatioissa ilmoitetut laatuvaatimukset” 

 Asiakaspalvelun laadusta 

- Asiakaspalvelun laadulla tarkoitetaan esimerkiksi huolto-organisaation ja 

sen toiminnan laatua 
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Kuva 3. Tuotteen laadun muodostuminen (Veräjänkorva, 1986, s. 15). 

 

2.3 Prosessit 

Voidaan ajatella, että valmiin tuotteen laatu syntyy kuvan 4 mukaisesti. Laadun takana on 

tuotteen syntyyn vaikuttaneiden toimintaprosessien laatu. Laadukkaiden toimintaprosessien 

taustalla taas on yrityksen johdon toiminta prosessien kehittämisessä. Tämä tarkoittaa sitä, 

että tavoiteltaessa tietynlaista tasoa tuotteen laadulle, tulee laadun olla suunniteltu ja 

rakennettu yrityksen toimintaprosesseihin. Laadukkaan toiminnan perustana on kuitenkin 

yrityksen johdon toiminta ja yrityskulttuuri. (Haverila et al., 2009, s. 373.) 

 

 

Kuva 4. Tuotteen laadun syntyminen (Haverila et al., 2009, s. 373). 



20 

 

Lipponen sanoo toiminnan laadusta kirjassaan osuvasti: ”Toiminnan laatu on yhtä kuin 

toiminnon kyky täyttää seuraavan toiminnon odotukset ja vaatimukset tehokkaasti”. Tämä 

tarkoittaa sitä, että jokaisessa tuotantoprosessin työvaiheessa ajatellaan seuraavan 

työvaiheen olevan asiakas, joka on saatava vakuuttuneeksi saamansa tuotteen laadusta. 

Laadukkaan toiminnan takaava, koko organisaation läpi kulkeva, laatuketju on toimiva, kun 

jokainen yrityksen työntekijä on sitoutunut toimimaan siten, että ei tee huonoa työtä tai 

tuotetta, eikä myöskään hyväksy huonoa työtä tai tuotetta. (Lipponen, 1993, s. 46–47.) 

 

2.4 Laatukustannukset 

Huonosta laadusta tai laatutason varmistamisesta aiheutuneita kustannuksia kutsutaan 

laatukustannuksiksi. Laatukustannuksia voidaan hyödyntää mittarina analysoitaessa 

laadunkehittämishankkeiden kannattavuutta ja vaikutuksia. Viallisten tuotteiden 

aiheuttamista kauppojen menetyksistä tai yrityksen maineen laskusta aiheutuvia välillisiä 

kustannuksia ei oteta huomioon laatukustannuksissa. Kuva 5 esittää laatukustannusten 

muodostumista. Laatutason varmistuksesta johtuvat kustannukset voidaan jakaa 

ennaltaehkäisevän toiminnan kustannuksiin ja valvontakustannuksiin. Huonosta laadusta 

johtuvat virhekustannukset taas voi jakaa ulkoisiin ja sisäisiin virhekustannuksiin. (Haverila 

et al., 2009, s. 374.) 

 

 

Kuva 5. Laatukustannusten muodostuminen (Haverila et al., 2009, s. 374). 
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Ennaltaehkäisevän toiminnan kustannukset syntyvät mahdollisten virhelähteiden ja 

laaturiskien poistamisesta ennakkoon. Nämä lasketaan hyviksi kustannuksiksi, jotka 

maksavat itsensä lopulta takaisin. Valvontakustannukset syntyvät saavutetun laatutason 

ylläpitämisestä. Myös nämä voidaan laskea hyviksi kustannuksiksi, koska ilman valvontaa 

virheistä syntyvät kustannukset nousisivat. (Lecklin, 2006, s. 153.) 

 

Ulkoiset ja sisäiset virhekustannukset ovat huonoja kustannuksia, jotka syntyvät virheiden 

seurauksena. Ulkoiset virhekustannukset syntyvät, kun joudutaan korjaamaan valmiin 

tuotteen toimituksen jälkeen asiakkaan havaitsema virhe. Sisäiset virhekustannukset taas 

syntyvät, kun virhe havaitaan ja korjataan yrityksen sisällä ennen toimitusta. Sisäisiin 

virhekustannuksiin lasketaan myös muut tuotannossa tapahtuvista poikkeamista ja huonosta 

suunnittelusta aiheutuvat kustannukset. (Lecklin, 2006, s. 156–157.) 

 

Edellä käsitellyt kustannukset ovat suurimmaksi osaksi helposti tunnistettavissa. Niiden 

lisäksi on olemassa myös vaikeammin tunnistettavia kustannuksia. Huomattava seikka on, 

että kaikista kustannuksista vain muutama prosentti on helposti tunnistettavia. Voidaan 

ajatella, että laatukustannukset ovat jäävuori, josta helposti tunnistettavat kustannukset 

muodostavat pinnan yläpuolisen huipun, vaikeasti tunnistettavien kustannusten 

muodostaessa pinnan alapuolisen suuremman osan vuoresta. Vaikeasti tunnistettavia 

kustannuksia ovat esimerkiksi (Martikainen, 2013a, s. 3-4): 

 tekemisen tehottomuus 

 suunnittelu ei ehdi tekemään varsinaista työtään, vaan päivittää koko ajan 

piirustuksia 

 tuotteet eivät ole enää kilpailukykyisiä 

 käytössä on vanhentuneet tekniikat 

 moneen kertaan tehdyt työt 

 vikojen selvittäminen 

 toimitusongelmat ja menekkivaikeudet 

 turhat palaverit 

 menetetty maine ja luottamus sekä asiakkaiden menetys 

 ympäristöpäästöt. 
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Lähdettäessä määrittämään laatukustannuksia, tulee jokaisen yrityksen selvittää itsellensä 

sopivin tarkastelutapa. Yrityksen ei kannata lähteä selvittämään kaikkia mahdollisia 

kustannusten tekijöitä, vaan on järkevämpää valita tarkasteltaviksi ainoastaan sellaiset 

oleelliset tekijät, joiden avulla saadaan tarpeeksi hyvä kuva toiminnan laadusta. On 

huomattu, että laatukustannusten määrää aliarvioidaan reilusti yrityksissä, joissa niitä ei ole 

systemaattisesti seurattu. Tutkimukset osoittavat kuitenkin laatukustannusten olevan jopa 

15–30 % yritysten liikevaihdosta. (Lecklin, 2006, s. 155; Veräjänkorva, 1986, s. 103.) 

 

Kun yritys aloittaa laadunkehittämisohjelman on tyypillistä, että laatukustannukset kasvavat 

huomattavasti verrattuna ennen laatuohjelman aloittamista mitattuihin laatukustannuksiin. 

Kasvaneet kustannukset koostuvat kehitysohjelman vaatimista investoinneista sekä 

aikaisemmin raportoimatta jääneistä laatukustannuksista. Kustannukset alkavat laskea 2-3 

vuotta kehitysohjelman aloittamisen jälkeen ja lopulta jäävät sitä pienemmäksi, mitä 

parempi toiminnan laatu on saavutettu. Kustannukset suhteessa aikaan on kuvattu kuvan 6 

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

 

 

Kuva 6. Laatukustannusten muutokset laadunkehitysohjelman aikana (Haverila et al., 

2009, s. 377). 
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Laatuasioita aiemmin laiminlyöneen yrityksen kustannusrakennetta ja -tasoa on mahdollista 

muuttaa huomattavasti panostamalla laadunkehittämistyöhön. Tällaisella yrityksellä 

tavallisesti 70–80 % kokonaislaatukustannuksista olevat virhekustannukset voidaan yleensä 

puolittaa kolmessa vuodessa. Virheiden vähentämisen lisäksi toinen yleinen 

laatukustannuksia pienentävä tekijä on prosessisyklin nopeuttaminen. Nopeuttamalla itse 

prosessia ja poistamalla ylimääräiset välivaiheet myös virheiden määrä vähenee. Tämä on 

myös yksi suuren suosion saavuttaneen toiminnan tehostamiseen tähtäävän Lean -

toimintafilosofian pääperiaatteista. (Lecklin, 2006, s. 159–160; Moisio, 2012, s. 3.) 
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3 HITSAUKSEN LAATU 

 

 

Hitsauksesta muodostuu usein merkittävä tekijä tuotteiden kokonaislaadun ja kustannusten 

syntymisessä. Hitsauksen laadun voi jakaa kahteen osaan: yksittäisen hitsin tekniseen 

laatuun ja hitsaustoiminnan laatuun. Hitsauksessa laadun voidaan ajatella tarkoittavan 

hienojen korulauseiden sijaan jokapäiväisiä hitsaavassa konepajassa eteen tulevia asioita, 

kuten (Martikainen, 2013a, s. 5): 

 valmistettavuus, DFM (Design For Manufacturing), hitsattavuus, DFW (Design For 

Welding) 

 yhteinen kieli suunnittelun, hankinnan ja valmistuksen välillä 

 osien sopivuus kokoonpanossa, DFA (Design For Assembly) 

 osat ja osakokoonpanot oikeassa paikassa oikeaan aikaan 

 oikeanlaiset materiaalit ja hitsauslisäaineet tunnistettavissa ja jäljitettävissä 

 oikeanlaiset työkalut ja apuvälineet saatavilla  

 ohjeiden selkeys ja tarkoituksenmukaisuus 

 koneiden ja laitteiden toimivuus 

 työergonomia 

 tarkoituksenmukainen layout sekä materiaali- ja tuotevirrat  

 kappaleiden tehokas käsittely 

 tehdään kerralla valmista 

 valmis tuote täyttää vaatimukset 

 kannattava toiminta. 

 

3.1 Hitsaustoiminnan laatu 

Laaduntuottotekijät eli laatuun vaikuttavat tekijät ja niiden parannuskeinot muodostavat 

hitsin teknistä laatua laaja-alaisemman käsitteen hitsaustoiminnan laadun. Edellä mainitun 

kaltaisia tekijöitä ovat esimerkiksi (Martikainen, 2013b, s. 73): 

 johtaminen, koordinointi ja työsuunnittelu 

 tuotannonohjaus 

 pätevöinti 

 hitsausaineet ja hitsauslaitteet 

 hitsausohjeet ja niiden hyväksyntä 
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 NDT-tarkastus (Non Destructive Testing) 

 toimitukset, pakkaukset ja merkinnät 

 dokumentointi. 

 

Hitsaustoiminnan laadun voidaan sanoa koostuvan kaikista ennen hitsausta, hitsauksen 

aikana ja sen jälkeen tehtävistä itse hitsaukseen liittyvistä toimenpiteistä (kuva 7). Aiheeseen 

liitetään lisäksi usein myös hitsaustoiminnan tuottavuus- ja taloudellisuuskysymykset. 

Hitsaustoiminnan hallinnassa asioita tulisi miettiä kokonaisvaltaisesti kokonaisoptimoinnin 

kannalta sen sijaan, että keskityttäisiin ainoastaan yksittäisten toimenpiteiden tai prosessien 

optimointiin ottamatta huomioon muutosten vaikutuksia kokonaisuuteen. (Martikainen, 

2013a, s. 6-7.) 
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Kuva 7. Hitsauksen laaduntuottotekijöiden ”kalanruoto”-malli (Martikainen, 2013b, s. 73). 
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TQM (Total Quality Management) -johtamistavan mukaisesti toteutetun laadun 

järjestelmällisen kehittämisen ja hitsaustoiminnan hallinnan, jossa laatu, tuottavuus ja 

taloudellisuus on otettu huomioon kokonaisuutena, on huomattu johtavan positiivisiin 

tuloksiin. Kuvan 8 periaatteellinen kuvaaja kuvaa osuvasti edellä mainitun kaltaisen 

kontrolloidun hitsaustuotannon yksikkökustannusten muodostumista suhteessa 

sattumanvaraisuuteen ja tuuriin luottavaan kontrolloimattomaan hitsaustuotantoon 

verrattuna. Jokainen tietää, että huonosta laadusta aiheutuu yritykselle kustannuksia. On 

kuitenkin tärkeä muistaa, että yhtälailla myös ylilaadun tekeminen syö viivan alle jäävää 

tulosta. Paras tulos saadaan tekemällä tarkoituksenmukaista laatua sujuvasti ilman häiriöitä 

tuotannossa. (Martikainen, 2013a, s. 6-7; Martikainen, 2013b, s. 75.) 

 

 

Kuva 8. Kontrolloidun ja kontrolloimattoman hitsaustuotannon yksikkökustannusten 

muodostuminen pitkällä aikavälillä (Martikainen, 2013a, s. 6). 
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3.2 Robotisoidun hitsaustoiminnan laatu 

Robotisoitua hitsausta koskee hyvin pitkälle samat lainalaisuudet, kuin 

käsinhitsauksessakin. Tämä etenkin siinä tapauksessa, että käytettävät hitsausprosessit ovat 

samoja. Eroavaisuudet robotisoidun ja käsinhitsauksen välillä löytyvät lähinnä 

laaduntuottotekijöiden painotuksessa, jossa robotisoidun hitsauksen kohdalla painopiste on 

hitsausta edeltävissä toimenpiteissä. Tärkeimmät tekijät laaduntuotossa ovat (Martikainen, 

2013b, s. 130): 

 hitsattava tuote  

 osat, railot, liitokset 

 kiinnittimet ja silloitushitsaus 

 hitsausparametrit 

 laitteet, varustelu, työskentelytila 

 hitsauksen suoritus 

 henkilöstö. 

 

3.3 Hitsin tekninen laatu 

Hitsin tekniselle laadulle voivat asettaa vaatimuksia joko asiakas tai tuote itse, jos se kuuluu 

esimerkiksi erilaisten viranomaisasetusten piiriin. Tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi 

painelaitteet, joita määrittää painelaitedirektiivi (97/23/EY), tai kantavat teräs- ja 

alumiinirakenteet, joille asettaa vaatimuksia harmonisoitu standardi EN 1090. Vaikka 

tuotteille ei ulkopuolisten tahojen asettamia vaatimuksia olisikaan, tulisi yrityksen siitä 

huolimatta harkita laatuun panostamista kilpailukykynsä turvaamiseksi. (Martikainen, 

2013a, s. 5.) 

 

Hitsin teknisen laadun voi määritellä neljällä tavalla visuaalisen laadun, hyvän 

konepajalaadun, hitsiluokkalaadun tai metallurgisen laadun mukaan (kuva 9). Näistä kaksi 

ensimmäistä ovat määrittelytapoina epätarkkoja ja jättävät laadun määrittämiseen paljon 

tulkinnan varaa. Kaksi jälkimmäistä tapaa ovat määrittelyltään tarkempia. (Martikainen, 

2013a, s. 5.) 
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Kuva 9. Tavat hitsin teknisen laadun määrittämiseen (mukaillen Martikainen, 2013a, s. 5). 

 

3.3.1 Hitsiluokkalaatu 

Hitsiluokkalaadut teräkselle, nikkelille ja titaanille parhaimmasta huonoimpaan B, C ja D 

määritellään standardissa ISO 5817. Siinä on annettu kullekin luokalle rajat standardissa ISO 

6520-1 määritetyille hitsausvirheille. Hitsiluokkien B, C ja D lisäksi on käyttöön tullut 

vaativimmalle B – hitsiluokalle lisävaatimuksia asettava B+ - hitsiluokka, joka mainitaan 

ainakin standardissa EN 1090. B+ hitsiluokan asettamat lisävaatimukset on eriteltynä 

taulukossa 1. Hitsiluokkalaatu ei ota kantaa metallurgiseen laatuun. (Martikainen, 2013a, s. 

5.) 

 

 

 

 

Hitsin tekninen laatu

Visuaalinen laatu

- hyvännäköinen sileä hitsi

- ei reunahaavoja tai huokosia

- kerralla valmiiksi

Hyvä konepajalaatu

- normaalilla ja vastuuntuntoisella työllä saavutettava 
laatutaso

- rinnastetaan hitsiluokkiin C tai IIW 3 (International 
Institute of Welding) ilman vajaata hitsautumissyvyyttä

Hitsiluokkalaatu

- hitsiluokat B, C ja D (ISO 5817)

- luokkien vaatimukset tarkasti määritelty 

- uusi hitsiluokka B+ (esim. EN 1090)

Metallurginen laatu

- vaatimukset hitsin mikrorakenteelle

- varmistetaan menetelmäkokeilla

- WPS:n tärkeys laadun varmistamisessa
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Taulukko 1. B+ hitsiluokan lisävaatimukset verrattuna hitsiluokkaan B (SFS-EN 1090-2, 

2012, s. 52). 

 

 

3.3.2 Metallurginen laatu 

Hitsin metallurgisille ominaisuuksille asetetut laatuvaatimukset asettavat rajat hitsin 

ulkonäön sijaan esimerkiksi sen mikrorakenteen sitkeydelle, raekoon kasvulle sularajan 

vieressä sekä seosaineiden tai epäpuhtauksien suotautumisilmiöiden voimakkuudelle. Nämä 

ovat tärkeitä asioita etenkin sellaisten rakenteiden kohdalla, joissa hitsien kestävyys on 

kriittistä esimerkiksi yleisen turvallisuuden kannalta. Metallurgisen laadun takaamiseksi on 

tärkeää käyttää hyväksytettyjä hitsausohjeita eli WPS:iä (Welding Procedure Specification). 

(Martikainen, 2013a, s. 5.) 
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3.4 Hitsausvirheet 

Hitsausvirheet sulahitsaukselle luokittelevassa standardissa SFS-EN ISO 6520-1 annetaan 

hitsausvirheelle seuraava määritelmä: ”hitsissä esiintyvä epäjatkuvuus tai poikkeama hitsin 

oletetusta geometriasta”. Hitsausvirhettä ei tule automaattisesti yhdistää hitsausvikaan, joka 

on ei-sallittu korjaavia toimenpiteitä vaativa virhe. Hitsausvirheet on luokiteltu edellä 

mainitussa standardissa päätyypeittäin kuuteen ryhmään: halkeamiin, onteloihin, 

sulkeumiin, liittymävirheisiin, muoto- ja mittavirheisiin sekä muihin virheisiin. (SFS-EN 

ISO 6520-1, 2008, s. 8-9.) 

 

Eri ryhmiin sisältyy useita virheiden alatyyppejä, joille on annettu omat tunnukset 

helpottamaan niihin viittaamista muissa standardeissa. Sulahitsaukselle (sädehitsausta 

lukuun ottamatta) tarkoitetussa hitsiluokkastandardissa ISO 5817 on määritelty raja-arvot 

hitsiluokille B, C ja D, jotka kuvaavat hitsin laatua hitsausvirheiden tyyppiin, kokoon ja 

määrään perustuen. (SFS-EN ISO 6520-1, 2008, s. 9; SFS-EN ISO 5817, 2006, s. 8, 12.) 

 

3.5 Hitsauksen laadunvarmistus 

Hitsattujen rakenteiden lähtövaatimus on, että ne kestävät niihin kohdistuvat kuormitukset 

riittävällä varmuudella. Useimmiten tällaisissa rakenteissa tapahtuvien vaurioiden 

alkukohtana on hitsin alue. Hitsausvirheiden lisäksi tälle voi olla syynä esimerkiksi 

hitsausjännitykset, hitsausmuodonmuutokset, materiaalin ominaisuuksien muuttuminen tai 

geometrinen epäjatkuvuuskohta. Huolellisesti hitsausohjeita noudattaen tehty hitsi 

pääsääntöisesti täyttää liitoksen lujuus- ja sitkeysominaisuudet, eikä ole kriittinen kohta 

rakenteen kestävyyden kannalta, kun kyse on staattisesti kuormitetuista rakenteista. 

Dynaamisesti eli väsyttävästi kuormitetuissa rakenteissa ongelmaksi voi muodostua hitsistä 

syntyvä geometrinen epäjatkuvuuskohta, joka aiheuttaa jännityshuippuja. Tällaisessa 

tapauksessa teknisesti hyvälaatuinenkin hitsi saattaa ajan kuluessa väsyä ja lopulta pettää. 

(Lukkari, 2000, s. 2.) 

 

Hitsauksen laadunvarmistuksella tarkoitetaan suunniteltuja ja järjestelmällisiä toimenpiteitä, 

jotka antavat riittävän varmuuden siitä, että tehty hitsaustyö ja hitsi täyttävät niille asetetut 

vaatimukset. Tällaisia hitsauksen laadunvarmistamisessa oleellisia asioita ovat esimerkiksi 

(Martikainen, 2013b, s. 5; Inspecta, 2011a): 

 hitsauksen laatujärjestelmä 
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 hitsauksen koordinointi 

 hitsaajien pätevöinti 

 asianmukaisesti hyväksytetyt hitsausohjeet (WPS) 

 laadunvalvonta ja testaus (NDT). 

 

3.5.1 Hitsausohjeet (WPS) 

Usein laatujärjestelmästandardit edellyttävät kirjallisia menettelyohjeita erikoisprosessien 

suorituksessa. Tällaiseksi erikoisprosessiksi myös hitsaus laatujärjestelmästandardien 

terminologiassa katsotaan. Myös teräsrakenteita ostavat asiakkaat ovat nykypäivänä tietoisia 

erilaisista vaatimuksista ja edellyttävät valmistajalta vaatimustenmukaista 

laatudokumentaatiota jolla varmistetaan, että hitsaus on suoritettu käyttämällä hyväksi 

todettuja hitsausparametreja. Tämän myötä on syntynyt tarve hitsausohjeille. 

Hitsausohjestandardissa SFS-EN ISO 15607 määritetään hitsausohjeen tarkoittavan, jollain 

kuvan 10 mukaisella hyväksymistavalla hyväksytettyä asiakirjaa, johon on kirjattu 

vaadittavat hitsausmenetelmän muuttujat toistettavuuden varmistamiseksi. (SFS-EN ISO 

15607, 2004, s. 10; Muhonen, 2011, s. 26.) 

 

 

Kuva 10. Hitsausohjeiden hyväksymistavat (mukaillen SFS-EN ISO 15607, 2004, s. 16). 

 

Hitsausohjeen hyväksyttäminen menetelmäkokeella tapahtuu siten, että valmistaja suorittaa 

akkreditoidun tarkastuslaitoksen edustajan tai esimerkiksi yrityksen hitsauskoordinoijan 

valvomana menetelmäkoestandardin ohjeiden mukaisen hitsauskokeen noudattamalla itse 

WPS:n hyväksyntä

Menetelmäkoe

SFS-EN ISO 15614-1

Testatut hitsausaineet 

SFS-EN ISO 15610

Aikaisempi hitsauskokemus  

SFS-EN ISO 15611

Standardihitsausohje 

SFS-EN ISO 15612

Esituotannollinen koe

SFS-EN ISO 15613
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laatimaansa alustavaa hitsausohjetta eli pWPS:ää (Preliminary Welding Procedure 

Specification). Tämän jälkeen valmis liitos tarkastetaan tarkastuslaitoksen toimesta 

standardin määrittelyjen mukaisesti tarvittavilla NDT- ja rikkovilla 

aineenkoetusmenetelmillä. Jos tulokset ovat hyväksyttäviä, valmistaja voi laatia 

menetelmäkoepöytäkirjan eli WPQR:n (Welding Procedure Qualification Record) 

mukaisiin arvoihin perustuvan ja määritetyn pätevyysalueen parametrien mukaisen 

virallisen hitsausohjeen. (SFS-EN ISO 15614-1, 2008, s. 10-32.) 

 

Hitsausohjeen hyväksyntä testatuilla hitsausaineilla perustuu ajatukselle, että tietynlaiset 

perusaineet käyttäytyvät tietyillä hitsausaineilla hitsattaessa siten, että niiden liitoksen 

mikrorakenne ja ominaisuudet ovat hyvin ennustettavissa. Hyväksyntää testatuilla 

hitsausaineilla voidaan soveltaa teräksille, jotka kuuluvat materiaaliluokkaan 1.1 tai 8.1. 

Näin ollen sitä ei voi soveltaa esimerkiksi hitsattaessa suomalaisissa konepajoissa yleisesti 

käytettyä S355 terästä, joka kuuluu luokkaan 1.2. Myöskään jos hitsauksessa joudutaan 

suorittamaan lämpökäsittelyjä tai liitokselle on annettu tiukempia vaatimuksia, kuten 

esimerkiksi iskusitkeys- tai kovuusvaatimuksia, ei kyseistä hyväksyntämenettelyä voida 

soveltaa. Lisäksi erilaiset sovellutusstandardit tai spesifikaatiot voivat rajoittaa sen käyttöä. 

(SFS-EN ISO 15610, 2004, s. 6.) 

 

Valmistajan pystyessä dokumentoidusti osoittamaan toimittaneensa asiakkaille tietyn ajan 

käytössä tyydyttävästi toimineita hitsattuja rakenteita ja komponentteja, voidaan hitsausohje 

hyväksyä aikaisempaan hitsauskokemukseen perustuen. Käytännössä standardin 

vaatimustenmukainen kokonaisdokumentaatio koostuu tyydyttävästä tuotteen ominaisuudet 

ja hitsauskokeet kattavasta dokumentaatiosta ja tämän lisäksi vaihtoehtoisesti vähintään 

vuoden yhteenvedosta yrityksen hitsaavasta tuotannosta tai osoitus hitsien soveltuvuudesta 

käytössä tiettynä ajanjaksona. Sopiva ajanjakso voi olla esimerkiksi 5 vuotta. (SFS-EN ISO 

15611, 2004, s. 6, 8.) 

 

Hitsausohjeen hyväksyntä käyttämällä standardihitsausohjetta tarkoittaa sitä, että valmistaja 

voi käyttää hitsausohjeita, jotka perustuvat toisen organisaation tekemiin 

menetelmäkokeisiin. Aikaisemmin ainoa mahdollisuus standardihitsausohjeiden käyttöön 

oli neuvotella sopimus esimerkiksi naapurissa toimivan konepajan kanssa. Tälle on 

kuitenkin nykyään myös vaihtoehto, koska teräsrakenteiden pakollisen CE (Conformité 
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Européene) -merkinnän myötä jo useammat hitsauskonevalmistajat, kuten Kemppi, Esab, 

Fronius ja EWM, ovat tuoneet markkinoille omat hitsauskoneiden kanssa tai erikseen 

myytävät standardihitsausohjepaketit. Näiden hitsausohjeiden huonona puolena on se, että 

ne eivät vielä tällä hetkellä kata lainkaan ”kirkkaita” teräksiä. Erilaiset sovellutusstandardit 

tai spesifikaatiot voivat myös rajoittaa standardihitsausohjeiden käyttöä. (SFS-EN ISO 

15612, 2004, s. 6.) 

 

Esituotannolliseen hitsauskokeeseen perustuva hitsausohjeiden hyväksymistapa vastaa 

pitkälti ISO 15614 mukaista menetelmäkoehyväksyntää. Erona on se, että 

esituotannollisessa hitsauskokeessa käytetään menetelmäkoestandardissa määritellyn 

koekappaleen sijaan paremmin tuotantoliitosta simuloivaa koekappaletta. Liitokselle 

suoritettu testaus vastaa menetelmäkoestandardia. (SFS-EN ISO 15613, 2004, s. 6.) 

 

Hitsausohjeet on mahdollista hyväksyttää eurooppalaisten ISO -standardien lisäksi myös, 

esimerkiksi Lähi-idässä paljon noudatettujen amerikkalaisten standardointiorganisaatioiden, 

kuten ASME (American Society of Mechanical Engineers) tai AWS (American Welding 

Society) standardien mukaan. Nämä tarjoavat vaihtoehdon myös hitsaajien 

pätevöittämiselle. Niissä on ISO -standardeihin verrattuna paljon yhtäläisyyksiä, mutta myös 

joitakin eroavaisuuksia. Aiemmin näissä hitsausstandardeissa ei ole noteerattu ISO -

standardeja, eivätkä niiden mukaan hyväksytetyt hitsausohjeet tai pätevyydet ole välttämättä 

kelvanneet Yhdysvalloissa tai sen standardeja noudattaville yrityksille. Tähän on tehnyt 

muutoksen ASME, joka viittaa uusimman BPVC (Boiler and Pressure Vessel Code) 

paineastiastandardin hitsaajien ja hitsausohjeiden hyväksyntää käsittelevässä osassa IX 

ISO:n hitsaajien pätevyyskoestandardiin ISO 9606-1 ja hitsausoperaattoreiden 

pätevyyskoestandardiin ISO 14732. Tämä tarkoittaa sitä, että kyseiset standardit ovat 

yhdenvertaisia ASME -standardien kanssa. Viittauksen sisältävä ASME BPVC osa IX tuli 

voimaan heinäkuussa 2015 ja avasi pään vastaavanlaiselle kehitykselle, joka saattaa jatkossa 

johtaa myös menetelmäkoestandardin ISO 15614-1 ASME pätevyyteen. Joka tapauksessa 

jo pelkkien pätevyyskoestandardien yhdenvertaisuus parantaa eurooppalaisten yritysten 

toimintaedellytyksiä Pohjois-Amerikan markkinoilla. (Deutsches Institut für Normung, 

2015) 
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Voidaan sanoa, että laatujärjestelmien asettamat vaatimukset ovat luoneet tarpeen virallisesti 

hyväksytyille hitsausohjeille, mutta lähtökohtaisesti syynä ovat olleet yhteiskunnan ja 

teknologian luonnollisen kehityksen seurauksena syntyneet tiukemmat vaatimukset hitsien 

laadulle. Käytännönläheisemmin eriteltynä hitsausohjeiden tarpeen taustalla on muun 

muassa (Martikainen, 2013b, s. 90): 

 vaativammat käyttöolosuhteet 

 uudet metallurgisesti vaativammat materiaalit (esimerkiksi lujat ja ultralujat teräkset) 

 uudet tehokkaammat hitsausprosessit (lämmöntuonnin hallinta) 

 mekanisoitu/automatisoitu hitsaus 

 hitsaajien vaihtuvuus. 

 

Hitsausohje on yksi keino hitsien metallurgisen laadun varmistamiseen, jota ei nykyisillä 

NDT-menetelmillä pystytä tekemään. Hitsausohje ei takaa, että hitsistä ei löytyisi 

metallurgia poikkeavuuksia, mutta sen hyväksynnälle asetetut säännöt parantavat 

todennäköisyyksiä sille, että ohjetta noudattamalla hitsattu hitsi täyttäisi sille asetetut 

vaatimukset myös mekaanisilta ominaisuuksiltaan. (SFS-EN ISO 15607, 2004, s. 6) 

 

Hyväksytettäessä hitsausohjeita tulee ottaa huomioon hitsauksessa käytetyt mekanisointi- tai 

automatisointiratkaisut. Kukin mekanisointiaste tulee hyväksyttää erikseen, oli kyseessä 

sitten käsinhitsaus, osittain mekanisoitu, täysmekanisoitu tai automatisoitu hitsaus. (SFS-EN 

ISO 15614-1, 2008, s. 40) 

 

3.5.2 Hitsien laadunvarmistus 

Hitsien laadunvalvontaa voidaan tehdä suorittamalla hitseille säännöllistä 

tarkastustoimintaa, esimerkiksi käyttämällä rikkomattoman aineenkoetuksen (NDT) 

menetelmiä. Jotta tarkastuksesta olisi hyötyä, tulee tarkastajalla olla tarvittava ammattitaito 

tekemiensä tarkastusten suorittamiseen. Esimerkiksi silmämääräistä tarkastusta tekevän 

henkilön tulisi tietää erilaisten hitsausprosessien erityispiirteet ja niille tyypilliset virheet. 

(Lukkari, 2000, s. 3.) Tavanomaisin esimerkki silmämääräisen tarkastuksen tekijästä on 

hitsaaja, joka tarkastaa tekemänsä hitsin. Onnistuneen NDT-tarkastuksen kannalta 

olennaisia asioita ja tarvittavia dokumentteja ovat (Martikainen, 2013c, s. 28): 

 tarkastajien pätevöitys standardin ISO 9712 mukaan 

 suunnitelma tarkastukselle (tarkastuslaajuus, menetelmän valinta) 
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 ainestodistus 

 valmistussuunnitelma 

 tuotepiirustus 

 WPS 

 lämpökäsittelyohje. 

 

Tarkastukset eivät kata yleensä tuotteen kaikkia hitsejä koko pituudeltaan, vaan 

tarkastuslaajuus vaihtelee valmistettavan tuotteen tai siinä olevien hitsien mukaan. 

Tarkastuslaajuus on erilainen esimerkiksi eri hitsiluokkien välillä. Tarkastuslaajuuden 

määrittävät joko standardit, viranomaismääräykset tai valmistajan ja ostajan välinen 

sopimus. (Lukkari, 2000, s. 3.) 

 

Standardi ISO 17635 antaa yleisohjeet hitsien rikkomattomalle aineenkoetukselle. 

Taulukossa 2 on lueteltuna standardissa esiteltävät NDT-menetelmät. Viisi ensimmäistä 

menetelmää ovat yleisimmin käytettyjä. Pyörrevirtatarkastuksen lisäksi on olemassa useita 

muita harvemmin käytettyjä menetelmiä, kuten esimerkiksi vuototestaus, akustinen emissio, 

ja Barkhausen -menetelmä. (Lukkari, 2000, s. 3; Martikainen, 2013c, s. 9.) 

 

Taulukko 2. Standardissa ISO 17635 esitellyt rikkomattoman aineenkoetuksen menetelmät 

(mukaillen SFS-EN ISO 17635, 2010, s. 12). 

 

 

Jossain tapauksissa voidaan vaatia käytettäväksi myös rikkovaa aineenkoetusta (DT, 

Destructive Testing), jossa testattavana oleva kappale rikotaan. Tällä tavalla voidaan 

varmistaa esimerkiksi hitsin laadun kestävyys äärimmäisessä rasituksessa. Ainetta rikkovia 

menetelmiä käytetään esimerkiksi hitsausohjeiden hyväksyttämistä varten tehdyissä 

menetelmäkokeissa. Kuvassa 11 on kuvattu NDT -menetelmien eroja verrattuna DT -

menetelmiin. (Inspecta, 2011b) 

Tarkastusmenetelmä Lyhenne

Silmämääräinen tarkastus VT (Visual Testing)

Magneettijauhetarkastus MT (Magnetic particle Testing)

Tunkeumanestetarkastus PT (Penetrant Testing)

Radiografinen tarkastus RT (Radiographic Testing)

Ultraäänitarkastus UT (Ultrasonic Testing)

Pyörrevirtatarkastus ET (Eddy current Testing)
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Kuva 11. NDT-tarkastuksen etuja ja haittoja verrattuna rikkovaan aineenkoetukseen 

(mukaillen Martikainen, 2013c, s. 4-5). 

 

Samoin kuten hitsausohjeidenkin kohdalla NDT-tarkastusten tekeminen ei takaa hitsin 

täyttävän sille asetettuja vaatimuksia, mutta se on yksi keino lisää parantaa 

todennäköisyyksiä sille. Laajemmin ajateltuna rikkomaton aineenkoetus on keino varmistua 

siitä, että haluttu laatutaso on saavutettu ja se on työkalu sen ylläpitämiseen. Erityisen 

tärkeitä NDT-tarkastukset ovat kohteissa, joissa hitsien vaatimustaso on suuri. Suurin osa 

tehtävästä NDT-toiminnasta keskittyy jälkitarkastusten tekemiseen, mutta myös 

valmistusprosessin aikana tapahtuvien on-line-tarkastusten ja prosessinvalvontasovellusten 

käyttö ovat kasvattaneet suosiotaan. (Martikainen, 2013c, s. 10.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- kokeet käytössä oleville 
kappaleille

- kokeen voi tehdä koko 
kappaleelle tai vain kriittiselle 
osalle

- määräaikaistarkastukset 
mahdollisia

- osaa voi käyttää testauksen 
jälkeen, koska sitä ei rikota

- kokeet pääsääntöisesti nopeita 
ja vaivattomia

- luotettavuuden suoranainen 
arviointi vaikeaa

- tavallisesti kvalitatiivinen 
mittaus, joka ei anna suoraan 
tarkkoja lukuja 
murtumisvoimille/-ajoille

- koetulosten tulkinta vaativaa
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4 LAATUJÄRJESTELMÄT 

 

 

Erilaisilla laatujärjestelmillä voidaan määrittää yritykselle toimiva tapa laadun johtamiseen, 

hallintaan ja kehittämiseen. Laatujärjestelmässä otetaan kantaa laadun toteuttamisessa 

oleellisiin asioihin, kuten prosesseihin, organisaation vastuisiin, menettelyohjeisiin ja 

resursseihin. (Haverila et al., 2009, s. 383.) 

 

Koska asiakastyytyväisyys perustuu asiakkaan vaatimusten täyttämiseen, on niiden 

analysointiin kannustava laadunhallintajärjestelmä oivallinen työkalu 

asiakastyytyväisyyden lisäämiseen. Lisäksi asiakkaiden vaatimusten muuttuminen ja 

kilpailun lisääntyminen luo tarpeen jatkuvalle parantamiselle, jolle laadunhallintajärjestelmä 

antaa hyvät puitteet. (SFS-EN ISO 9000, 2005, s. 10.) 

 

Ulkopuolisen toimijan sertifioimalla laatujärjestelmällä voidaan vakuuttaa asiakas yrityksen 

tuotteiden tai prosessien korkeasta laadusta. Laatujärjestelmälle asetettavat tavoitteet ja 

sisällöt määritellään laatujärjestelmästandardissa. Se kattaa ja määrittelee seuraavat laadun 

varmistuksessa ja valvonnassa noudatettavat asiat (Haverila et al., 2009, s. 383): 

 laadun johtamisen 

 laadun hallinnan 

 laadun kehittämisen 

 laatujärjestelmän sovellusalueet 

 tarvittavat prosessit ja periaatteet. 

 

Erityisesti hitsaavan konepajan toimintaan soveltuvia laadunhallinnan työkaluja ovat 

kokonaisvaltainen laadunhallintastandardi ISO 9001 ja hitsauksen laatuvaatimuksiin 

keskittyvä ISO 3834-2 standardi. Näiden maailmanlaajuisesti tunnettujen standardien avulla 

voidaan kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä toimiessa varmistua siitä, että 

vastapuolen kanssa on laadusta puhuttaessa yhteinen kieli riippumatta maantieteellisestä 

sijainnista tai kulttuurista. Standardeja käytettäessä tulee muistaa, että ne kertovat huomioon 

otettavat asiat ja toimivat lähinnä muistilistoina, sen sijaan, että ne olisivat kirjaimellisesti 

noudatettavia toimintaohjeita. (Martikainen, 2013a, s. 7.) 
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4.1 ISO 9000 -standardisarja 

ISO 9000 – standardisarja on joukko laadunhallintaan liittyviä standardeja. Standardisarja 

otettiin alun perin käyttöön ensisijaisesti Euroopassa, mutta on sittemmin levinnyt ympäri 

maailmaa. (Lecklin, 2006, s. 309.) 

 

Standardisarjasta yritykselle keskeisimmät standardit ovat (Lecklin, 2006, s. 310; Suomen 

standardisoimisliitto, 2013, s. 2):  

 SFS-EN ISO 9001:2008 - Laadunhallintajärjestelmät. Vaatimukset.  

 SFS-EN ISO 9004:2009 - Organisaation johtaminen jatkuvaan menestykseen. 

Laadunhallintaan perustuva toimintamalli. 

 

Väärinkäsitysten välttämiseksi ja täyden hyödyn saamiseksi standardeihin tutustuminen 

kannattaa kuitenkin aloittaa sarjan ensimmäisestä osasta ISO 9000: 2005 - 

Laadunhallintajärjestelmät. Perusteet ja sanasto, jonka tarkoitus on määrittää ISO 9000 -

sarjassa käytetyt termit sekä määritelmät ja antaa lähtökohta standardien ymmärtämiselle. 

Laadunhallintastandardit ISO 9001 ja ISO 9004 on suunniteltu täydentämään toisiaan ja näin 

ollen on suositeltavaa käyttää niitä yhdessä. Niitä voidaan kuitenkin käyttää myös erikseen. 

ISO 9001 on ISO 9000 -sarjan standardeista ainoa, jonka vaatimuksiin perustuen yrityksen 

laatujärjestelmä voidaan ulkopuolisen toimijan puolesta sertifioida. (Suomen 

standardisoimisliitto, 2013, s. 2,4; SFS-EN ISO 9001, 2008, s. 10)  

 

ISO 9000 – sarjan laadunhallintajärjestelmiä koskevat standardit perustuvat kahdeksaan 

laadunhallinnan periaatteeseen. Nämä ovat (SFS-EN ISO 9000, 2005, s. 8): 

1. Asiakaskeskeisyys 

- Asiakkaiden tarpeiden ja vaatimusten huomioon ottaminen 

2. Johtajuus 

- Organisaation tarkoituksen ja suunnan määrittäminen 

3. Henkilöstön sitoutuminen 

- Henkilöstön täysipainoisen osallistumisen mahdollistaminen 

4. Prosessimainen toimintamalli 

- Tehokkuutta toimintaan johtamalla toimintoja ja niihin liittyviä resursseja 

prosesseina 

5. Järjestelmällinen johtamistapa 
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- Organisaation vaikuttavuuden, tehokkuuden ja tavoitteiden saavuttamisen 

parantaminen prosessien muodostaman järjestelmän tunnistamisen, 

ymmärtämisen ja johtamisen kautta 

6. Jatkuva parantaminen 

- Tavoitteena kokonaisvaltaisen suorituskyvyn jatkuva parantaminen 

7. Tosiasioihin perustuva päätöksenteko 

- Päätöksien perustuminen tiedon ja informaation analysointiin 

8. Molempia osapuolia hyödyttävät toimittajasuhteet 

- Organisaation ja sen toimittajien väliset molempia osapuolia hyödyttävät 

suhteet tuottavat kummallekin lisäarvoa 

 

4.1.1 ISO 9001 

ISO 9001 määrittelee vaatimukset, jotka täyttämällä yritys voi osoittaa kykenevänsä 

toimittamaan johdonmukaisesti asiakkaiden, lakien ja viranomaisten määrittelemät 

vaatimukset täyttäviä tuotteita. Tämän lisäksi se sisältää edellä mainittujen vaatimusten 

täyttämisen ja järjestelmän jatkuvan parantamisen varmistavat prosessit, joita soveltamalla 

voidaan lisätä asiakastyytyväisyyttä. Kaikki standardissa määritellyt vaatimukset ovat 

yleisiä ja tarkoitettu soveltuvaksi kaikenlaisille organisaatioille. (SFS-EN ISO 9001, 2008, 

s. 12.)  

 

Kuvassa 12 on jatkuvaan parantamiseen ja prosesseihin perustuvan standardin toimintamalli 

periaatekuvana. Suomen standardisoimisliiton (2013, s. 4) mukaan ISO 9001 -standardia 

sovellettaessa tulee tarkastella seuraavia standardin kohtia: 

 ”laadunhallintajärjestelmää ja dokumentointia koskevat yleiset vaatimukset 

 johdon vastuu, kohteet, politiikka, suunnittelu ja tavoitteet 

 resurssien hallinta ja kohdentaminen 

 tuotteen toteuttaminen ja prosessien hallinta 

 mittaus, seuranta, analysointi ja parantaminen.” 
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Kuva 12. Prosesseihin ja jatkuvaan parantamiseen perustuvan laadunhallintajärjestelmän 

malli (SFS-EN ISO 9001, 2008, s. 10). 

 

ISO 9001 ei anna yritykselle yksityiskohtaisia toiminta- tai menettelytapaohjeita, vaan 

yrityksen tulee määritellä ne itse vastaamaan standardissa toiminnoille asetettuja 

vaatimuksia. Ennen sertifiointia järjestelmän vaatimustenmukaisuus tarkastetaan 

ulkopuolisen toimijan suorittamassa auditoinnissa. (Haverila et al., 2009, s. 384.) 

 

Muun muassa sertifiointipalveluja tarjoava Inspecta Sertifiointi Oy (Inspecta, 2011c) 

luettelee www-sivuillaan sertifioidun ISO 9001 -laatujärjestelmän antavan yritykselle 

seuraavia etuja: 

 ”Tukee organisaatiota toiminnan ja prosessien jatkuvassa kehittämisessä 

 Auttaa vastaamaan asiakkaiden laatuodotuksiin 

 Tunnustettu kaikkialla maailmassa – auttaa kansainvälisessä kilpailussa 

 Kolmannen osapuolen antama pätevä todiste, joka osoittaa yrityksen 

ponnistelevan laadun puolesta 
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 Parantaa henkilöstön osallistumista, motivaatiota ja tietoisuutta 

asiakastarpeista sekä selkeyttää vastuunjakoa 

 Parantaa riskienhallintaa 

 Työkalu toimittajasuhteiden kehittämisessä 

 Tukee yrityskuvan rakentamisessa, oikeus käyttää sertifiointimerkkiä mm. 

markkinointiviestinnässä” 

 

4.1.2 ISO 9004 

ISO 9001 standardin kanssa yhdessä käytettäväksi tarkoitettu ISO 9004 opastaa 

organisaatiota sisarstandardin vaatimusten mukaisen laadunhallintajärjestelmän 

soveltamisessa. Se käsittelee kaikkien sidosryhmien, kuten esimerkiksi asiakkaiden, 

omistajien, organisaatioon kuuluvien henkilöiden, toimittajien ja yhteiskunnan, tarpeita ja 

odotuksia sekä neuvoo organisaation suorituskyvyn jatkuvassa ja järjestelmällisessä 

parantamisessa. Verrattuna standardiin ISO 9001, ISO 9004 käsittelee laadunhallintaa 

laajemmin. (SFS-EN ISO 9004, 2009, s. 8-14.) 

 

4.2 ISO 3834-standardisarja 

Metallien sulahitsauksen laatuvaatimuksiin keskittyvä ISO 3834 ei ole sellaisenaan koko 

yrityksen toiminnan kattava laadunohjausjärjestelmä, vaan työkalu, jota voi käyttää 

täydentävänä standardina hitsausprosessien laatuvaatimusten määrittämisessä varsinaisen 

laadunohjausjärjestelmän esimerkiksi ISO 9001 rinnalla tai itsenäisenä standardina. Voidaan 

sanoa, että ISO 3834 on tapa, jolla valmistaja pystyy osoittamaan kykenevänsä 

valmistamaan määritetyn laadun mukaisia hitsattavia tuotteita. Hitsausprosesseja ei voida 

todentaa valmiiksi, joten laatuvaatimusten määrittäminen on hitsauksen laadun kannalta 

olennaisen tärkeää. Hitsausprosesseja tulee käsitellä ISO 9000 mukaisesti 

erikoisprosesseina. (SFS-EN ISO 3834-1, 2005, s. 6-10; Martikainen, 2013a, s. 7.) 

 

ISO 3834 on laadittu siten, ettei se ole riippuvainen hitsattavasta rakennetyypistä ja 

hitsauspaikasta. Näin ollen sitä voidaan soveltaa kaikenlaisten tuotteiden hitsauksessa, niin 

konepajassa kuin asennuspaikalla. Se soveltuu sekä isojen yritysten että pk-yritysten 

käyttöön. Standardi antaa ohjeita, jotka kuvaavat valmistajan kykyä valmistaa 

spesifikaatioiden, tuotestandardien tai viranomaisvaatimusten asettamien laatuvaatimusten 

mukaisia hitsattuja rakenteita. Lisäksi se antaa ohjeita valmistajan hitsausvalmiuksien 
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arviointiin. Vaikka ISO 3834 on erinomainen työkalu yrityksen hitsaustoimintojen 

hallintaan, tulee standardin käyttöönottamista harkittaessa miettiä tarkasti tuoko se lisäarvoa 

yritykselle tai sen asiakkaille verrattuna kummallekin osapuolelle siitä aiheutuviin 

kustannuksiin. Kaikkia standardissa esiteltyjä kohtia ei tarvitse tai välttämättä ei 

kannatakaan ottaa samalla kertaa käyttöön. Voi olla järkevämpää keskittyä aluksi sellaisiin 

kehittämistoimiin, joilla voidaan vaikuttaa yrityksen toiminnassa havaittuihin 

pullonkauloihin. (SFS-EN ISO 3834-1, 2005, s. 10; Martikainen, 2013a, s. 7.) 

 

Standardisarja koostuu kuudesta osasta, jotka ovat koottuna kuvaan 13. Sarjan ensimmäinen 

osa opastaa valitsemaan oikean laatuvaatimustason valinnassa. Eri laatuvaatimustasoja on 

kolme ja nämä muodostavat standardisarjan kolme seuraavaa osaa. Sarjan viidennessä 

osassa annetaan tarvittavat asiakirjat standardien ISO 3834-2, ISO 3834-3 ja ISO 3834-4 

mukaisten vaatimusten osoittamiseksi. Osa 6 on tekninen raportti, jonka tarkoituksena on 

neuvoa yrityksiä ISO 3834 – standardin käyttöönotossa. Se neuvoo ensisijaisesti ISO 3834-

2:n käyttöönotossa, mutta on sovellettavissa myös muihin osiin. (SFS-EN ISO 3834-1, 2005, 

s. 4; Martikainen, 2013a, s. 9.) 

 

 

Kuva 13. SFS-EN ISO 3834 Metallien sulahitsauksen laatuvaatimukset -standardisarjan 

rakenne (mukaillen CEN ISO/TR 3834-6, 2006, s. 4). 

•Tarkoituksenmukaisen laatuvaatimustason 
valintaperusteetSFS-EN ISO 3834-1

•Kattavat laatuvaatimuksetSFS-EN ISO 3834-2

•VakiolaatuvaatimuksetSFS-EN ISO 3834-3

•PeruslaatuvaatimuksetSFS-EN ISO 3834-4

•Tarvittavat asiakirjat standardien ISO 3834-2, -3, ja 
-4 mukaisten vaatimusten osoittamiseksiSFS-EN ISO 3834-5

•SoveltamisohjeetCEN ISO/TR 3834-6
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4.2.1 Laatuvaatimustason valinta 

Valmistaja valitsee itse parhaaksi näkemänsä laatuvaatimustason. Valinnan perusteena tulisi 

ensisijaisesti käyttää tuotestandardeja, spesifikaatioita, viranomaismääräyksiä tai 

sopimuksia. Valintaan tehdessä tulee ottaa huomioon tuoteturvallisuusvaatimukset, 

valmistuksen monimutkaisuus, tuotevalikoima, käytettävät materiaalit, mahdollisten 

metallurgisten ongelmien laajuus ja se, miten herkästi tuotteen toimivuus kärsii mahdollisten 

valmistusvirheiden seurauksena. (SFS-EN ISO 3834-1, 2005, s. 10-12.) 

 

Eri laatuvaatimustasoista ISO 3834-2 sisältää kattavimmat laatuvaatimukset ja se on 

ensisijainen valinta, jos yrityksessä suoritetaan vähänkään vaativampaa hitsaustyötä. Ero 

seuraavaksi kattavimpaan ISO 3834-3:en ei ole merkittävä ja ero niiden välillä löytyy 

lähinnä dokumentoinnissa. Matalin laatuvaatimustaso ISO 3834-4 taas ei vaadi valmistajalta 

juuri muuta, kuin hitsaajien, hitsausoperaattoreiden ja tarkastushenkilöstön pätevöinnin, 

jonka vuoksi se on usein riittämätön laadukkaan toiminnan tason osoittamiseksi. Eri 

laatuvaatimustasojen erot ovat kuvattuna taulukossa 3. Valmistajan, joka on osoittanut 

kykynsä täyttää tietyn laatuvaatimustason vaatimukset, oletetaan täyttävän myös alemman 

tason vaatimukset. (Martikainen, 2013a, s. 7, SFS-EN ISO 3834-1, 2005, s. 12.) 
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Taulukko 3. Standardin EN ISO 3834 eri laatuvaatimustasojen vaatimukset (SFS-EN ISO 

3834-1, 2005, s. 14-16). 
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4.2.2 Dokumenttien hallinta 

Jokaisessa laadunhallintajärjestelmässä on tarve dokumentaatiolle, joka koostuu esimerkiksi 

erilaisista toimintaohjeista, pöytäkirjoista ja sertifikaateista. ISO 3834 ei varsinaisesti vaadi, 

että sitä käytettäisiin laadunhallintajärjestelmänä, mutta sarjan opastavassa osassa ISO 3834-

1 kohdassa 6 listataan asiat, jotka tulee ottaa huomioon täydennettäessä standardia 

laadunhallintajärjestelmäksi. Näistä tärkein kohta on dokumenttien ja tallenteiden ohjaus. 

Sen mukaan valmistajan tulee toteuttaa dokumenttien hallintaan toimintatapa, jonka avulla 

varmistetaan, että (CEN ISO/TR 3834-6, 2006, s. 3-4; SFS-EN ISO 3834-1, 2005, s. 12): 

 dokumentit ovat ajan tasalla 

 dokumenttien vastaanottaja huomioidaan  

 uusimmat versiot dokumenteista ovat saatavissa siellä, missä niitä tarvitaan 

 vanhentuneet dokumentit poistetaan 

 tallenteet arkistoidaan 

 tallenteita ei tuhota ilman valtuutusta. 

 

Osaa dokumenteista, kuten hitsaajien pätevyystodistuksia tai erilaisia kalibrointi/kelpuutus-

pöytäkirjoja joudutaan päivittämään säännöllisin väliajoin. Valmistajien, joilla on käytössä 

ISO 9001 tai vastaava laadunhallintajärjestelmä, oletetaan ottaneen dokumentoidusti 

huomioon kaikki edellä mainitun ISO 3834-1 kohdan 6 asiat. (CEN ISO/TR 3834-6, 2006, 

s. 4.) 
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5 ISO 3834 KÄYTTÖÖNOTTO JA VAATIMUKSET 

 

 

Kun aletaan rakentamaan yritykselle sertifioitavaa ISO 3834 mukaista hitsauksen 

laadunhallintajärjestelmää, on alkuun tarpeellista kartoittaa yrityksen nykytilanne 

mahdollisimman tarkasti. Kartoitusta tehdessä nykytilanne tulee selvittää mahdollisimman 

perusteellisesti ja kaunistelematta, jotta projektista saataisiin irti kaikki saatavissa oleva 

hyöty tuotannon laatutason ja tehokkuuden parantamiseksi. Nykytilanteen kaunistelulla 

tarvittavat toimenpiteet tilanteen parantamiseksi jäävät helposti tekemättä, vaikka standardin 

asettamat vaatimukset saataisiinkin parhaassa tapauksessa täytettyä. Tämän takia 

ulkopuolisen asiantuntijan, joka ei ole ”sokeutunut” yrityksen toiminnalle, käyttäminen 

alkukartoituksessa on suositeltavaa. (Lindewald, 2013, s. 24.) 

 

Kun toiminnassa havaitut puutteet ja kehityskohteet on tunnistettu ja kirjattu, voidaan laatia 

niiden pohjalta toimenpidesuunnitelma järjestelmän käyttöönottamiseksi sekä alkaa 

miettimään miten tietty työ voidaan tehdä paremmin soveltamalla seuraavissa kappaleissa 

esiteltyjä vaatimuksia. Tämä urakka on huomattavasti kevyempi, jos yrityksellä on pohjalla 

sertifioitu ISO 9001-laadunhallintajärjestelmä. Samaten käyttöönotto on helpompaa 

yrityksellä, joka valmistaa rajattua valikoimaa vakiotuotteita, jolloin hitsaus toistuu 

päivittäin samanlaisena. (Lindewald, 2013, s. 24–26.) 

 

Järjestelmän ollessa kokonaisuudessaan käytössä, tarkastetaan sen toimivuus ja 

vaatimustenmukaisuus ulkopuolisen asiantuntijan suorittamalla koeauditoinnilla. 

Koeauditoinnissa havaittujen puutteiden korjaamisen jälkeen voidaan tilata sertifioinnin 

myöntävältä kolmannelta osapuolelta varsinainen auditointi. (Lindewald, 2013, s. 27.) 

 

5.1 Katselmukset 

Katselmuksissa käydään läpi sopimuksessa asetetut vaatimukset ja toivomukset. 

Valmistajan tulee varmistaa tarvittavien tietojen saatavuus ennen valmistuksen aloittamista 

ja osoittaa kykynsä täyttää asetetut vaatimukset. Valmistaja tarkistaa, että työ on resurssien 

puolesta toteutettavissa sovitun aikataulun puitteissa. Tulee varmistua myös, että 

aikaisemman tarjouksen ja sopimuksen väliset mahdolliset muutokset on huomioitu sekä 
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mahdollisista muutoksista ostajan tiedossa oleviin kustannuksiin, tekniikkaan tai ohjelmaan, 

on ilmoitettu. (SFS-EN ISO 3834-2, 2006, s. 6.) 

 

5.1.1 Vaatimusten katselmus 

Vaatimusten katselmuksessa varmistetaan, että sopimuksessa tuotteelle, pätevöinneille ja 

dokumentoinnille asetetut vaatimukset ovat tiedossa ja toteutettavissa. Lisäksi tulee 

varmistaa, että kaikki hitsaukseen liittyvät vaatimukset kirjataan sopimukseen. 

Hitsauskoordinoijan tulee olla läsnä, kun käydään läpi hitsaukseen liittyviä asioita. 

Katselmuksessa käydään läpi ainakin standardin ISO 3834-2 kohdan 5.2 mukaiset asiat 

(Lindewald, 2013, s. 11; SFS-EN ISO 3834-2, 2006, s. 8): 

 käytettävä tuotestandardi ja mahdolliset lisävaatimukset 

 lakisääteiset vaatimukset ja viranomaisvaatimukset 

 mikä tahansa valmistajan määrittämä lisävaatimus 

 valmistajan kyky täyttää annetut vaatimukset. 

 

Apuna katselmuksessa kannattaa käyttää edellä listatut asiat sisältävää tarkistuslistaa. Esiin 

tulevia vaatimuksia voi olla esimerkiksi hitsiluokkavaatimus ja hyväksymisrajat tai muut 

hitsausliitokselle asetetut vaatimukset. Tarkistuslistaa ei ole välttämätöntä täyttää joka 

sopimuksen yhteydessä, jos vastaava toimitus on tehty jo aiemmin. (Lindewald, 2013, s. 11.) 

 

5.1.2 Tekninen katselmus 

Teknisessä katselmuksessa käydään läpi tarkemmin hitsauksen teknisiä yksityiskohtia ja 

tarkistetaan onko yritys kykenevä valmistamaan tilatun tuotteen sille asetettujen vaatimusten 

ja määritysten mukaisesti. Hitsauskoordinoijan tulee olla läsnä katselmusta tehtäessä. 

Yrityksellä tulee olla nimettynä vastuuhenkilö, joka vastaa katselmuksessa käsiteltävistä 

asioista. (Lindewald, 2013, s. 4, 11; SFS-EN ISO 3834-2, 2006, s. 8.)  

 

Lindewaldin (2013, s. 12) mukaan teknisen katselmuksen tulee perustua seuraavien asioiden 

läpikäyntiin: 

 ”Perusaineen/aineiden erittely ja hitsausliitosten ominaisuudet 

 Hitsien laatu- ja hyväksymisvaatimukset 

 Hitsien sijainti, luoksepäästävyys ja hitsausjärjestys, mukaan lukien tarkastuksen ja 

NDT:n edellyttämä luoksepäästävyys 



49 

 

 Hitsausohjeet, NDT:n tarkastusohjeet ja lämpökäsittelyohjeet 

 Hitsausohjeen hyväksymistapa 

 Henkilöstön pätevyys 

 Valinta, tunnistus ja/tai jäljitettävyys (materiaalit, hitsit, ym.) 

 Laadunvalvonnan järjestelyt, mukaan lukien mahdollinen riippumaton tarkastuselin 

 Tarkastus ja testaus 

 Alihankinta 

 Jälkilämpökäsittely 

 Muita hitsaukseen liittyviä vaatimuksia 

 Erityismenetelmien käyttö 

 Railojen ja valmiin hitsin yksityiskohdat ja mitat 

 Hitsit, jotka tehdään konepajassa ja muualla 

 Ympäristöolosuhteiden merkitys prosessien käyttöön 

 Poikkeamien käsittely.” 

 

Ennen tekniseen katselmukseen avuksi tarkoitetun tarkistuslistan laatimista kannattaa 

miettiä onko teknistä katselmusta tehty yrityksessä aiemmin ja jos on, miten ISO 3834-2 

mukainen katselmus siitä eroaa. Kuten vaatimusten katselmuksen kohdalla myöskään 

teknistä katselmusta ei ole tarpeen tehdä, jos vastaavasta tuotteesta on tehty katselmus jo 

aiemmin. (Lindewald, 2013, s. 12.) Tämä vähentää teknisten katselmusten määrää etenkin 

yrityksillä, jotka valmistavat omia vakiotuotteitaan. Tässä tapauksessa tekniselle 

katselmukselle on tarvetta esimerkiksi, kun tuotteen spesifikaatioita muutetaan, 

valmistusprosessissa tapahtuu muutoksia tai tuotetta koskevat vaatimukset muuttuvat.  

 

5.2 Alihankinta 

Käytettäessä alihankintapalveluja, kuten esimerkiksi hitsaus, NDT, lämpökäsittely, tulee 

valmistajan varmistaa, että alihankkijalla on riittävät tekniset ja laadulliset edellytykset 

suorittaa kyseistä toimintaa. Edellytyksien varmistaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että 

alihankkijalla on esittää valmistajalle asiakirja, esimerkiksi sertifikaatti, jolla osoittaa 

toimintansa tason. Jos alihankkijalla ei ole esittää valmistuksen tason osoittavaa asiakirjaa, 

voi valmistaja suorittaa alihankkija-auditoinnin, jossa valmistaja tarkastaa alihankkijan tilat 

ja toiminnan tason. Auditoinnista tulee laatia pöytäkirja, joka toimii todistuksena 

alihankkijan pätevyydestä. (Lindewald, 2013, s. 13.) 
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Valmistajan tulee toimittaa alihankkijalle kaikki työn suorittamisen kannalta oleelliset 

erittelyt, vaatimukset ja muut asiakirjat. Myös vaatimusten katselmus ja tekninen katselmus 

tulee käydä läpi alihankkijan kanssa. Alihankkijan taas tulee toimittaa työstä valmistajan 

määräämät asia- ja pöytäkirjat. (Lindewald, 2013, s. 13.) 

 

5.3 Henkilöstö 

Hitsaukseen liittyvässä toiminnassa mukana olevan henkilöstön tulee olla riittävä ja ISO 

3834-2 vaatimusten mukaisesti pätevöitetty. Vastuu henkilöstön pätevyydestä voidaan 

asettaa esimerkiksi yrityksen henkilöstöjohtajalle tai tuotantojohtajalle. Hitsaajien ja 

hitsausoperaattorien pätevyyksiä valvoo yleensä hitsauskoordinoija. (Lindewald, 2013, s. 

15.)  

 

Mikäli sopimuksessa tai tuotestandardissa ei ole toisin vaadittu, tulee hitsaajat olla 

pätevöitetty standardin EN 287-1 tai ISO 9606-1 ja hitsausoperaattorit standardin ISO 14732 

mukaan. Hitsaajien ja hitsausoperaattorien pätevöinti on keino vähentää virhekustannuksia 

ja varmistaa hitsaustyön laadunhallintaa. (Lindewald, 2013, s. 4, 15.) 

 

Yrityksellä tulee olla nimettynä ainakin yksi vastuullinen hitsauskoordinoija. Koordinoijan 

vastuut tulee olla selkeästi määritelty ja koordinoijalla tulee olla tarvittavat valtuudet työnsä 

suorittamiseen. Koordinoijan tulee olla pätevä suorittamaan työtään. Käytännössä pätevyys 

voidaan osoittaa esimerkiksi riittävällä kokemuksella tai koulutuksella. (Lindewald, 2013, s. 

15.) 

 

Hitsauskoordinoijan tehtävät ja vastuut määritellään standardissa ISO 14731. Yleensä 

koordinoijan tehtäviin kuuluvat esimerkiksi (Lindewald, 2013, s. 15): 

 hitsauksen laadunhallinnan organisointi  

 hitsausohjeiden laatiminen, hyväksyntä ja WPS kirjaston hallinnointi 

 hitsaajien pätevyyksien ylläpito 

 hitsaukseen liittyvät materiaali-, lisäaine- ja laitehankinnat 

 hitsien tarkastukset ennen ja jälkeen hitsauksen 

 mittaus- ja testausvälineet 

 tunnistettavuus ja jäljitettävyys 

 hitsaajien koulutus. 
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Valmistajalla tulee olla riittävä henkilöstö suunnittelemaan, suorittamaan ja valvomaan 

hitsaukseen liittyvää tarkastus-, testaus- ja arviointitoimintaa kyseiselle toiminnalle 

asetettujen vaatimusten mukaisesti. NDT-tarkastajat tulee olla pätevöitetty standardin ISO 

9712 mukaan. Pätevöintiä ei tarvita silmämääräisen tarkastuksen tekemisessä, mutta 

valmistajan on kuitenkin osoitettava, että tarkastusta tekevät henkilöt ovat päteviä. (SFS-EN 

ISO 3834-2, 2006, s. 10; Lindewald, 2013, s. 16.) 

 

5.4 Laitteet 

Valmistajalla tulee olla tarvittaessa saatavissa kaikki oleelliset hitsauksessa ja 

esivalmistuksessa käytettävät tuotanto- ja testauslaitteet. Oleellisista tuotannossa 

käytettävistä laitteista tulee ylläpitää koneluetteloa, jonka avulla voidaan arvioida konepajan 

kapasiteettia ja suorituskykyä. Hyödyllisiä tietoja ovat esimerkiksi nostureiden 

nostokapasiteetti, hitsauslaitteiden, leikkureiden ja taivutuslaitteiden suorituskyky sekä 

konepajassa käsiteltävien kappaleiden maksimikoko. (SFS-EN ISO 3834-2, 2006, s. 12.) 

 

Laitteille tulee olla laadittuna huoltosuunnitelma, jossa määritetään koneiden huoltoväli ja 

tarkastettavat asiat, jos valmistaja ei ole sitä määrittänyt. Laitteiden kunnossapidosta 

vastaavat henkilöt tulee olla määritelty. Hitsauskoneiden kohdalla tarkistettavat asiat 

voidaan rajata koskemaan kohtia, jotka ovat oleellisia hitsattavan tuotteen laadun kannalta. 

Näitä ovat esimerkiksi (SFS-EN ISO 3834-2, 2006, s. 12; Lindewald, 2013, s. 16): 

 hitsauslaitteen mittareiden kunto 

 letkujen, johtimien ja liittimien kunto 

 langansyöttölaitteiden kunto 

 automatisoitujen hitsausasemien valvontajärjestelmien kunto 

 virtausmittareiden kunto 

 lämpömittareiden kunto. 

 

Tehdyt huollot tulee kirjata laitteen huoltokirjaan. Viallisia laitteita ei saa käyttää. Ennen 

uuden tai kunnostetun laitteen käyttöönottoa sen toimivuudesta tulee varmistua testaamalla 

se sopivien standardien tai valmistajan ohjeiden mukaisesti. (SFS-EN ISO 3834-2, 2006, s. 

12; Lindewald, 2013, s. 16.) 
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5.5 Hitsaustoiminnot 

Hitsaustoimintojen ylläpidon vastuu voidaan asettaa esimerkiksi hitsauskoordinoijalle, 

tuotantojohtajalle tai hitsaustyönjohtajalle. Hitsaustoimintojen ylläpitäjän vastuulla on 

tuotannon suunnittelu, jota valmistajalta vaaditaan. Tuotantosuunnitelma ja kirjalliset, 

hyväksytyt hitsausohjeet ovat keino varmistaa valmistuksen suunnitelmallisuus. Lisäksi 

voidaan varmistua hitsausliitosten vaatimustenmukaisuudesta. Tuotantosuunnitelmassa 

tarkasteltavia asioita ovat esimerkiksi (Lindewald, 2013, s. 4, 16): 

 rakenteen valmistusjärjestyksen erittely 

 rakenteen valmistamiseen tarvittavien työvaiheiden tunnistaminen 

 viittaus hitsausohjeisiin ja muihin tarvittaviin ohjeisiin 

 hitsausjärjestys 

 prosessien suorittamisjärjestys ja ajoitus 

 tarkastuksen ja testauksen järjestely 

 ympäristöolosuhteet 

 materiaalien ja tuotteiden jäljitettävyys 

 pätevöitettyjen henkilöiden sijoittelu työtehtäviin. 

 

Hitsaustoiminnoista vastuussa oleva henkilö vastaa hitsausohjeiden hyväksyttämisestä ja 

oikeanlaisesta käytöstä tuotannossa. Hitsausohjeita voi käyttää suoraan työohjeina hitsaajan 

opastamisessa, mutta myös näiden pohjalta laadittujen yksityiskohtaisempien työohjeiden 

käyttö on mahdollista. Valmistajalla tulee olla menettelyohje vaadittavien laatuasiakirjojen, 

kuten hitsausohjeiden ja hitsaajien pätevyystodistusten, laadintaan ja ylläpitoon. (SFS-EN 

ISO 3834-2, 2006, s. 14–16; Lindewald, 2013, s. 17.) 

 

5.6 Hitsausaineet ja perusaineet 

Valmistajalla tulee olla hitsauslisäaineiden varastoinnille, käsittelylle ja käytölle ohjeet. 

Näiden tulee perustua hitsauslisäainetoimittajan suosituksiin. Lisäaineiden varastointiin ja 

käsittelyyn pitää määrittää vastuuhenkilö, joka on yleensä hitsauskoordinoija tai hänen 

valtuuttama henkilö. (SFS-EN ISO 3834-2, 2006, s. 16; Lindewald, 2013, s. 18.) 

 

Perusaineen varastointi tulee järjestää siten, ettei materiaali vahingoitu ja sen tunnistettavuus 

säilyy varastoinnin aikana. Valmistuksesta vastaava henkilö vastaa myös perusaineiden 

varastoinnista. Voi olla tarpeen laatia menettelyohje, jossa käsitellään oikeanlaiset 
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toimintatavat materiaalin hankintaan, vastaanottoon ja käsittelyyn. (SFS-EN ISO 3834-2, 

2006, s. 16; Lindewald, 2013, s. 18.) 

 

5.7 Hitsien jälkilämpökäsittely 

Valmistajalla tulee olla hitsien lämpökäsittelyyn soveltuva, tuotestandardiin tai eriteltyihin 

vaatimuksiin perustuva, ohjeistus, jossa otetaan huomioon esimerkiksi perusaine, 

hitsausliitos ja tuotteen rakenne. Suoritettaessa lämpökäsittelyä, käytetyt arvot kirjataan 

lämpökäsittelypöytäkirjaan, jotta voidaan osoittaa, että lämpökäsittelyohjetta on noudatettu. 

Vastuu lämpökäsittelystä, sen ohjeistuksesta ja ohjeistuksen käytöstä on 

hitsauskoordinoijalla tai valmistuksesta vastaavalla henkilöllä. (SFS-EN ISO 3834-2, 2006, 

s. 16; Lindewald, 2013, s. 19.) 

 

5.8 Tarkastus, testaus ja toiminta poikkeamatilanteissa 

Valmistajan tulee suorittaa tuotannossaan tarkoituksenmukaisissa kohdissa tarkastusta ja 

testausta, jotta voidaan varmistua valmistettujen tuotteiden yhdenmukaisuudesta standardien 

ja tehtyjen sopimusten rajoissa. Silmämääräiselle tarkastukselle sekä NDT- ja DT-

testaukselle tulee laatia menettelyohjeet. Tarkastajien näkökyky tulee tarkistaa määräajoin. 

Tarkastuksen suorittanut henkilö tai organisaatio on vastuussa tarkastustyöstä ja sen 

tuloksista. Kokonaisvastuu tarkastuksista tulee olla tuotannosta riippumattomalla henkilöllä, 

esimerkiksi laatupäälliköllä. (SFS-EN ISO 3834-2, 2006, s. 18; Lindewald, 2013, s. 19.) 

 

Tarkastusta ja testausta voidaan suorittaa ennen hitsausta, sen aikana ja sen jälkeen. 

Mahdollisia tarkastettavia ja testattavia asioita on lueteltu kuvassa 14. Kaikkia asioita ei ole 

järkevä tarkastaa tai testata joka kerta, kun hitsataan. (SFS-EN ISO 3834-2, 2006, s. 18.) 
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Kuva 14. Ennen hitsausta, hitsauksen aikana ja sen jälkeen tarkastettavia ja testattavia 

asioita (mukaillen SFS-EN ISO 3834-2, 2006, s. 18–20). 

 

Valmistajalla tulee olla menettelyohjeet, joita noudatetaan, jos tuotannossa havaitaan 

poikkeamia. Menettelyohjeissa tulee ensinnäkin määritellä poikkeama ja toisekseen 

ohjeistaa kenelle poikkeamasta ilmoitetaan ja miten korjaavat toimenpiteet ja niiden 

jälkeinen tarkistus suoritetaan. Menettelyohjeiden käytöllä varmistetaan, ettei viallisia 

tuotteita kulkeudu tuotannossa eteenpäin tai asiakkaalle asti, ja että korjaavat toimenpiteet 

suoritetaan oikein. Poikkeamista on hyödyllistä pitää kirjaa. Tämä tarkoittaa sitä, että 

havaittaessa poikkeama täytetään poikkeamaraportti, jonka avulla voidaan löytää keinoja, 

joilla välttyä vastaavilta poikkeamilta jatkossa. Poikkeamaraportti tulee laatia myös 

asiakkaan toimituksen jälkeen havaitsemista poikkeamista. (SFS-EN ISO 3834-2, 2006, s. 

20; Lindewald, 2013, s. 20.) 

 

5.9 Mittaus-, tarkastus- ja testauslaitteiden kalibrointi ja kelpuutus 

Valmistajan tulee varmistaa, että rakenteiden laadun arvioimisessa käytetyt laitteet, kuten 

esimerkiksi rullamitat, mikrometrit, pihtimittarit, suojakaasun virtausmittarit ja a-mittatulkit, 

tarkastetaan, kalibroidaan ja kelpuutetaan tietyin aikavälein. Tämän avuksi kannattaa laatia 

Ennen 
hitsausta

•Hitsaajien pätevyystodistukset

•WPS:ien soveltuvuus ja niissä esiintyvät erityisvaatimukset

•Perusaineen tunnistaminen

•Railo, sovitus, kiinnitys, silloitus

•Hitsausolosuhteet

Hitsauksen 
aikana

•Hitsausparametrit

•Esikuumennus-/välipalkolämpötila

•Palkojen puhdistus ja muoto, juuren avaus, hitsausjärjestys

•Hitsausaineiden oikea käyttö ja seuranta

•Muodonmuutosten seuranta ja mittojen tarkastus

Hitsauksen 
jälkeen

•Silmämääräinen tarkastus

•NDT- ja DT- tarkastukset

•Rakenteen muodon ja mittojen tarkastus

•Hitsin jälkikäsittelyn tulokset ja pöytäkirjat
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menettelyohjeet, jotka pohjautuvat laitevalmistajien suosituksiin tai standardeihin. 

Hitsauksessa ja siihen liittyvissä oheistoiminnoissa käytettävien laitteiden kalibroinnille, 

todentamiselle ja kelpuutukselle vaatimukset antava standardi ISO 17662 on hyvä työkalu 

menettelyohjeiden laatimiseen. Valmistajan tulee nimetä kalibroinnista vastaava henkilö. 

(SFS-EN ISO 3834-2, 2006, s. 20; SFS-EN ISO 17662, 2005, s. 6; Lindewald, 2013, s. 20.) 

 

5.10 Tunnistettavuus ja jäljitettävyys 

Valmistajan tulee varmistaa, että materiaalien ja hitsattavien tuotteiden tunnistettavuus ja 

jäljitettävyys säilyy koko valmistusprosessin ajan. Jotta voidaan varmistua hitsaukseen ja 

sen oheistoimintoihin liittyvästä tunnistettavuudesta ja jäljitettävyydestä, tulee valmistajan 

laatia menettelyohjeet, joiden tulee tarvittaessa sisältää seuraavat asiat (SFS-EN ISO 3834-

2, 2006, s. 20–22; Lindewald, 2013, s. 21): 

 tuotantosuunnitelmien tunnistaminen 

 jäljitettävyyskarttojen tunnistaminen 

 hitsin sijainnin tunnistaminen rakenteessa 

 NDT -ohjeiden ja -tarkastajien tunnistaminen 

 hitsausaineiden tunnistaminen 

 perusaineen tunnistaminen ja/tai jäljitettävyys 

 korjattujen kohtien tunnistaminen 

 tilapäisten kiinnitysten sijainnin tunnistaminen 

 tiettyjen hitsien jäljitettävyys (käytettyyn mekanisoituun tai automatisoituun 

hitsausasemaan / hitsaajaan tai hitsausoperaattoriin / käytettyyn hitsausohjeeseen). 

 

5.11 Laatuasiakirjat 

Suuri ja usein raskain osa ISO 3834-2 vaatimusten mukaisen hitsauksen 

laadunhallintajärjestelmän rakentamisessa ja noudattamisessa on se, että suuresta osasta 

hitsauksen ja sen oheistoimintojen puitteissa tehdyistä toimista tulee jäädä jälki, joka osoittaa 

esimerkiksi milloin, kuinka ja mitä ohjeita noudattaen ne on tehty. Lisäksi valmistajan tulee 

määritellä hitsaustoimintojen kanssa tekemisissä oleville henkilöille selkeästi määritetyt 

vastuualueet. Tämä luo tarpeen suurelle määrälle erilaisia kaavioita, todistuksia, ohjeita, 

pöytäkirjoja, raportteja ja muita laatuasiakirjoja. (Lindewald, 2013, s. 21–22.) 
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Laadunohjauksen dokumentaation voi sijoittaa kolmelle eri tasolle: yleiselle tasolle, 

menettelyohjetasolle ja lomaketasolle. Yleisellä tasolla kuvataan yleisesti yrityksen 

toimintaa. Esimerkkejä tällaisista dokumenteista ovat mm. organisaatiokaavio, 

vastuumatriisi, koneluettelo ja henkilöstöluettelo. Menettelyohjetasolla kuvataan eri 

prosessien toiminta ja määritetään tarkasti niistä vastaavat henkilöt. Liitteessä 1 on taulukko 

ISO 3834-2 eri kohtien mukaisista menettelyohjeista ja lomakkeista. Kaikkia taulukon 

asiakirjoja ei ole tarpeen ottaa käyttöön, eikä niitä sertifioitavaltakaan järjestelmältä vaadita. 

Yrityksen tulee harkita, minkälainen dokumentaatio on juuri sille tarkoituksenmukainen. Ei 

ole esimerkiksi tarpeen laatia menettelyohjetta jokaiselle mahdolliselle yrityksessä 

tehtävälle toimenpiteelle, vaan voidaan luottaa myös henkilökunnan osaamiseen. Rajanveto 

sen välille, tarvitaanko menettelyohjetta vai luotetaanko osaamiseen, voi olla vaikeaa. 

Menettelyohje on tarpeen esimerkiksi silloin, jos jokin toimenpide herättää usein 

kysymyksiä, sen suorittamisessa esiintyy virheitä tai väärä menettelytapa voi johtaa vakaviin 

seurauksiin. (Lindewald, 2013, s. 9.) 

 

ISO 3834-2 vaatii säilyttämään laatuasiakirjoja vähintään 5 vuotta, jos ei ole sovittu toisin. 

Valmistajan tulee kuitenkin ottaa huomioon myös tuotevastuulain yhdeksäs pykälä, jonka 

mukaan korvausta vaativan tahon on nostettava kanne 10 vuoden kuluessa tuotteen 

saattamisesta markkinoille (17.8.1990/694). ISO 3834-2 vaatimia laatuasiakirjoja ovat 

(SFS-EN ISO 3834-2, 2006, s. 22): 

 vaatimusten/teknisen katselmuksen pöytäkirjat 

 materiaali- ja hitsauslisäainetodistukset 

 WPS:t ja niiden hyväksymispöytäkirjat 

 hitsaajien ja operaattoreiden sekä NDT-tarkastajien pätevyystodistukset 

 tuotantosuunnitelma 

 lämpökäsittelyohjeet ja -todistukset 

 NDT- ja DT-testauksen ohjeet ja pöytäkirjat 

 mittauspöytäkirjat sekä korjausten pöytäkirjat ja poikkeamaraportit 

 muut asiakirjat vaadittaessa. 

 

Tarvittavien laatuasiakirjojen lopullinen määrä riippuu siitä, onko järjestelmä tarkoitus 

sertifioida ja sovelletaanko toiminnassa kaikkia standardin osia. Asiakirjojen tulee sisältää 

revisionumero, allekirjoitus ja päivämäärä, jotta voidaan varmistua, että käytössä on aina 
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uusin versio. Yrityksen tulee myös nimetä asiakirjojen hallinnoinnista vastaava henkilö. 

(Lindewald, 2013, s. 22.) 

 

5.12 Yhteenveto 

Standardissa ISO 3834 on käsitelty kattavasti kaikki oleelliset tekijät ja toiminnot, jotka 

vaikuttavat yrityksen tuotannon hallittavuuteen, kustannustehokkuuteen sekä tuotteiden 

laatuun ja toimitusvarmuuteen. Kaikkien näiden asioiden ottaminen käytäntöön ei ole 

varmasti monenkaan yrityksen kohdalla järkevää. Jotta vältyttäisiin tarpeettoman raskaalta 

dokumentointi- ja ohjeistustaakalta niin, että pystyttäisiin kuitenkin varmistamaan lisäarvoa 

tuova hitsauksen kokonaisvaltainen laadunhallinta, on tärkeää valita nimenomaan oman 

yrityksen kannalta oleelliset asiat, joille standardin vaatimukset asetetaan. (Lindewald, 2013, 

s. 4.) 

 

Jos yrityksellä ei ole pakottavaa tarvetta saada nopeasti sertifioitua ISO 3834 mukaista 

laadunhallintajärjestelmää, on järkevä lähestymistapa keskittyä laadunhallinnan 

kehittämisessä aluksi vain standardin tärkeimpiin kohtiin. Kun ne on saatu onnistuneesti 

siirrettyä käytäntöön, on laadunhallintajärjestelmää helppo lähteä täydentämään muiden 

kohtien vaatimusten täyttämisellä. Lindewaldin (2013, s. 4) mukaan hitsauksen 

laadunhallinnan kannalta keskeisimpiä asioita ovat: 

 ”Tekninen katselmus 

 Hitsaushenkilöstölle asetettavat pätevyysvaatimukset 

 Tuotantosuunnitelma ja kirjalliset hyväksytyt WPS:t 

 Hitsauksessa ja testauksessa käytettyjen laitteiden ja työkalujen luettelointi 

 Poikkeamien systemaattinen käsittely.” 

 

Erityisen tärkeänä voidaan pitää myös kokonaisvaltaisen hitsausteknisen vastuun kantavan 

valtuutetun hitsauskoordinoijan nimeämistä. Hitsauskoordinoijan voidaan kuvainnollisesti 

nähdä pitelevän hitsaustoimintojen lankoja käsissään. Koordinoija on näin ollen kriittinen 

tekijä laadukkaan ja tehokkaan hitsaustuotannon toteuttamisen takana. (Lindewald, 2013, s. 

15.)  
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6 PAINEVENTTIILITUOTTEET 

 

 

Tämä tutkimus on rajattu käsittelemään kolmea eri paineventtiilituoteperhettä. Nämä ovat 

ensisijaisesti teollisuuden käyttöön tarkoitetut PV-KK- ja HV -tuoteperheet sekä 

ensisijaisesti väestönsuojakäyttöön tarkoitettu PSV -tuoteperhe. Venttiilien suunnittelussa ja 

valmistuksessa noudatetaan Suomen sisäministeriön säädöksiä ja ne on tyyppitestattu sekä -

hyväksytty Teknologian tutkimuskeskus VTT:n toimesta. 

 

6.1 PV-KK -tuoteperhe 

Ilmanvaihdon aukkoja paineaallon vaikutuksilta suojaamaan suunniteltu PV-KK-

paineventtiili koostuu varsinaisesta venttiilielementistä ja sen ympärille tulevasta 

kehyksestä. Venttiilielementin toiminta perustuu jousimekanismin varassa olevien putkien 

liikkumiseen elementin sisällä. Toimintaperiaate on kuvattuna kuvassa 15. Ilman paineen 

ollessa tasainen putket ovat asemassa, joka sallii ilman virtaamisen elementin lävitse 

molempiin suuntiin. Jos elementin toisella puolella taas on tarpeeksi suuri yli- tai alipaine, 

liikkuvat putket paineen vaikutuksesta asemaan, jossa ne estävät ilman virtaamisen 

elementin lävitse. Paineventtiilin rakenne on modulaarinen ja Temet valmistaa 1-10 

venttiilielementille sopivia vakioseinäkehyksiä. Asiakkaan tarpeiden mukaan kehyksiä on 

mahdollista räätälöidä myös suuremmalle venttiilimäärälle.  On lisäksi mahdollista rakentaa 

koko paineseinä käyttämällä PV-KK -venttiilielementtejä ja I-palkkeja. Venttiilien 

käyttökohteita ovat esimerkiksi siviili- ja sotilaskohteiden väestönsuojat, öljynjalostamot, 

öljynporauslautat ja öljytankkerit. (Temet, 2007; Temet, 2008a.) 

 

 

Kuva 15. PV-KK -paineventtiilin toimintaperiaate (Temet, 2007). 
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PV-KK -paineventtiileistä on olemassa eri asennustapoihin ja -kohteisiin soveltuvia 

versioita. Venttiili on mahdollista kiinnittää betoniseinään joko valamalla se seinän sisään 

tai ankkuripulteilla. Terässeinään kiinnittäminen onnistuu pulttiliitoksella tai hitsaamalla. 

Erittäin vaativiin ympäristöolosuhteisiin soveltuva versio, jossa seinäkehys on valmistettu 

haponkestävästä AISI (American Iron and Steel Institute) 316L teräksestä, sopii 

käytettäväksi esimerkiksi offshore -kohteissa. Vähemmän vaativissa kohteissa voidaan 

käyttää S355 rakenneteräksestä valmistettua mallia, jonka korroosionkesto-ominaisuuksia 

on parannettu kuumasinkityksellä. Molemmissa versioissa venttiilin sulkeutumista ohjaavat 

jouset ovat ruostumatonta terästä ja ilman virtaamisen estävät osat korroosionkestävää 

alumiinia. Kuvassa 16 on esitelty PV-KK -paineventtiilin 3D -malli (a), haponkestävästä 

teräksestä valmistettu moduulielementti (b) ja paineventtiili asennettuna käyttökohteeseensa 

(c). (Temet, 2007; Temet, 2008b.) 

 

 

Kuva 16. a) Paineventtiili PV-KK-4 (Temet, 2007). b) Ruostumaton PV-KK -venttiilin 

moduulielementti (Temet, 2015). c) PV-KK -venttiilit käyttökohteeseensa asennettuna 

(Temet, 2015). 
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6.2 PSV -tuoteperhe 

PSV-tuoteperheen paineventtiilit ovat suunniteltu käytettäväksi väestönsuojien 

ilmanvaihtoaukkojen yhteydessä, niin siviili- kuin sotilaskohteissa. PSV-venttiilit ovat 

erityisesti suunniteltu kohteisiin, joissa vaaditaan kykyä ottaa vastaan suuria paineaaltoja 

sekä suurta ilmanvaihtokykyä mahdollisimman vähän seinäalaa vieden. (Temet, 2008c.) 

 

Venttiilien, kuvassa 17 esitetty, toimintaperiaate on pääpiirteittäin sama kuin PV-KK -

venttiileilläkin, vaikka ulkomuodoltaan toisistaan eroavatkin. PSV-venttiilissä jousen 

varassa oleva karan päähän kiinnitetty painelevy painautuu yli- tai alipaineen seurauksena 

venttiilissä olevaa istukkaa vasten ja estää ilmavirran venttiilin lävitse. Normaalitilassa 

ilmavirta kulkee vapaasti sisään tai ulos. (Temet, 2008c.)  

 

 

Kuva 17. PSV-paineventtiilin toimintaperiaate (mukaillen Temet, 2008c). 

 

PSV-tuoteperheeseen kuuluu kolme eri mallia PSV-150, -250 ja -350 pienimmästä 

suurimpaan. Näitä kaikkia saa kahdenlaisena kuvan 18 mukaisesti joko betoniseinän sisään 

valettavana tai ilmastointiputkistoon laippaliitoksella kiinnitettävänä mallina. Venttiili on 

valmistettu kestämään korroosiota ja sen rungon saa joko pulverimaalattuna epoksimaalilla 

tai kuumasinkittynä. Venttiilin runko koostuu teräsvalusta ja kaulusosasta, joka on 

valmistettu S355 rakenneteräksestä. Venttiilin sisäosista painelevy on karkaistua alumiinia, 

joka on pulverimaalattu epoksimaalilla, ja muut osat ovat ruostumatonta terästä. (Temet, 

2008c.) 
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Kuva 18. PSV-paineventtiilin a) seinään valettava ja b) ilmastointiputkistoon liitettävät 

mallit (mukaillen Temet, 2008c). 

 

6.3 HV -tuoteperhe 

HV-tuoteperheen humahdusventtiilit (kuva 19) ovat suunniteltu erityisesti 

ilmanvaihtolaitteistojen suojaamiseen pöly- tai höyrypilvistä aiheutuvilta räjähdyksiltä. HV-

venttiilit ovat tarkoitettu etenkin teollisuuden käyttöön ja sopivat esimerkiksi öljyn- ja 

kaasunporauslauttojen tai muiden vastaavien teollisuuskohteiden suojaamiseen 

räjähdyksistä aiheutuvilta voimilta. (Temet, 2012b.) 

 

 

Kuva 19. HV-sarjan humahdusventtiili (Temet, 2012b). 
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Humahdusventtiilin toiminta perustuu, kuten edelläkin esitellyillä malleilla, tuotteen 

hitsatun rungon sisällä oleviin jousella kuormitettuihin elementteihin, jotka paineiskun 

vaikutuksesta painautuvat vastinpintoja vasten ja estävät ilman virtauksen venttiilin lävitse. 

HV-venttiilien tapauksessa virtauksen estävän säädettävän mekanismin muodostavat 

ruostumattomasta teräksestä valmistetut laakerien varassa pyörivät akselit, niihin kiinnitetyt 

lavat sekä virtauksenohjaimet. Räjähdyksen tai paineiskun suljettua lavat, on ne avattava 

manuaalisesti. Rungon ja sen sisällä olevan mekanismin lisäksi venttiiliin kuuluu sen 

suuaukolla oleva lentäviltä kappaleilta suojaava ritilä. Kuten toistenkin tuoteperheiden 

kohdalla HV-venttiiliä saa joko rakenneteräksestä valmistettuna ja kuumasinkittynä, tai 

haponkestävästä teräksestä valmistettuna mallina. Standardimalleja on viittä eri kokoa. 

(Temet, 2012b.) 

 

6.4 Makrohietutkimus 

Yhtenä osana diplomityöhön kuului paineventtiilien hitseille tehtävä makrohietarkastelu. 

Tutkimus suoritettiin käytännössä siten, että tutkittavat hieaihiot leikattiin aluksi Temetillä 

Herttoniemessä. Tämän jälkeen hieaihiot vietiin Lappeenrannan teknillisen yliopiston 

metallurgian laboratorioon, jossa ne viimeisteltiin, kuvattiin ja tehtiin kovuusmittaukset.  

 

6.4.1 Tutkimuksen järjestelyt ja suoritus 

Tutkimuksessa käytettäviksi venttiiliaihioiksi valittiin vuonna 2014 VTT:n painetesteissä 

olleet HV ja PV-KK -venttiilit, jotta nähtäisiin miten hitsausliitokset kestävät testien 

rasituksen. Molemmat venttiilit oli valmistettu S355 teräksestä ja pintakäsitelty 

kuumasinkittämällä. VTT oli testannut venttiileitä hajoamispisteeseen saakka ja ne olivatkin 

kärsineet testeissä selviä vaurioita. Kuvan 20 b) PV-KK -venttiili oli säilynyt 

toimintakuntoisena, mutta kuvan a) HV -venttiili taas oli hajonnut täysin. Tutkitut hitsit 

leikattiin venttiilien kehyksistä.  Kuvissa c) ja d) on merkattuna HV- ja PV-KK -venttiileihin 

kohdat, joista A1 ja B1 -sarjan hieaihiot leikattiin. Kuvasta d) nähdään testauksessa venttiilin 

kulmaan syntyneet muodonmuutokset. Näiden lisäksi PV-KK -venttiilistä leikattiin 

vertailun kannalta toisesta, muodonmuutoksilta säästyneestä, kulmasta B2 -sarjan hieaihio. 

A1 ja B1 -sarjat koostuivat kolmesta ja B2 -sarja neljästä yksittäisestä hieaihiosta. Hieet B 

1.3, B 2.1 ja B 2.4 tehtiin päittäishitseistä, muiden ollessa pienahitseistä. 
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Kuva 20. a) VTT:n painetestissä hajonnut HV -venttiili, josta on poistettu vaurioituneet 

mekanismit b) Samassa testissä olleet PV-KK -venttiilit c) HV -venttiiliin tussilla merkitty 

kohta, josta A1 -sarjan hieaihiot leikattiin d) PV-KK -venttiiliin merkitty kohta, josta B1 -

sarjan hieaihiot leikattiin. 

 

Kuvassa 21 näkyvät hieaihiot paloiteltiin Lappeenrannassa hiomista varten sopivan 

kokoisiksi. Hieiden pinta hiottiin ja kiillotettiin, jonka jälkeen se syövytettiin hapolla, jotta 

sula- ja muutosvyöhyke saataisiin näkyviin makrokuvia varten. Syövyttämisen jälkeen hieet 

makrokuvattiin ja niille tehtiin kovuusmittaukset.  

 

 

Kuva 21. Temetin Herttoniemen tehtaalla leikatut hieaihiot. 
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Kovuusmittaukset tehtiin Vickers -menetelmällä viiden kilon kuormalla. Jokaisesta hieestä 

otettiin yksi mittaussarja kuvan 22 mukaisesti siten, että sarja kulki suoraan 

perusmateriaalista hitsin läpi perusmateriaaliin. Muutosvyöhykkeessä ja sen välittömässä 

läheisyydessä mittauspisteiden välinä käytettiin 0,5 millimetriä, kun taas perusaineen ja 

hitsin alueella mittausvälinä oli 1 millimetri. 

 

 

Kuva 22. Kovuusmittauspistesarjat (1 - n) vasemmalta oikealle piena- ja päittäishitseissä. 

 

Hieistä otettujen makrokuvien analysoinnissa käytettiin Zeissin digitaalisen kuvamateriaalin 

prosessointiin tarkoitettua AxioVision -ohjelmaa. Makrokuvista analysoitiin löytyneet 

hitsausvirheet sekä pienahitseistä mitattiin a-mitat ja juuritunkeumat. 

 

6.4.2 Tulokset 

Makrohieiden hionta ja syövytys onnistuivat pääpiirteittäin, sillä sula- ja muutosvyöhykkeet 

tulivat hyvin näkyviin, kuten kuvasta 23 nähdään. Hieiden pinnoilla leikkauspintoja lukuun 

ottamatta oleva sinkkikerros näkyy myös makrokuvissa hyvin. Hieiden pinnassa näkyvät 

naarmut johtuvat hieistä irronneista sinkkipartikkeleista, jotka hankasivat hiottavaa pintaa. 

Naarmut ovat kuitenkin niin pieniä, että ne eivät haitanneet kuvien analysointia. 
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Kuva 23. Makrokuvat kaikista tutkituista hieistä. A1 -sarjan perusaineen paksuus on 5 mm 

ja B1 - sekä B2 -sarjojen 3 mm. 

 

HV -venttiilistä otetun A1 -sarjan makrohieistä mitatut Vickers -kovuudet (HV5) vastasivat 

tyypillisiä S355 rakenneteräksen arvoja. Perusaineessa kovuus on 180–190 HV luokkaa, 

josta se laskee 10–15 HV muutosvyöhykkeeseen mentäessä. Hitsissä kovuus nousee 

perusainetta kovemmaksi noin 220 HV lukemiin. Kuvasta 24 nähdään pienahitsistä tehdyn 

hieen A1.1 kovuusmittauskäyrä, joka on vastaava kuin kahdella muulla A1 -sarjan hieellä. 

Lisäksi kuvan alalaidassa nähdään kyseisen hieen kovuusmittauspisteet. 
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Kuva 24. Makrohieen A1.1 kovuusmittauskäyrä ja -pisteet. Mittauspisteet 1-19 lähtien 

vasemmalta oikealle. 

 

PV-KK -venttiileistä otettujen B1 ja B2 -sarjojen makrohieistä mitatut kovuudet olivat 

keskenään vastaavanlaisia sekä piena- että päittäishitseillä. Yllätyksenä tuli kuitenkin se, että 

perusaineesta mitatut kovuudet 100–110 HV olivat selvästi matalampia kuin A1 -sarjasta 

mitatut perusaineen kovuudet. Kovuus ei myöskään laskenut mentäessä perusaineesta 

muutosvyöhykkeelle, vaan nousi tasaisesti hitsiaineen 180 HV luokkaa olevaan arvoon. 

Korkein mitattu kovuus hitsissä oli 199 HV. Kuvassa 25 on B1 -sarjan pienahitsistä tehdyn 

hieen B1.2 kovuuskäyrä. Kuvassa 26 on B2 -sarjan päittäishitsistä tehdyn hieen B2.3 

kovuuskäyrä. 

 

Koska kovuusmittauslaite mittasi tekemiensä painautumien koon kuvista, joista erottui myös 

perusaineen mikrorakenne, huomattiin B1 ja B2 -sarjojen hieiden mikrorakenteiden eroavan 

selvästi A1 -sarjan hieiden mikrorakenteesta. Näin ollen voidaan todeta, että PV-KK -

venttiilin teräslaatu ei ole ollut S355, vaan todennäköisesti matalamman myötölujuuden 

S235. 
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Kuva 25. Makrohieen B1.2 kovuusmittauskäyrä ja -pisteet. Mittauspisteet 1-20 lähtien 

vasemmalta oikealle. 

 

 

Kuva 26. Makrohieen B2.1 kovuusmittauskäyrä ja -pisteet. Mittauspisteet 1-14 lähtien 

vasemmalta oikealle. 
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Kuvaan 27 on koottuna kaikkien tutkittujen hieiden kovuusmittausten perusteella piirretyt 

kovuuskäyrät. Kuvasta nähdään selvästi, kuinka A1 -sarjan hieiden perusaineen kovuudet 

erottuvat B -sarjojen perusaineen kovuuksista. Hitseistä mitatuissa kovuuksissa ero on 

selvästi pienempi. HV ja PV-KK -venttiilit ovat todennäköisesti hitsattu samalla 

hitsauslisäaineella, mutta koska jähmettynyt hitsi koostuu käytetyn hitsauslisäaineen lisäksi 

siihen seostuneesta perusaineesta, on luonnollista, että B -sarjojen hitseistä mitatut kovuudet 

ovat jonkun verran A1 -sarjaa matalampia. 

  

 

Kuva 27. Koottu käyrästö kaikkien hitsien kovuuksista. 

 

Pienahitseistä mitatut a-mitat, juuritunkeumat ja reunahaavojen syvyydet on luetteloituna 

taulukkoon 4. Nimellinen a-mitta tarkoittaa valmistuspiirustukseen merkittyä a-mittaa. 

Mittaukset tehtiin kuvan 28 esimerkin mukaisesti. Tuloksista nähdään, että hitsatut a-mitat 

ovat kaikkien hitsien osalta riittäviä. Juuritunkeumien nähdään olevan kohtuullisia 5 mm 

perusaineelle hitsatuissa A1 -sarjan hitseissä. Sen sijaan 3 mm perusaineelle hitsatuilla B 
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sarjojen hitseillä tunkeuma on jäänyt heikoksi. Hitsien B1.2 ja B2.2 kohdalla tunkeuma on 

jopa negatiivinen, joka tarkoittaa käytännössä vajaata hitsautumissyvyyttä. Tämä pudottaa 

kyseiset hitsit hitsiluokat määrittävän standardin ISO 5817 mukaan matalimpaan 

hitsiluokkaan D. Muita havaittuja hitsausvirheitä olivat A1 -sarjan hitseissä olevat 0,71–0,78 

mm syvyiset reunahaavat liitoksen toisella reunalla. Myös nämä hitsit luokitellaan ISO 5817 

mukaan luokkaan D. 

 

Taulukko 4. Pienahitseistä mitatut a-mitat, juuritunkeumat ja reunahaavojen syvyydet. 

 

 

 

Kuva 28. A-mitan (3,4 mm), juuritunkeuman (4,2–3,4 = 0,8 mm) ja reunahaavan (0,78 

mm) mittaustapa hieen A1.2 makrohiekuvasta. 

Hie

nro.

Perusaine

(mm)

Nimellinen a-mitta 

(mm)

Mitattu a-mitta 

(mm)

Juuritunkeuma

(mm)

Reunahaava

(mm)

A 1.1 5 3,00 3,65 0,91 0,71

A 1.2 5 3,00 3,40 0,80 0,78

A 1.3 5 3,00 3,50 0,76 0,72

B 1.1 3 3,00 4,19 0,06 -

B 1.2 3 3,00 4,28 -0,32 -

B 2.2 3 3,00 4,03 -0,44 -

B 2.3 3 3,00 4,15 0,00 -
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Kuvan 29 vasemmassa alakulmassa olevasta B2.2 hitsistä nähdään selvästi vajaa 

hitsautumissyvyys. Myös oikean yläkulman B1.2 hitsissä oli vajaa tunkeuma, mutta se 

näkyy heikosti kuvassa. Muista kuvassa olevista B -sarjan pienahitseistä nähdään huonojen 

juuritunkeumien lisäksi se, että hitsauspistoolia ei ole suunnattu hitsattaessa kohtisuoraan 

levyjen liitoskohtaa vastaan. Tämän vuoksi tunkeumat ovat osittain väärin kohdistuneita.   

 

 

Kuva 29. B -sarjojen pienahitsit ylhäällä vasemmalta oikealla B1.1 ja B1.2 sekä alhaalla 

vasemmalta oikealle B2.2 ja B2.3. 

 

6.4.3 Tulosten analysointi 

Makrohietutkimuksessa ei odotettu mullistavia tuloksia hitsien teknisen laadun osalta, koska 

hitsit olivat yksinkertaisia ja perusmateriaali hitsattavuudeltaan hyvää. Mielenkiintoisena 

elementtinä oli se, että koekappaleet olivat käyneet VTT:n tyyppitestauskokeet, joissa ne 

olivat vaurioituneet. Näihin lähtökohtiin nähden saadut tulokset olivat kuitenkin lopulta jopa 

yllätykselliset. 
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Kovuusmittausten tulokset olivat odotetun kaltaisia HV -venttiilistä leikatun A1 sarjan 

osalta. Saadut lukemat vastasivat tyypillisiä S355 teräkselle tehdyn hitsin arvoja. PV-KK -

venttiilistä leikatut B1 ja B2 -sarjat sen sijaan osoittivat, että perusmateriaalina on ollut 

S355:sta pehmeämpi teräslaatu, kuten esimerkiksi S235. 

 

Makrokuvia tutkittaessa huomattiin, että kaikista pienahitseistä löytyi parantamisen varaa.  

Kyseiset hitsit voidaan luokitella hitsausluokkastandardin ISO 5817 mukaan heikoimpaan 

hitsiluokkaan D niissä esiintyneiden hitsausvirheiden takia. A1 -sarjan hieissä virheenä oli 

jokaisesta hieestä löytynyt reunahaava ja B -sarjan pienahieissä suurimpana ongelmana oli 

vajaa hitsautumissyvyys. Temetin hitsauskoordinoija epäili huonojen tunkeumien johtuvan 

ensisijaisesti siitä, että hitsaaja on hitsannut hitsin ohjeistuksen vastaisesti ylhäältä alaspäin 

asennossa PG alapiena-asennon PB sijaan. Reunahaavan mahdollisia syitä on väärä 

poltinkulma, liian suuri hitsausnopeus, liian pitkä valokaari/suuri jännite tai liian suuri 

hitsausvirta (Uusitalo, 2012, s. 24). B -sarjan pienahieistä nähtiin myös, että hitsaaja on 

pitänyt hitsauspistoolia väärässä kulmassa hitsatessaan. Päittäishitsit olivat tutkittujen 

hieiden perusteella onnistuneita, eikä virheitä havaittu. 

 

Pienahitsien a-mitat olivat kaikissa hieissä riittävät valmistuspiirustuksien nimellismittoihin 

verrattuna. Pienahitseillä ylihitsaus on tyypillinen ongelma, joka kasvattaa turhaan yrityksen 

hitsauskustannuksia suuremman lisäaineen kulutuksen kautta. Tässä tutkimuksessa mitatut 

a-mitat eivät kuitenkaan ylittäneet 3 mm:n nimellismittaa kohtuuttoman paljon.  Suurin 

nimellismitan ylitys oli 1,28 mm, joka täyttää hitsiluokan B vaatimuksen. Keskimääräinen 

ylitys oli 0,89 mm. Pienahitsien muoto oli yleisesti ottaen hyvä, eikä hitsiainetta ollut hukattu 

korkeisiin hitsikupuihin. Päittäishitsien pinnan puoli on hiottu perusmateriaalin pinnan 

tasolle, eikä hitsien muodosta löytynyt huomautettavaa.    

 

Makrohietutkimuksen tulosten tarkkuuteen vaikutti se, että hieaihiot leikattiin VTT:n 

testeissä rikkoontuneista ja vääntyneistä venttiileistä. Tarkkojen mittojen saaminen 

muutamista pahemmin vääntyneistä kappaleista oli hankalaa. Virhemarginaali ei ole 

kuitenkaan niin suuri, että sillä olisi merkittävää vaikutusta tuloksista tehtyjen havaintojen 

kannalta. Hieistä ei ollut havaittavissa, että VTT:n testaus olisi vaurioittanut hitsejä millään 

lailla. 
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7 VAATIMUKSET PAINEVENTTIILIEN HITSAUKSESSA 

 

 

Temetin valmistamien paineventtiilien hitsauksen vaatimusten määritteleminen on hankalaa, 

koska niiden suunnittelua tai valmistusta ei määritä mikään erityisstandardi. Ne eivät 

myöskään kuulu minkään hitsauksen laadulle vaatimuksia antavan spesifisen 

viranomaisasetuksen tai direktiivin piiriin lukuun ottamatta Suomen valtioneuvoston 

asetusta 409/2011 väestönsuojan laitteista ja varusteista.  

 

Hitsauksen osalta vaatimukset asetetaan suurimmaksi osaksi asiakkaiden taholta. Heilläkään 

ei kuitenkaan tunnu usein olevan tarkkaa tietoa tai varmuutta minkälaisia vaatimuksia 

paineventtiilien hitsaukselle olisi järkevää asettaa.  Näin ollen on tarpeellista selvittää 

löytyykö olemassa olevaa standardia, direktiiviä tai viranomaisasetusta, jota voisi 

paineventtiilien hitsauksen laadunhallintajärjestelmää kehitettäessä soveltaa. Jos sopivaa 

vaatimuksia asettavaa pohjaa ei löydy, täytyy hitsaukselle asetettavia vaatimuksia miettiä 

yleisempien standardien ja valmistuksessa kertyneen oman kokemuksen pohjalta. 

 

7.1 Suomen lainsäädäntö 

Suomessa paineventtiilit kuuluvat valtioneuvoston asettaman väestönsuojan laitteita ja 

varusteita koskevan asetuksen 409/2011 piiriin. Temetin valmistamien 

väestönsuojalaitteiden valmistus ja myynti ovat luvanvaraisia ja laitteiden suunnittelu ja 

valmistus perustuu sisäasianministeriön laatimiin erityismääräyksiin. Laitteet tulee todeta 

määräystenmukaisiksi hyväksytyn tarkastuslaitoksen, esimerkiksi VTT rakennustekniikan 

toimesta. Tarkastuslaitos antaa tarkastuksen perusteella laitteille tuotekohtaiset hyväksynnät 

eli tarkastustunnukset. Tuotekohtainen hyväksyntä edellyttää laadunvalvontasopimusta 

valmistajan ja tarkastuslaitoksen välillä. (Temet Oy, 2012, s. 6.) 

 

Sisäministeriön laatimat erityismääräykset edellyttävät, että hitsaajat ovat pätevöitetty. 

Väestönsuojan laitteita ja varusteita koskevan asetuksen mukaan hitsin tulee kuulua 

laadultaan, standardin SFS-EN 25817 tai vastaavien vaatimusten mukaisesti, hitsiluokkaan 

D. Kyseinen hitsiluokkastandardi on kumottu ja sen sijaan nykyään tulee noudattaa 

korvaavaa standardia ISO 5817. Hitsin vaikuttaessa oleellisesti laitteen kestokykyyn, tulee 
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sen kuulua vähintään luokkaan C. Laite tai varuste on testautettava puolueettomassa 

tutkimuslaitoksessa ennen markkinoille saattamista. (Temet Oy, 2012, s. 6; A 409/2011.) 

 

Asetus ei ota hitsiluokkalaatua lukuun ottamatta kantaa hitsaukseen tai hitsaustoiminnan 

kokonaisvaltaiseen laadunhallintaan. Näin ollen sen noudattaminen ei ole merkittävä osoitus 

toiminnan laadusta esimerkiksi Kaukoidän tai Pohjois-Amerikan asiakkaiden silmissä. 

 

7.2 Painelaitedirektiivi 

Turvallisuus ja kemikaaliviraston (2003, s. 5) mukaan painelaitteiksi luetaan ”säiliöt, 

putkistot, höyryn tai ylikuumennetun veden tuotannon painelaitteet (höyry- ja 

kuumavesikattilat), varolaitteet ja paineenalaiset lisälaitteet”. Painelaitteiden luokittelussa 

käytetyt laitetyypit on esitettynä kuvassa 30. Eri laitetyypeistä koostuvia isompia 

kokonaisuuksia kutsutaan laitekokonaisuuksiksi. Painelaitteiden suunnittelua, valmistusta ja 

vaatimustenmukaisuuden arviointia ohjaa kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksellä 

(938/1999) voimaan tullut painelaitedirektiivi (97/23/EY), joka on voimassa kaikissa 

Euroopan unionin jäsenmaissa. Direktiivi koskee suurimmalta sallitulta käyttöpaineeltaan 

yli 0,5 barin painelaitteita tai laitekokonaisuuksia. Se antaa vaatimuksia ainoastaan 

yleistasolla. Tarkemmat tekniset yksityiskohdat löytyvät EN-oheisstandardeista. 

(Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, 2003, s. 5,8.) 

 

Turvallisuus ja kemikaaliviraston (2003, s. 5) mukaan painelaitteiden luokittelu perustuu 

ryhmittelyyn, jossa laitteet ja laitekokonaisuudet on jaettu suunnittelua, valmistusta ja 

vaatimustenmukaisuuden arviointia varten kahteen ryhmään: 

 ”suunnittelussa ja valmistuksessa on noudatettava olennaisia 

turvallisuusvaatimuksia. 

 suunnittelussa ja valmistuksessa on noudatettava hyvää konepajakäytäntöä.” 

 

Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat painelaitteet ja laitekokonaisuudet luokitellaan edelleen 

neljään luokkaan I-IV kasvavan riskin mukaan. Ryhmään kuuluvat laitteet tulee olla CE-

merkitty ja niille tulee laatia EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus sekä toimittaa laitteiden 

toimituksen yhteydessä myös käyttöohjeet. Hyvän konepajakäytännön mukaan suunniteltuja 

ja valmistettuja laitteita edellä mainitut vaatimukset eivät koske. Painelaitteen luokittelussa 

tarvittavat tiedot ovat (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, 2003, s. 5): 
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 painelaitteen tyyppi 

 jokin seuraavista tapauksesta riippuen: suurin sallittu käyttöpaine (PS), tilavuus (V), 

nimellissuuruus (DN)  

 sisältö (neste, kaasu) 

 sisällön vaarallisuus (ryhmä 1 tai 2). 

 

 

Kuva 30. Painelaitteiden luokittelussa käytetyt laitetyypit (mukaillen Turvallisuus- ja 

kemikaalivirasto, 2003, s. 6). 

 

Ennen markkinoille saattamista tulee luokkiin I-IV kuuluville painelaitteille suorittaa 

olennaisten turvallisuusvaatimusten täyttymistä arvioiva vaatimustenmukaisuuden 

arviointimenettely. Arviointimenettelyn laajuus riippuu painelaitteen luokasta. Jos painelaite 

kuuluu luokkiin II-IV, täytyy sen arviointimenettelyssä olla mukana ilmoitettu laitos tai muu 

•Paineenalaista sisältöä varten suunniteltu ja valmistettu kuori

•Yksi- tai useampikammioinen
Säiliö

•Lämmitettävä painelaite, jossa ylikuumenemisen vaara

•Tarkoitettu höyryn tai ylikuumennetun veden tuotantoon yli 
110 °C lämpötilassa

Höyryn tai 
ylikuumennetun 
veden tuotannon 

painelaite

•Sisällön siirtoon tarkoitetun putkiston paineenalaiset osatPutkisto

•Painelaitteiden suojaukseen tarkoitettu painelaite

•Luokitellaan yleensä luokkaan IV
Varolaite

•Toiminnallinen painelaite, jolla on paineenalainen päällys

•Luokitellaan tilavuuden tai nimellisuuruuden perusteella
Paineenalainen 

lisälaite
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tarvittavat toimivaltuudet omaava kolmas osapuoli. (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, 2003, 

s. 7.) 

 

Rekisteröitävän painelaitteen omistajalla tai haltijalla pitää olla laitteen 

määräaikaistarkastuksissa tarvittava painelaitekirja. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston 

(2003, s. 10) mukaan laitteen valmistajan tulee toimittaa painelaitteen yhteydessä 

esimerkiksi seuraavat painelaitekirjaan liitettävät asiakirjat: 

 ”käyttöohjeet 

 EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus 

 suunnittelun perusteet (ennakoidut käyttöolosuhteet, suunniteltu sisältö, 

suunnittelunormi, lujuuskertoimet, ohenemisvarat jne.) 

 materiaalitodistukset 

 hitsaus-, lämpökäsittely- ja NDT-asiakirjat 

 mahdollinen EY-tyyppitarkastustodistus, EY- suunnitelmatarkastustodistus tai EY-

vaatimustenmukaisuustodistus.” 

 

CE-merkinnän piiriin kuuluvien painelaitteiden valmistaminen asettaa valmistajalle kattavat 

vaatimukset dokumentoinnin suhteen. Painelaitteille tehtävään pakolliseen loppukokeeseen 

kuuluu laitteen koeponnistuksen ja varolaitteiden tarkastuksen lisäksi loppukoe, jossa 

varmistetaan painelaitedirektiivin noudattaminen tarkastamalla laite silmämääräisesti sekä 

tarkastamalla vaaditut liiteasiakirjat. (97/23/EY Parlamentin ja neuvoston direktiivi.) 

Loppukokeessa tavallisesti vaadittuja asiakirjoja ovat (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, 

2014a, s. 151): 

 selvitys NDT-henkilöstön pätevöinnistä 

 selvitys hitsaajien pätevöinnistä 

 lämpökäsittelypöytäkirjat 

 ainestodistukset perusmateriaalille ja hitsauslisäaineille 

 materiaalien jäljitettävyyden varmistamiseksi tehdyt menettelyt 

 NDT-testausselostukset, röntgenfilmit 

 DT-testausselostukset 

 selostukset valmistuksen aikana syntyneistä vioista tai poikkeamista 

 osien esivalmistukseen liittyvät tiedot 

 selvitys hitsausmenetelmien pätevöinnistä (WPQR) 
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 valmistus- ja suunnittelupiirustukset, kaaviot osista, osakokoonpanoista 

kytkennöistä 

 suunnittelulaskelmien tulokset tai kokeellisen mitoituksen testaustulokset. 

 

Jos mietitään minkä kuvassa 30 esitellyn laitetyypin alle Temetin valmistamat paineventtiilit 

voitaisiin määritellä kuuluvan, ainoat selkeät vaihtoehdot ovat joko varolaite tai 

paineenalainen lisälaite. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto määrittelee varolaitteen olevan 

laite, jonka tarkoitus on suojata painelaitetta paineen, lämpötilan, veden korkeuden 

sallittujen raja-arvojen ylittymiseltä (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, 2014a, s. 53). Koska 

Temetin valmistamat paineventtiilit eivät ole tarkoitettu painelaitteen suojaamiseen, vaan 

paineiskulta suojautumiseen, eivät ne sovi varolaitteen määrittelyn piiriin. Paineenalaisen 

lisälaitteen Turvallisuus- ja kemikaalivirasto määrittelee tarkoittavan laitetta, jolla on 

painetta kantava päällys ja pelkän paineen sisällään pitämisen lisäksi joku muukin tarkoitus 

(Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, 2014a, s. 17). Näin ollen Temetin valmistamat 

paineventtiilit eivät sovi myöskään paineenalaisen lisälaitteen määrittelyn alle, koska ne 

eivät varsinaisesti pidä painetta sisällään, vaan pelkästään estävät paineiskun pääsemisen 

venttiilin läpi. 

 

7.3 ASME BPVC  

ASME BPVC on Euroopassa käytettyä painelaitedirektiiviä vastaava amerikkalainen 

standardi, joka antaa ohjenuorat painelaitteiden suunnitteluun, valmistukseen ja 

tarkastukseen. Kyseisen standardin käyttöä ei ole määrätty laissa, kuten painelaitedirektiivin 

kohdalla on Euroopassa, mutta se on yleisesti hyväksytty käytettäväksi niin Yhdysvalloissa 

kuin muuallakin maailmassa. (Purje, 2012, s. 6.) Standardi on esiintynyt myös Temetin 

asiakkaiden lähettämissä kyselyissä, joissa on pyydetty tietoa yrityksen toiminnassaan 

mahdollisesti soveltamista standardeista. 

 

BPVC koostuu osista I-XII, joista osa IX sisältää hyväksymisvaatimukset 

hitsausmenetelmille, hitsaajille ja hitsausoperaattoreille. Osa IX on jaettu kahteen osaan, 

joista toinen käsittelee hitsausta ja toinen juottamista. Kummatkin osat on jaettu vielä 

seuraaviin viiteen kuvan 31 mukaiseen kappaleeseen.  (ASME Boiler & Pressure Vessel 

Code section IX, 2004, s. 23.) 
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Kuva 31. ASME BPVC osan IX kappaleet ja niiden aihealueet (mukaillen ASME Boiler & 

Pressure Vessel Code section IX, 2004, s. 23-24). 

 

Suurimmat erot painelaitedirektiivin hitsaukselle asettamien vaatimusten suhteen ovat 

hitsausohjeiden sekä hitsaajien ja NDT-henkilöstön pätevyyksien hyväksynnässä. ASME ei 

vaadi millekään näistä kolmannen osapuolen hyväksyntää, kuten painelaitedirektiivi määrää, 

vaan valmistaja voi suorittaa hyväksynnän itse. Yleensäkin ASME vaatii valmistajalta 

vähemmän kuin painelaitedirektiivi. Edellä mainittujen erojen lisäksi ASME -vaatimukset 

ovat niukemmat myös esimerkiksi hyväksyttyjen materiaalien ominaisuuksien sekä 

materiaalien seurattavuuden ja jäljitettävyyden suhteen. ASME -materiaalivaatimukset 

sallivat perusaineelle usein niin suuret hiili-, fosfori- ja rikkipitoisuudet, että niiden laadukas 

hitsaaminen olisi erittäin vaikeaa. Näin ollen ASME minimivaatimukset täyttävät materiaalit 

eivät täytä painelaitedirektiivin vaatimuksia. (Purje, 2012, s. 5-12.) 

 

7.4 EN 1090 

Vuoden 2014 heinäkuusta lähtien teräs- ja alumiinikokoonpanoille pakolliseksi tullut CE-

merkintä asetti noin neljälle tuhannelle suomalaiselle rakennustuoteyritykselle vaatimuksen 

alkaa noudattamaan tuotannossaan harmonisoidun standardin EN 1090-1 (Teräs- ja 

alumiinirakenteiden toteutus. Osa 1: Vaatimukset rakenteellisten kokoonpanojen 

vaatimustenmukaisuuden arviointiin) vaatimuksia. Saadakseen CE-merkintäoikeuden tulee 

valmistajan luoda edellä mainitun standardin vaatimustenmukainen 

• Hitsausasennot, testaus, tarkastus
I) Hitsauksen   
perusvaatimukset

• Hitsausohjeet

• Menetelmäkokeet
II) Hitsausmenetelmien 
hyväksyntä

• Hitsaajien ja operaattorien pätevyydet
III) Hitsaussuoritusten 
hyväksyntä

• Olennaiset, täydentävät ja epäolennaiset 
muuttujat hitsausprosessissa

IV) Hitsauksen tiedot

• Vaatimukset ja rajoitukset käytölleV) Standardihitsausohjeet
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laadunhallintajärjestelmä ja sertifioida se ilmoitetun laitoksen (NB, Notified body) toimesta. 

(Lukkari, 2013, s. 3.) 

 

EN 1090-1 ja teräsrakenteille ja -kokoonpanoille tekniset vaatimukset antava EN 1090-2 

ovat rakenteellisten teräskokoonpanojen valmistusta ohjaavia yleisstandardeja, joita tulee 

käyttää, kun tuotteen valmistusta ja vaatimustenmukaisuuden arviointia ei ohjaa kyseiseen 

käyttökohteeseen tarkoitettu oma erityisstandardi. Näiden lisäksi standardisarjaan kuuluu 

EN 1090-3, joka esittää tekniset vaatimukset alumiinirakenteille ja -kokoonpanoille. 

(Kalamies, 2013, s. 11; Lukkari, 2013, s. 3.) 

 

Standardissa EN 1090-2 esitetään vaatimuksia konepajahitsauksen lisäksi esimerkiksi 

pintakäsittelyn ja työmaalla tapahtuvan asennustoiminnan toteuttamiseen. Konepajalla 

tapahtuvan hitsauksen kannalta olennaiset vaatimukset pohjautuvat hitsauksen 

laadunhallintastandardiin ISO 3834. Vaatimukset riippuvat valitusta EN 1090 -

toteutusluokasta, joita on neljää eri tasoa EXC1, EXC2, EXC3 ja EXC4. Luokkien vaativuus 

kasvaa siirryttäessä vaativuudeltaan pienimmästä luokasta EXC1 vaativimpaan luokkaan 

EXC4. Valmistettaessa EXC1 -luokan rakenteita tulee noudattaa ISO 3834 osaa 4: 

Peruslaatuvaatimukset. EXC2 -luokan rakenteita valmistettaessa noudatetaan osaa 3: 

Peruslaatuvaatimukset, sekä kahden vaativimman toteutusluokan rakenteita valmistettaessa 

osaa 2: Kattavat laatuvaatimukset. EN 1090-2 asettaa vaatimuksia esimerkiksi seuraaville 

toiminnoille (Lukkari, 2013, s. 3; Martikainen & Toikka, 2013, s. 5): 

 toteutusluokan valinta  

 laadunhallinta  

 ainestodistukset 

 tunnistettavuus ja jäljitettävyys 

 hitsauskoordinoija 

 WPS:t ja niiden hyväksyminen 

 henkilöstön pätevyydet 

 hitsien tarkastaminen 

 

Hitsausohjeiden pätevöittämiselle ei ole vaatimuksia toteutusluokassa EXC1. Muissa 

toteutusluokissa vaatimuksena on taulukon 5 mukaisilla tavoilla virallisesti hyväksytyt 

hitsausohjeet. Temetin kaltaisen robottihitsausta käyttävän konepajan kannalta on tärkeä 
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huomioida, etteivät standardihitsausohjeet ole toteutusluokassa EXC2 päteviä kuin käsin- ja 

osittain mekanisoidussa hitsauksessa. (SFS-EN 1090-2, 2012, s. 42.) 

 

Taulukko 5. EN 1090-2 mukaiset hitsausohjeiden hyväksymismenetelmät. (SFS-EN 1090-2, 

2012, s. 43). 

 

 

Hitsaajien ja hitsausoperaattoreiden pätevyydet ovat vaatimuksena kaikkien 

toteutusluokkien osalta. Hitsauskoordinoijan pätevyysvaatimukset vaihtelevat 

toteutusluokan, materiaalin paksuuden ja materiaalin mukaan, kuten taulukoista 6 ja 7 

nähdään. EXC1 -luokassa vaatimuksia koordinoijan pätevyydelle ei ole lainkaan. 

Koordinoijan tietämyksen tasoa kuvataan taulukoissa kirjaimilla B (tekninen 

perusosaaminen, IWS (International Welding Specialist)), S (erityinen tekninen osaaminen, 

IWT (International Welding Technologist)) ja C (kattava tekninen osaaminen, IWE 

(International Welding Engineer)). Osaamistasot ovat hitsauksen koordinointistandardin 

ISO 14731 mukaisia. (Martikainen & Toikka, 2013, s. 5-6.) 

 



80 

 

Taulukko 6. EN 1090-2 vaatimukset hitsauskoordinoijan pätevyydelle seostamattomille 

teräksille. (SFS-EN 1090-2, 2012, s. 45). 

 

 

Taulukko 7. EN 1090-2 vaatimukset hitsauskoordinoijan pätevyydelle ruostumattomille 

teräksille. (SFS-EN 1090-2, 2012, s. 45). 

 

 

Hitsien tarkastamisen vaatimuksena kaikkien toteutusluokkien osalta on 100 % laajuinen 

silmämääräinen tarkastus. Hitseille, joista havaitaan virheitä, tulee suorittaa tunkeumaneste- 

tai magneettijauhetarkastus. EXC1 luokan hitseille ei silmämääräistä tarkastusta lukuun 

ottamatta vaadita muuta NDT-tarkastusta. Muiden toteutusluokkien hitsien tarkastuslaajuus 

nähdään taulukosta 8. Lisäksi otettaessa käyttöön uusi WPS tulee viiden ensimmäisen sillä 

hitsatun hitsin täyttää seuraavat vaatimukset (SFS-EN 1090-2, 2012, s. 82): 
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 täyttää hitsiluokan B vaatimukset 

 kaksinkertainen tarkastuslaajuus verrattuna taulukon 8 arvoihin 

 900 mm vähimmäistarkastuspituus. 

 

Taulukko 8. EN 1090-2 vaatimukset NDT-tarkastuksen laajuudelle silmämääräistä 

tarkastusta lukuun ottamatta. (SFS-EN 1090-2, 2012, s. 83). 

 

 

Taulukkoon 9 on koottuna Temetin kannalta mielenkiintoisia EN 1090-2 standardin eri 

toteutusluokkien hitsaustoiminnoille asettamia vaatimuksia. Hitsausoperaattorien 

pätevyyskoestandardi EN 1418 on kumottu ja sen on korvannut vuonna 2013 voimaan tullut 

ISO 14732. Taulukosta löytyy myös kappaleessa 3.3.1 tarkemmin käsitelty uusi hitsiluokka 

B+, joka on hitsiluokkavaatimuksena EXC4 toteutusluokan hitseille. Ainestodistukset sekä 

perusaineille että hitsauslisäaineille ovat vaatimuksena kaikissa toteutusluokissa. 

Jäljitettävyyden osalta toteutusluokassa EXC1 ei ole minkäänlaisia vaatimuksia. EXC2 

luokassa vaatimuksena on osittainen jäljitettävyys, joka tarkoittaa sitä, että ainestodistukset 

ovat saatavilla ja teräslajit tiedetään. Osakohtaista jäljitettävyyttä ei vaadita, vaan käytettyjen 

sulatuserien ainestodistukset tulee olla tiedossa ja saatavilla. Vaativammissa 
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toteutusluokissa ainestodistukset tulee pystyä yhdistämään yrityksen hallussa oleviin 

materiaaleihin. (Martikainen & Toikka, 2013, s. 8.) 

 

Taulukko 9. EN 1090-2 toteutusluokkien vaatimuksia hitsaustoiminnoille (mukaillen SFS-

EN 1090-2, 2012, s. 98–100). 

 

 

Jotta tuote voidaan merkitä rakennustuoteasetuksen (305/2011/EU) mukaisella CE-

merkinnällä, tulee sen kuulua rakennustuoteasetuksen piiriin. Rakennustuoteasetus antaa sen 

piiriin kuuluvalle tuotteelle tai kahdesta tai useammasta tuotteesta koostuvalle 

tuotejärjestelmälle seuraavan määritelmän: ”Rakennustuotteella tarkoitetaan tuotetta tai 

tuotejärjestelmää, joka valmistetaan ja saatetaan markkinoille käytettäväksi pysyvinä osina 

rakennuskohteissa tai niiden osissa ja jonka suoritustaso vaikuttaa rakennuskohteen 

suoritustasoon rakennuskohteen perusvaatimusten osalta”. Rakennuskohteella tarkoitetaan 

rakennuksia sekä maa- ja vesirakennuskohteita. (305/2011/EU Parlamentin ja neuvoston 

asetus) 

 

Rakennustuotteen määritelmä tarkoittaa, että tuotetta ei voi CE-merkitä EN 1090-1 

perusteella, jos sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi asetuksen määritelmää vastaavaan 

rakennuskohteeseen tai sen ominaisuudet eivät vaikuta rakennuskohteen suoritustasoon. Sitä 

ei voi merkitä myöskään, jos sitä ei käytetä pysyvästi rakennuskohteessa. Yhtenä 

esimerkkinä standardin EN 1090-1 soveltamisalaan kuulumattomasta tuotteesta on betoniin 

valettavat teräsosat. (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, 2014b, s. 2.)  

 

EXC1 EXC2 EXC3 EXC4

Noudatettava

ISO 3834 osa
ISO 3834-4 ISO 3834-3 ISO 3834-2 ISO 3834-2

WPS hyväksyntä Ei vaatimuksia Taulukko 5 Taulukko 5 Taulukko 5

Hitsaajien ja 

operaattorien pätevyydet

EN 287-1

EN 1418 (ISO 14732)

EN 287-1

EN 1418 (ISO 14732)

EN 287-1

EN 1418 (ISO 14732)

EN 287-1

EN 1418 (ISO 14732)

Koordinoijan pätevyys Ei vaatimuksia Taulukot 6 ja 7 Taulukot 6 ja 7 Taulukot 6 ja 7 

Hitsiluokka (ISO 5817) D C B B+

Ainestodistukset

(EN 10204)
Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä

Aineiden ja tuotteiden

jäljitettävyys
Ei vaatimuksia Osittainen Täydellinen Täydellinen

Aineiden ja osien merkintä Ei vaatimuksia Kyllä Kyllä Kyllä
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7.5 NORSOK M-101 

NORSOK (Norsk Sokkels Konkurranseposisjon) -standardit ovat Norjan öljyteollisuuden 

kehittämiä standardeja, joiden tarkoitus, mikäli mahdollista, on korvata öljy-yhtiöiden omat 

määräykset ja toimia viitteinä viranomaisten säädöksiin. Standardit perustuvat yleensä 

kansainvälisesti tunnettuihin standardeihin ja niihin on lisätty lisävaatimuksia täyttämään 

Norjan öljyteollisuuden tiukat vaatimukset. (NORSOK M-101, 2011, s. 5.) Temetin 

valmistamien tuotteiden ja työn aiheen kannalta mielenkiintoinen NORSOK -standardi on 

M-101: Structural steel fabrication. 

 

NORSOK M-101 antaa vaatimukset lujuudeltaan alle 500 MPa teräksestä rakennettujen ja 

minimissään -14 °C lämpötilaan suunniteltujen offshore -teräsrakenteiden valmistukselle ja 

tarkastukselle. Standardi esittää vaatimuksia esimerkiksi seuraaville kohteille (NORSOK M-

101, 2011, s. 6): 

 hitsausohjeet ja niiden hyväksyntä 

 hitsaajien ja NDT-henkilöstön pätevyydet 

 hitsauksen koordinointi 

 hitsien tarkastus 

 lämpökäsittelyt. 

 

On nähtävissä, että standardissa annetut vaatimukset noudattavat enimmäkseen suoraan ISO 

standardin EN 3834-2 vaatimuksia. Tietyiltä osin vaatimuksia on muutettu vastaamaan 

paremmin öljyteollisuuden vaatimuksia. Vaatimusten tiukkuus riippuu tuotteen 

suunnitteluluokasta DC1-DC5 (Design Class) (taulukko 10), tarkastusluokasta A-D ja 

tuotteen valmistuksessa käytetyn teräksen laatutasosta I-IV. Teräksen suunnittelu- ja 

tarkastusluokka määritetään standardin N-004 mukaisesti. Teräksen laatutasot on määritetty 

standardissa NORSOK M-120. (NORSOK N-004, 2013, s. 10-11.) 
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Taulukko 10. Suunnitteluluokan valintaa ohjaava taulukko (mukaillen NORSOK N-004, 

2013, s. 10). 

 

 

Liitteen 2 materiaalitasotaulukosta nähdään, että tasoltaan huonoimpaan luokkaan IV 

kuuluvat teräslaadut S355J0, S355J0H ja S355J2H sekä kaikki myötölujuudeltaan alle 355 

MPa olevat teräslaadut. Muut S355 teräslaadut ja myötölujuudeltaan sitä suuremmat 

teräslaadut kuuluvat tasoltaan parempiin luokkiin I-III. (NORSOK M-120, 2008, s. 7-8.) 

Taulukosta 11 nähdään minimivaatimukset teräksen laatutasoille eri suunnitteluluokissa. 

Valmistuksen vaatimukset eivät tiukennu, jos käytetään tasoltaan rakenteen 

minimivaatimuksia parempaa teräslaatua. 

 

Taulukko 11. Suunnitteluluokan ja teräksen laatutason yhteys (mukaillen NORSOK N-004, 

2013, s. 11). 

 

(X) = Valinta kun liitos siirtää vetojännitystä levyn paksuuden suunnassa. 

 

Hitsausliitosten NDT-tarkastuslaajuuden määrittävä tarkastusluokka valitaan korkean 

väsymisiän omaaville liitoksille taulukon 12 mukaisesti. Lyhyen väsymisiän omaaville 

liitoksille on oma taulukkonsa. (NORSOK N-004, 2013, s. 11.) On kuitenkin selvää, etteivät 

Suunnitteluluokka
Liitoksen 

monimutkaisuus
Rikkoutumisen seuraukset

DC1 Korkea

DC2 Matala

DC3 Korkea

DC4 Matala

DC5 Mikä tahansa
- Liitoksen/osan rikkoutumisesta ei aiheudu merkittäviä 

   seurauksia

- Liitoksen/osan rikkoutumisesta aiheutuu merkittäviä 

seurauksia: hengenvaara, saastuminen, merkittävä taloudellinen 

vahinko

- Rakenteen rajallinen rakenteellinen kestävyys

- Liitoksen/osan rikkoutumisesta ei aiheudu merkittäviä 

   seurauksia, johtuen rakenteen rakenteellisesta kestävyydestä

 I   II   III   IV  

 DC1   X     

 DC2   (X)   X    

 DC3   (X)   X    

 DC4   (X)    X   

 DC5      X  

Teräksen laatutaso
Suunnitteluluokka
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paineventtiilien hitsausliitokset ole väsyttävän kuormituksen alaisia ja tällöin niiden voidaan 

katsoa kuuluvan korkean väsymisiän kategoriaan ilman tarkempaa tarkastelua. 

 

Taulukko 12. Tarkastusluokan valintaa ohjaava taulukko väsymisiältään korkeille liitoksille 

(mukaillen NORSOK N-004, 2013, s. 11). 

 

 

Hitsausohjeiden hyväksynnässä tulee noudattaa standardia ISO 15607 ja ne tulee laatia 

standardin ISO 15609-1 mukaan. Jos valmistettavan tuotteen materiaali kuuluu luokkiin I tai 

II, tulee hitsausohjeet hyväksyttää menetelmäkokeilla standardin 15614-1 mukaan 

noudattaen NORSOK M-101 standardissa annettuja muutoksia tai lisävaatimuksia. Samat 

vaatimukset pätevät myös materiaalin kuuluessa luokkaan III, jos se on myötölujuudeltaan 

355 MPa tai enemmän. (NORSOK M-101, 2011, s. 8.)  

 

WPQR-asiakirjojen tulee sisältää varsinaisen menetelmäkoepöytäkirjan lisäksi 

ainestodistukset perusaineelle ja hitsauslisäaineille sekä esilämmityspöytäkirja. Erot 

verrattuna menetelmäkoestandardiin ISO 15614-1 liittyvät erilaisiin muutoksiin ja 

tarkennuksiin pätevyysalueissa ja koehitsien testauksessa. Testauksen erityisvaatimukset 
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kohdistuvat erityisesti vahvuudeltaan yli 30 mm liitoksiin. Nämä muutokset tai tarkennukset 

koskevat esimerkiksi seuraavia (NORSOK M-101, 2011, s. 9-11): 

 lämmöntuonti 

 perusaineen hiiliekvivalentti tai hiilipitoisuus 

 perusaineen toimitustilan muutokset 

 hitsausrailon geometria 

 pienahitsaus 

 rikkova testaus 

 

Perusmateriaalin ollessa rakenneteräs tai austeniittinen ruostumaton teräs, hitsaajat tulee 

pätevöidä standardin EN 287-1 ja hitsausoperaattorit standardin ISO 14732 mukaisesti. 

Silloitushitsaajat voidaan pätevöidä sisäisesti noudattaen EN 287-1:n vaatimuksia. 

Pätevöinnissä tulee ottaa huomioon, että EN 287-1 on menossa vanhaksi ja sen korvaa 

standardi ISO 9606-1. (NORSOK M-101, 2011, s. 12, 59.) 

 

Kaikki hitsaustyö tulee suorittaa metallisille materiaaleille yleiset hitsaussuositukset antavan 

EN 1011 -standardisarjan, valmistajan tuotannon kannalta oleellisten, osien mukaisesti. 

Ruostumattomasta teräksestä valmistettujen osien esivalmistus ja käsittely tulee suorittaa 

erillään muista materiaaleista. Valmistajalla tulee olla käytössä ISO 3834-2 mukainen 

dokumentoitu laatujärjestelmä. Mikäli valmistettavissa tuotteissa ei ole kuin 

tarkastusluokkaan D ja/tai E kuuluvia hitsausliitoksia, voidaan myös 3834-3 vaatimustason 

täyttävä laatujärjestelmä hyväksyä. (NORSOK M-101, 2011, s. 12, 60.) 

 

Kaikenlainen tarkastustoiminta tulee suorittaa sellaisten henkilöiden toimesta, jotka eivät ole 

itse suorittaneet tarkastettavaa työtä tai vastuussa tuotantotyöstä. Valmistajan tulee käyttää 

hitsien numerointijärjestelmää tunnistamisen helpottamiseksi kaikissa 

valmistuspiirustuksissa ja viitteenä dokumentoinnissa. (NORSOK M-101, 2011, s. 12.) 

 

Hitsauksessa tulee noudattaa hitsausohjeita ja sopivia valmistuspiirustuksia. Työhön 

soveltuva hitsausohje tulee antaa suoraan hitsaajalle ja sen tulee olla aina saatavilla 

hitsauspaikalla. Hitsausohjekokoelma esimerkiksi kahvipöydässä tai ilmoitustaululla ei riitä 

osoitukseksi hitsausohjeiden käytöstä. (NORSOK M-101, 2011, s. 16.) 
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Jos hitsissä huomataan halkeamia tuotannon aikana, tulee hitsaus keskeyttää kunnes 

halkeaman syy on saatu selvitettyä. Jos halkeamia tai muita hitsausvirheitä ilmenee 

jatkuvasti, voidaan hitsausohjetta joutua muuttamaan ja hyväksyttämään se uudelleen. 

(NORSOK M-101, 2011, s. 16.) 

 

Hitsauksen kannalta kriittisten rakenteiden kanssa tulee suorittaa tuotannon testausta, jotta 

voidaan varmistua hitsien vaatimustenmukaisuudesta. Tämä tapahtuu hitsaamalla rakenteen 

varsinaista hitsiä simuloiva koehitsi testikappaleilla ja tarkastaa sen ominaisuudet 

soveltuvalla tavalla. Jokaisesta edellä mainitun kaltaisesta kriittisten rakenteiden 

hitsausprosessista tulee olla ainakin yksi testikappale. (NORSOK M-101, 2011, s. 17.) 

 

Hitsauksen koordinointi tulee järjestää standardin ISO 14731 mukaan. Valmistajan tulee 

nimittää vastuullinen hitsauskoordinoija, jolla tulee olla IWE -pätevyys. Jos valmistettavien 

tuotteiden tarkastusluokat ovat D ja/tai E, hyväksytään myös IWT -pätevyys. Kaikki 

henkilöt, joiden vastuulla on yksi tai useampi hitsaustoiminnan osa-alue, katsotaan 

hitsauskoordinoijiksi. Näiden henkilöiden tekninen tietämys, tehtävät, vastuut ja valtuudet 

tulee määrittää jokaisen henkilön tai toiminnon työnkuvauksessa. (NORSOK M-101, 2011, 

s. 12.) 

 

Hitsauksen tarkastusta tulee suorittaa hitsauksen aikana sekä ennen ja jälkeen hitsauksen. 

Tarkastettavat asiat on listattu liitteessä 3. Kaikista tarkastuksista tulee raportoida 

vastuulliselle hitsauskoordinoijalle. Tarkastuksia tulee tehdä niin usein, että niiden pohjalta 

voidaan tehdä viikoittainen laatutilanneraportti. Valmistajan tulee kehittää järjestelmä 

laatutilanteen seuraamiseen. Havaitut laiminlyönnit tulee tutkia ja suorittaa tarvittavat toimet 

niiden uusiutumisen estämiseksi vastuullisen hitsauskoordinoijan toimesta. (NORSOK M-

101, 2011, s. 13.) 

 

Hitsien tarkastajalla tulee olla tarvittavat tiedot ja taidot, jotta voidaan varmistua, että hitsit 

ovat vaatimustenmukaisia ja tuotannossa noudatetaan asianmukaisia standardin ISO 3834-2 

osia. Tarkastajalla tulee olla joko IWI (International Welding Inspector) -tasoinen pätevyys 

tai pätevöitetty norjalaisen kansallisen standardin NS 477 (Norsk Standard) mukaisesti. 

(NORSOK M-101, 2011, s. 13.) 
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NDT-testauksen laajuuden määrittää suunnittelijan standardin N-004 mukaan määrittämä 

tarkastusluokka. Taulukosta 13 nähdään tarkastuksille määrätyt vähimmäislaajuudet 

tarkastusluokan ja liitostyypin perusteella, kun perusmateriaalina on rakenneteräs. 

(NORSOK M-101, 2011, s. 17.) 

 

Taulukko 13. Vähimmäistarkastuslaajuudet rakenneteräkselle tehtyjen hitsien NDT-

tarkastukseen (mukaillen NORSOK M-101, 2011, s. 19). 

 

 

Ruostumattomalle teräkselle vähimmäislaajuudet löytyvät taulukosta 14. Tarkastusluokka 

tulee olla merkittynä valmistuspiirustukseen. Myötölujuudeltaan yli 355 MPa 

rakenneteräksestä valmistetuille tuotteille suoritettava lopputarkastus ja NDT-tarkastus tulee 

suorittaa aikaisintaan 48 tunnin päästä tuotteiden hitsauksesta. Materiaalin myötölujuuden 

ollessa alle 355 MPa, tai alle 420 MPa ainepaksuuden ollessa alle 40 mm, voidaan aikaraja 

laskea 24 tuntiin. (NORSOK M-101, 2011, s. 17.) 

 

 

 

 

 

 

 

VT RT UT MT

A

Päittäisliitos

T-liitos

Piena- / osittaisliitos

100

100

100

10

-

-

100

100

20

100

100

100

B

Päittäisliitos

T-liitos

Piena- / osittaisliitos

100

100

100

2-5

-

-

50

50

10

100

100

100

C

Päittäisliitos

T-liitos

Piena- / osittaisliitos

100

100

100

-

-

-

20

20

2-5

20

20

20

D Kaikki tyypit 100 - - 2-5

E Kaikki tyypit 100 - - -

Testauslaajuus

%
Tarkastus-

luokka
Liitostyyppi
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Taulukko 14. Vähimmäistarkastuslaajuudet ruostumattomalle teräkselle tehtyjen hitsien 

NDT-tarkastukseen (mukaillen NORSOK M-101, 2011, s. 61). 

 

 

Valmistajan tulee toteuttaa ja ottaa käyttöön soveltuva järjestelmä, jolla voidaan seurata 

hitsausvirheiden esiintymistaajuutta eri NDT-menetelmätarkastuksissa sekä virheiden 

esiintymiskohtia tuotantotiloissa.  Järjestelmästä saatua tietoa voidaan käyttää hyväksi 

hitsauksen laadunhallinnassa. Jos virheitä havaitaan, niiden syyt selvitetään ja ryhdytään 

toimiin niiden estämiseksi jatkossa. (NORSOK M-101, 2011, s. 18.) 

 

 𝑣𝑖𝑟ℎ𝑒𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑖𝑖𝑛𝑡𝑦𝑚𝑖𝑠𝑡𝑎𝑎𝑗𝑢𝑢𝑠 =  
𝑣𝑖𝑟ℎ𝑒𝑒𝑛 𝑝𝑖𝑡𝑢𝑢𝑠 𝑥 100 %

𝑡𝑎𝑟𝑘𝑎𝑠𝑡𝑒𝑡𝑡𝑢𝑗𝑒𝑛 ℎ𝑖𝑡𝑠𝑖𝑒𝑛 𝑝𝑖𝑡𝑢𝑢𝑠
 (1) 

 

Virheiden esiintymistaajuus saadaan kaavasta 1, jossa virheen pituus jaetaan tarkastettujen 

hitsien pituudella. (NORSOK M-101, 2011, s. 18.).  

 

B-, C- ja D-tarkastusluokkaan kuuluvien hitsien kohdalla noudatetaan kaksitasoista 

tiukennettua tarkastusjärjestelmää. Järjestelmän taso 1 otetaan käyttöön, mikäli viikon 

aikana mitattu virheiden esiintymistaajuus ylittää 10 %. Tällöin kyseisten hitsien 

tarkastuslaajuus nostetaan seuraavaksi viikoksi 100 %. Mikäli virheiden esiintymistaajuus 

taas on 5-10 % välillä, tulee ottaa käyttöön taso 2, joka tarkoittaa, että seuraavalla viikolla 

VT RT PT

A

Päittäisliitos
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Piena- / osittaisliitos

100

100

100

100

-

-

100

100

100
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Piena- / osittaisliitos

100

100

100
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-

-

100

100

100

C

Päittäisliitos

T-liitos

Piena- / osittaisliitos

100

100

100

20

-

-

20

20

20

D Kaikki tyypit 100 - 2-5

E Kaikki tyypit 100 - -

Testauslaajuus

%
Tarkastus-
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Liitostyyppi
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noudatetaan seuraavaa kahden askeleen laajennettua NDT-tarkastussuunnitelmaa 

(NORSOK M-101, 2011, s. 18): 

1. askel: Jos minkään NDT-menetelmän kohdalla virheiden esiintymistaajuus ylittää 5 

% (magneettijauhetarkastuksessa 1 %), tuplataan tarkastuslaajuus kyseisellä 

menetelmällä. 2-5 % tarkastuslaajuus muutetaan 20 %. 

2. askel: Jos virheiden esiintymistaajuus ylittää 5 % tarkastuslaajuudeltaan tuplatulla 

NDT-menetelmällä, nostetaan tarkastuslaajuus 100 % kaikilla kyseisillä hitseillä. 

 

NDT-tarkastuksista vastaavan henkilön tulee olla pätevöitetty standardin EN 473, tai sen 

korvaavan standardin ISO 9712, tason 3 mukaisesti. Vaihtoehtoisesti käy myös vastaavan 

tasoinen kolmannen osapuolen hyväksymä pätevyys. NDT-tarkastuksia suorittavien 

henkilöiden tulee olla pätevöitetty vastaavalla tavalla EN 473 tason 2 mukaisesti. 

Radiografista kuvausta suorittavan henkilön, joka ei arvioi hitsejä, ei tarvitse olla 

pätevöitetty tason 2 mukaisesti. Henkilöllä tulee kuitenkin olla riittävä koulutus tarkastuksen 

suorittamiseen. (NORSOK M-101, 2011, s. 18-19.) 

 

7.6 NORSOK H-003 

Kantaviin teräsrakenteisiin keskittyvän M-101 lisäksi toinen Temetin tuotteiden kannalta 

mielenkiintoinen NORSOK-standardi on ilmanvaihto- ja viemäröintijärjestelmiin keskittyvä 

H-003: Heating, ventilation and air conditioning (HVAC) and sanitary systems. Se antaa 

vaatimukset edellä mainittuihin järjestelmiin kuuluvien osien ja osakokonaisuuksien 

suunnittelulle, valmistukselle, testaukselle ja asentamiselle. (NORSOK H-003, 2010, s. 5.) 

 

Standardi H-003 perustuu standardiin ISO 15138: Öljy- ja maakaasuteollisuus. Merellä 

käytettävät porauslaitteistot. Lämmitys, ilmanvaihto ja ilmastointi. Noudatettaessa 

standardia H-003 tulee tuotteiden suunnittelussa, valmistuksessa, testauksessa ja 

asentamisessa noudattaa standardia ISO 15138 niiltä osin, kun H-003:ssä ei ole toisin 

määrätty. (NORSOK H-003, 2010, s. 7.) 

 

ISO -standardissa ei ole annettu hitsausohjeiden hyväksyntää lukuun ottamatta kovin 

tarkkoja vaatimuksia tuotteiden hitsaukselle. Hitsausohjeiden hyväksynnässä vaatimuksena 

on, että niiden tulee olla pätevöitetty menetelmäkokeilla standardin ISO 15614-1 mukaan tai 

vastaavalla tavalla. Hitsin a-mitan tulee olla määritelty hitsausohjeessa, 
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valmistuspiirustuksessa tai vastaavassa asiakirjassa. Valmiille hitseille tulee suorittaa 

silmämääräinen tarkastus ja laadun tulee noudattaa hyvää konepajakäytäntöä. (NORSOK H-

003, 2010, s. 9.) 
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8 CASE: PAINEVENTTIILIEN HITSAUS 

 

 

Tässä luvussa tarkastellaan Temet Oy:n paineventtiilien hitsauksen nykytilannetta 

hitsauksen laadunhallinnan näkökulmasta. Lisäksi luvussa pohditaan mahdollisia 

kehittämisen kohtia ja yritetään löytää ratkaisuja löydettyihin ongelmiin. Selvityksen 

pohjana on standardin ISO 3834-2 vaatimukset. Nykytilanne pyritään kuvaamaan 

realistisesti ilman turhia kaunisteluja, jotta kehitettävästä laadunhallintajärjestelmästä 

saataisiin ulosmitattua mahdollisimman suuri hyöty. 

 

8.1 Lähtökohdat 

Temet Oy:n paineventtiilien tuotanto on ensisijaisesti asiakasohjautuvaa. Niitä ei juurikaan 

valmisteta valmiiksi varastoon. Tilaus-toimitusketju noudattaa kuvassa 32 olevan 

prosessikaavion mukaista menettelytapaa. Kuten kaaviosta nähdään, tilaukselle suoritetaan 

sen vastaanottamisen jälkeen tilauskatselmus. Hyväksytty tilaus voidaan kirjata 

järjestelmään, jonka jälkeen voidaan laatia tilausvahvistus ja aloittaa valmistusprojekti 

tuotannon suunnittelulla ja materiaalien tilaamisella. Tilauksen valmistuttua sille voidaan 

suorittaa loppukatselmus, jonka jälkeen se voidaan toimittaa asiakkaalle. 

 

Temetillä on käytössä sertifioitu standardiin ISO 9001 pohjautuva laadunhallintajärjestelmä. 

Yrityksen laatupäällikkö on laatinut yrityksen toimitusjohtajan hyväksymän laatukäsikirjan, 

jossa kuvataan miten Temet Oy:ssä toteutetaan, ylläpidetään ja parannetaan 

laadunhallintajärjestelmää. Laatupäällikkö vastaa käsikirjan päivittämisestä. Lisäksi 

yrityksessä noudatetaan Temet-yhtiöiden turvallisuussuunnitelmaa ja standardin ISO 14001 

mukaan sovellettua ympäristöjärjestelmää. Näistä on laadittu omat käsikirjat.  

 

Paineventtiileissä käytettyjä perusmateriaaleja ovat seostamaton rakenneteräs S355 sekä 

haponkestävä teräs AISI 316L. Hitsattavat aineenvahvuudet ovat 3 - 8 mm välillä ja 

hitsattavien putkien halkaisijat välillä 160 - 355 mm. Hitsausta suoritetaan sekä 

käsinhitsauksena että robottihitsauksena hitsausprosessin ollessa joko MAG (Metal Active 

Gas) -umpilankahitsaus (hitsausprosessi 135) tai MAG-metallitäytelankahitsaus 

(hitsausprosessi 138). Kuvassa 33 on yksi Temetin kolmesta robottihitsausasemasta. 
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Kuva 32. Temet Oy:n tilaus-toimitusketju. 
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Kuva 33. Yksi kolmesta Temetin robottihitsausasemasta. Etualalla vasemmalla on 

lavallinen robottihitsattuja PV-KK -venttiilin moduulielementtejä. 

 

PV-KK- ja HV -tuoteperheen venttiileissä hitsausliitokset ovat levyliitoksia hitsien ollessa 

liitosmuodoltaan pääasiassa piena- ja tulppahitsejä. Kuvassa 34 nähdään robottihitsausta 

varten silloitushitsattu PV-KK -venttiilin moduulielementti. PSV -tuoteperheessä liitokset 

koostuvat putkien päittäishitseistä ja pienahitseistä. Hitsien a-mitat ovat 3 - 8 mm välillä. 

Levystä leikatut osat on leikattu aiemmin levytyökeskuksella tai tilattu laserleikkeinä 

alihankkijalta. Vuoden 2015 alussa käyttöönotettu uusi 5 kW kuitulaserleikkausasema on 

sekä vähentänyt levytyökeskuksen käytön tarvetta, että poistanut alihankkijan käytön 

tarpeen laserleikkeiden kohdalla. Laserleikkauksen tarkan leikkuujäljen ansiosta osat ovat 

erittäin mittatarkkoja, joka helpottaa kokoonpanoa. Laserin on myös huomattu parantavan 

selvästi levyjen käyttöprosenttia. 

 

 

Kuva 34. Robottihitsausta varten silloitushitsattu PV-KK -venttiilin moduulielementti. 
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Herttoniemen tehtaan esikäsittelyosaston konekannan muodostavat: 

kuitulaserleikkausasema, levytyökeskus, sahat, särmäyspuristimet, levyleikkurit, 

rei’ityskoneet, levynpyöristyskoneet, siltanosturit, puominosturit ja hiomakone. Hitsaamon 

konekanta koostuu hitsauskoneista, roboteista, pyörityspöydistä, savunpoistojärjestelmästä, 

hydraulipuristimista, siltanosturista ja puominostureista.  

 

8.1.1  Dokumenttienhallinta 

Temetin tiedostojenhallinta on toteutettu aiemmin verkkokovalevyn avulla. Selvitystyötä 

tehdessä kävi ilmi, että yrityksen henkilöstöllä ei ollut aina varmuutta mistä mikäkin 

laadunhallintaan asiakirja löytyy. Kaikki verkkolevyltä löytyneet tutkitut dokumentit eivät 

olleet ajan tasalla, eikä esimerkiksi hitsausohjeita löytynyt kootusti samasta paikasta. Sen 

sijaan WPS:iä löytyi satunnaisesti eri paikoista käytäessä tuotannon kansiota läpi. Kaikkia 

dokumentteja ei löytynyt lainkaan sähköisessä muodossa, vaan ne saattoivat olla yksittäisen 

toimihenkilön työhuoneen kaapissa olevassa kansiossa. On selvää, että kyseinen 

toimintamalli voi aiheuttaa ongelmia etenkin, jos tarvituista dokumenteista vastaava henkilö 

on sairaslomalla tai yrityksen henkilöstössä tapahtuu muutoksia. Lisäksi yrityksen sisäisessä 

tietoverkossa olevan verkkolevyn käytössä on ongelmana se, että kansioiden ja tiedostojen 

luomisessa, muokkaamisessa ja nimeämisessä ei ole mitään rajoituksia. Tästä voi seurata 

hankaluuksia tarvittavien dokumenttien löytämisessä jonkun muun kuin niiden laatijan 

toimesta.  

 

Verkkolevyn käytön haittapuolet on huomattu myös yrityksessä ja tämän seurauksena 

vuoden 2014 puolessa välissä yrityksessä on otettu käyttöön M-Files -dokumenttien 

hallintajärjestelmä. M-Filesin etuina on esimerkiksi dokumenttien käyttöoikeuksien 

rajoittaminen käyttäjäryhmittäin ja kehittynyt dokumenttien hakujärjestelmä. Tällä hetkellä 

M-Filesin sisäänajo on vielä kesken ja osa dokumentaatiosta on edelleen verkkolevyllä ja 

paperiversioina. Myöskään kaikki järjestelmän tarjoamat ominaisuudet ja mahdollisuudet 

eivät ole vielä täysin tuttuja Temetin työntekijöille. 

 

Hitsauksen laadunhallintaa kehitettäessä tulee miettiä, miten M-Filesin tarjoamia 

ominaisuuksia voidaan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla laadittavien asiakirjojen 

hallinnan lisäksi jo olemassa olevien asiakirjojen hallinnassa. Toiminnan tehokkuuden 
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kannalta on tärkeää, että tarvittavat asiakirjat ovat helposti ja nopeasti löydettävissä samasta 

paikasta, eikä aikaa tuhlata turhaan etsiskelyyn ja sähläämiseen. 

 

8.1.2 Katselmukset 

Katselmustoiminta Temetissä on toteutettu siten, että saadulle tilaukselle suoritetaan 

tilauskatselmus, jossa käydään läpi asiakkaan asettamat vaatimukset ja toivomukset koskien 

tuotetta, pätevöintejä ja dokumentointia. Tarvittaessa tilaus voidaan korjauttaa asiakkaalla.  

Ennen toimitusta suoritetaan vielä loppukatselmus, jossa varmistutaan, että toimitettavat 

tuotteet täyttävät asiakkaan vaatimukset. Temetin katselmustoiminta on kuvattuna 

tarkemmin yrityksen tilaus-toimitusketjua esittävässä kuvassa 32. 

 

Koska Temetin valmistamat paineventtiilit ovat vakiotuotteita ja niiden hitsauksen 

vaatimukset on ennestään tiedossa, ei hitsauskoordinoijan läsnäolo katselmuksissa ole 

pääsääntöisesti tarpeen. Asiakkailla saattaa kuitenkin olla erityisiä vaatimuksia esimerkiksi 

hitsauksen laatudokumentaation tai tarkastuslaajuuden osalta. Tuotteiden rakennetta voidaan 

myös modifioida asiakkaan toiveiden mukaan, joka saattaa aiheuttaa muutoksia myös 

hitsaukseen. Tällaisissa tapauksissa myös hitsauskoordinoija on vaatimusten katselmuksessa 

mukana.   

 

Temetin paineventtiiliasiakkaat toimivat usein erittäin tarkasti säädellyillä aloilla, kuten 

esimerkiksi petrokemian teollisuudessa tai ydinvoimateollisuudessa. Tämän myötä 

yrityksessä on totuttu käsittelemään järjestelmällisesti tiukkoja laatu- ja 

dokumentointivaatimuksia, jonka seurauksena yrityksessä on kehitetty myös nykyinen 

katselmusjärjestelmä. Nykyisen kaltainen vakiintunut katselmuskäytäntö on kattava ja 

täyttää myös ISO 3834-2 vaatimukset sellaisenaan. Näin ollen siihen ei ole syytä lähteä 

ainakaan tässä vaiheessa tekemään muutoksia. 

 

8.1.3 Alihankinta 

Temet ostaa alihankintana tarvittaessa hitsausta, lämpökäsittelyä, koneistusta, 

pintakäsittelyä, ohutvetoa ja painosorvausta. Alihankintaa käytetään myös kuljetuksissa, 

joita ei syystä tai toisesta voida hoitaa yrityksen omalla kuorma-autolla. Aiemmin 

laserleikkeet tilattiin alihankintana, mutta kuvassa 35 nähtävän laserleikkausaseman 

käyttöönoton jälkeen tarve tälle on poistunut. Alihankintapalveluja ostetaan 
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mahdollisuuksien mukaan hyväksi todetuilta alihankkijoilta. Uuden alihankkijan 

arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia menetelmiä: 

 tarjoukset eri muodoissaan 

 toimittajakäynnit 

 mallit/mallisarjat 

 protosarjat. 

 

Käytetyt alihankkijat on listattuna Temetin tuotannonohjausjärjestelmään. Tärkeimmät 

alihankkijat arvioidaan vuosittain seurantatyökaluna käytettyjen toimittaja-

arviointilomakkeiden avulla Temetin ostopäällikön toimesta. Havaitut ongelmat ja 

kehitystarpeet pyritään selvittämään ja korjaamaan yhteistyössä alihankkijan kanssa. Jos 

tämä ei onnistu, voidaan alihankkija vaihtaa toimitusjohtajan hyväksynnällä. 

 

Temetin käytännöt alihankintapalvelujen käytössä voidaan nähdä vastaavan kattavien 

laatuvaatimusten vaatimuksia. Nykyistä vakiintunutta toimintatapaa ei ole tarpeen lähteä 

muuttamaan. 

 

 

Kuva 35. Temetin 5 kW tehoinen kuitulaserleikkausasema. 

 

8.1.4 Henkilöstö 

Temetin hitsauksen koordinoinnista vastaa IWS -pätevyyden omaava henkilö. Koordinoijan 

tehtäviä ja vastuita ei ole määritetty erikseen. Käytännössä koordinoijan vastuulla on 
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kuitenkin hitsaustoiminnan ohjaaminen kokonaisuudessaan ja hänellä on tarvittavat 

valtuudet suorittaa työtään. Koordinoinnin ohella koordinoija toimii myös itse hitsaajana 

pajan puolella. 

 

Hitsaushenkilöstöllä on voimassa olevat pätevyydet. Kaikki yrityksen käsinhitsaajat on 

pätevöitetty standardin SFS-EN 287-1 mukaan. Sen tulevaisuudessa korvaava vuonna 2013 

voimaan tullut standardi SFS-EN ISO 9606-1 on huomioitu yrityksessä. Hitsausoperaattorit 

on pätevöitetty standardin SFS-EN ISO 14732 mukaan. Hitsauskoordinoija vastaa hitsaajien 

pätevyyskokeiden suorittamisesta ja todistusten ylläpidosta. Pätevyystodistuksista vastaa 

Temetin laatupäällikkö. 

 

Yrityksessä ei suoriteta itse silmämääräistä tarkastusta lukuun ottamatta muita NDT-

tarkastuksia. Tarvittaessa tarkastukset ostetaan alihankintana alalla hyväksytyiltä ja 

tarvittavat pätevyydet omaavilta toimijoilta.  

 

Selvityksen perusteella Temetin hitsaustoiminnoista vastaava henkilöstö on riittävä, pätevä 

ja ISO 3834-2 vaatimukset täyttävä. Kehitettävänä asiana on hitsauskoordinoijan tehtävien 

ja vastuiden tarkempi määrittäminen. Koordinoijan työtaakkaa vastuiden määrittäminen 

tuskin ainakaan kasvattaisi, koska toimenkuvaan on tähänkin mennessä kuulunut 

hitsaustoiminnan ohjaaminen kokonaisuudessaan. Tarkempi tehtävien ja vastuurajojen 

määrittäminen täyttäisi vakiolaatuvaatimusten ISO 3834-3 sekä myös kattavien 

laatuvaatimusten ISO 3834-2 hitsauskoordinoinnille asettamat vaatimukset. Se selkeyttäisi 

koordinoijan työnkuvaa ja voisi tätä kautta parantaa koordinoinnin tehokkuutta.  

 

Tämän hetkisessä tilanteessa, jossa koordinoijan vastuut ja tehtävät on määritelty epätarkasti 

ja hän suorittaa koordinointitehtävien ohella tuotantohitsausta, on vaarana, että työpanos 

kohdistuu vähemmän huomiota vaativiin kohtiin varsinaisten koordinoijan tehtävien 

jäädessä pienemmälle huomiolle. 

 

8.1.5 Laitteet 

Temetillä on hyväkuntoiset ja tarvittavat tuotanto- ja testauslaitteet.  Varsinaisessa 

tuotantotyössä käytetään Kempin nykyaikaisia MIG/MAG-hitsauskoneita. Robottisolujen 

yhteydessä on myös vanhempia vaihtelevan merkkisiä koneita, joita käytetään 
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robottihitsattavien tuotteiden silloitushitsaukseen. Hitsauskoordinoija ylläpitää 

hitsauskoneluetteloa, jossa on myös koneiden huoltosuunnitelmat ja ohjeet uusien koneiden 

käyttöönotolle.  

 

Hitsauskoneiden huollosta vastaa hitsauskoordinoija. Koneita huolletaan laitetoimittajan 

ohjeiden mukaisesti ja tehdyt huollot merkitään koneen huoltokorttiin. Lisäksi hitsauskoneet 

puhdistetaan paineilmalla säännöllisesti. Uudet koneet kalibroidaan ja kelpuutetaan laaditun 

ohjeistuksen mukaisesti. Koneiden virta- ja jännitearvojen seurantaa ei suoriteta 

käyttöönoton jälkeen. Myös muut tuotannon laitteet ja niiden suorituskyky on luetteloitu, 

mutta luettelot eivät ole ajan tasalla. Myös näille laitteille on olemassa omat 

huoltosuunnitelmat. Luetteloiden hallinta ja säilytys on eri tuotannon osastojen työnjohtajien 

vastuulla.  

 

Temetin laitteet ja niihin liittyvä dokumentointi on pääpiirteittäin hyvässä kunnossa ja vastaa 

kattavia ISO 3834-2 laatuvaatimuksia. Kaikki laiteluettelot on kuitenkin syytä päivittää ajan 

tasalle. On myös syytä miettiä, kannattaisiko laitteita koskeva dokumentaatio siirtää ainakin 

laiteluetteloiden osalta M-Filesiin, jotta ne olisivat nopeammin ja helpommin löydettävissä 

muidenkin kuin eri osastojen työnjohtajien ja hitsauskoneluettelon kohdalla 

hitsauskoordinoijan toimesta. Hitsauskoneiden virta- ja jännitearvojen seurantaan tulisi 

laatia suunnitelma. 

 

8.1.6 Hitsaustoiminnot 

Yrityksen tuotantoa ohjataan Lean System -toiminnanohjausjärjestelmän avulla. 

Tuotantojohtaja pitää työnjohtajille viikoittain tuotannonohjauspalavereja, joissa päivitetään 

tilausten ja toimitusten tilanteet. Palavereissa on mukana muiden tuotannon osastojen 

työnjohtajien lisäksi hitsausosaston työnjohtaja ja hitsauskoordinoija. Tuotantojohtaja pitää 

palavereista karkeaa kuormituslistaa, joka jaetaan osallistujille. Erillisen 

tuotantosuunnitelman, jossa eritellään esimerkiksi hitsauksen suorittamiseen liittyviä 

yksityiskohtia, laatiminen ei ole tarpeen, koska yritys valmistaa pelkästään omia 

vakiotuotteitaan. 

 

Hitsausosaston työnjohtaja vastaa oman osastonsa hienokuormituksen suunnittelusta ja 

työtehtävien jaosta. Muita työnjohtajan tehtäviä ovat esimerkiksi hitsaustarvikkeiden 
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hankinta ja huoltotoiminta. Työnjohtajan tehtävät on määritelty selkeästi yrityksen 

verkkolevyllä sijaitsevassa asiakirjassa. 

 

Hitsauskoordinoija vastaa hitsaustoimintojen ja hitsausohjeiden ylläpidosta. Hitsausohjeet 

on laadittu standardin SFS-EN ISO 15609-1 mukaan, mutta niitä ei ole hyväksytetty. Syynä 

tähän on se, etteivät asiakkaat ole tähän mennessä hyväksytettyjä hitsausohjeita vaatineet. 

Lisäksi paineventtiilituotteiden hitsit ovat enimmäkseen yksinkertaisia yhden palon piena- 

tai tulppahitsejä, eivätkä ne ole tuotteen toiminnan kannalta kriittisiä. Tämän takia 

yrityksessä ei ole nähty tarpeelliseksi suorittaa hintavia menetelmäkokeita hitsien laadun 

varmistamiseksi. Työohjeina käytetään hitsausohjeita ja valmistuskuvia. Lisäksi HV-

venttiilien valmistukseen on laadittu erillinen kokoonpano-ohje, jossa esimerkiksi 

havainnollistetaan selkeästi hitsausjärjestys sekä hitsien sijainti kuvien ja tekstin avulla. 

Ohjeet soveltuvat hyvin etenkin uusien työntekijöiden koulutusmateriaaliksi. Venttiileitä 

vuosikaudet hitsanneet hitsaajat eivät ohjeita käytä. Myöskään hitsauskoordinoija ei 

haastateltaessa ollut edes tietoinen ohjeesta. Laatuasiakirjojen laadintaan ja hallintaan ei ole 

erillisiä menettelyohjeita. 

 

Kun mietitään Temetin laadunhallinnan kehittämistä hitsaustoimintojen osalta, on selvää, 

että yrityksen tuotannon suunnittelu on järjestelmällistä ja täyttää sen osalta kattavat ISO 

3834-2 laatuvaatimukset. Suurimpana ongelmana hitsaustoimintojen nykytilanteessa on 

hyväksytettyjen hitsausohjeiden puuttuminen, jotka ovat vaatimuksena vakio- ja kattavissa 

laatuvaatimuksissa. Hitsausohjeiden tulisi olla myös esillä työpisteiden läheisyydessä, eikä 

pelkästään hitsauskoordinoijan mapissa. Toisena huomiota vaativana kohtana on 

hitsaukseen liittyvien asiakirjojen laadintaan ja ylläpitoon tarkoitettujen menettelyohjeiden 

puuttuminen.  Ongelmana voi nähdä myös yksityiskohtaisempien työohjeiden puuttumisen 

PV-KK- ja PSV -venttiilien kokoonpanoon sekä yritykseltä jo löytyvien työohjeiden 

käyttämättömyyden.  

 

Temetillä ei ole erillistä menettelyohjetta hitsaukseen liittyvien asiakirjojen, kuten 

hitsausohjeiden tai hitsaajien pätevyystodistusten, laadintaan. Asiakirjojen laadinnassa on 

kuitenkin sovellettu kuhunkin asiakirjaan sopivia standardeja. Standardin ISO 3834 

vakiolaatuvaatimukset eivät tätä vaadi, mutta haluttaessa täyttää kattavat laatuvaatimukset, 

erillisten menettelyohjeiden laatiminen tulee kyseeseen. Menettelyohjeen laadinta ei 
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aiheuttaisi suurta työtaakkaa, joten sille ei tule laskea suurta painoarvoa valittaessa 

laadunhallintajärjestelmässä noudatettavaa ISO 3834 -laatuvaatimustasoa.  

 

Tilanteessa, jossa uutta työvoimaa ei ole ainakaan lähitulevaisuudessa tarkoitus hankkia 

suurissa määrin lisää ja kokeneiden työntekijöiden hoitaessa venttiilien valmistuksen, ei 

uusien yksityiskohtaisten työohjeiden laatimisesta nopealla aikavälillä saada juurikaan 

lisäarvoa. Tuotantomäärien pysyessä kohtuullisen vakaina ja työntekijöiden vaihtuvuuden 

tapahtuvan hitaassa tahdissa esimerkiksi eläköitymisen myötä, voisi kuvitella tietotaidon 

siirtyvän kokeneempien opastuksella uusillekin työntekijöille. Tulevaisuuden kannalta voi 

kuitenkin olla järkevää miettiä myös PV-KK- ja PSV -venttiileille tarkoitettujen työohjeiden 

laatimista, kun prioriteetiltaan korkeammalla olevat asiat on saatu hoidettua. 

 

8.1.7 Perusaineet ja hitsauslisäaineet 

Toimittajilta saapuneet materiaalit tunnistetaan vastaanotettaessa vertaamalla tilauksen 

kopiota lähetteeseen ja vastaanotettuun tavaraan. Vakiotuotetavarat kerätään omille 

varastopaikoilleen ja merkitään tarvittaessa tunnisteella. Temetin kankitavaravarasto on 

kuvassa 36 ja levyhylly kuvassa 37. Uuden kuitulaseraseman myötä nykyinen ohutlevyille 

tarkoitettu hylly on jäänyt pieneksi ja levynippuja joudutaan varastoimaan väliaikaisesti 

hallin lattialle leikkausaseman viereen. Lähitulevaisuudessa levyjen varastointiin on 

tarkoitus kehittää parempi ratkaisu.  

 

Saapunut kankitavara merkataan kankeen kirjoitetulla tunnisteella. Vääriltä varastopaikoilta 

löytyneet merkkaamattomat kanget luokitellaan S235 tasoiseksi materiaaliksi. Projekteihin 

liittyvät tavarat kerätään varasto- ja kuljetuspäällikön erikseen määräämälle alueelle ja 

merkitään esimerkiksi projektinumerolla. Materiaaleista pyydetään aina tilauksen 

yhteydessä ainestodistukset, jotka arkistoidaan M-Filesiin.  

 

Hitsaamoon tulevat puolivalmisteet varastoidaan hitsaamon henkilökunnan toimesta niin, 

että tarvittavat vastaanottotarkastukset voidaan suorittaa toimituskohtaisesti. Lisäksi tällöin 

voidaan seurata kappalemääriä valmistussarjakohtaisesti siten, että jokaisesta 

valmistussarjasta valmiiksi saatujen kappaleiden määriä voidaan verrata määriin, jotka 

toimittaja on ilmoittanut. 

 



102 

 

 

Kuva 36. Etualalla saha ja taustalla Temetin kankitavaravarasto. 

 

Temetin perusaineiden käsittely ja varastointi on tarvittavalla tasolla sekä vakio- että 

kattavien laatuvaatimusten näkökulmasta. Näissä vaatimuksena on, että materiaali säilyy 

tunnistettavana varastoinnin aikana. Ensimmäisenä kehitettävänä asiana on erillisen 

varastoinnin menettelyohjeen laatiminen. Se ei ole kuitenkaan ensimmäisenä jonossa, kun 

menettelyohjeita aletaan laatimaan. Temetin materiaalivarasto ei ole ainakaan nykyisellään 

iso, eikä materiaalien kirjo ole kovin suuri. Näin ollen varastotyöntekijöiden ammattitaito 

riittää jo tällaisenaan pitkälle. 

 

 

Kuva 37. Ohutlevyille tarkoitettu hylly ja särmäri. 
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Hitsauslisäaineiden varastoinnille, käsittelylle ja käytölle ei ole erillisiä ohjeita. Tilatuista 

lisäaineista pyydetään ainestodistukset, jotka arkistoidaan hitsauskoordinoijan 

hallinnoimaan mappiin. Hitsauslisäaineet varastoidaan niille tarkoitettuihin hyllyihin 

tuotantotiloissa. Säilytyslämpötila ja kosteus vastaavat näin ollen hallin olosuhteita. Kuvassa 

38 näkyy tämän hetkinen lisäaineiden varastointipaikka. Varastoituna on myös avattuja 

suojaamattomia hitsauslankakeloja, joita näkyi tuotantotiloja kierrellessä myös työpisteiden 

pöydillä. Suunnitelmissa on rakentaa kevään 2015 aikana lisäaineiden säilytykseen oma 

varastohuone, jotta voitaisiin varmistua oikeanlaisista säilytysolosuhteista. 

 

 

Kuva 38. Hitsauslisäainevarasto, jossa on avattuja hitsauslankakeloja. 

 

Hitsauslisäaineiden varastoinnissa on nykyisellään kehitettävää, mutta rakennettava 

lisäainevarasto auttaa korjaamaan tilanteen ISO 3834-2 vaatimusten mukaiseksi. 

Lisäainetodistusten käsittely täyttää vaatimukset nykyiselläkin toimintamallilla. 

 

Suojakaasupulloja säilytetään niille tarkoitetuissa telineissä erillisissä jakoasemissaan. 

Asemassa olevista pulloista kaasut ohjataan putkilinjaa pitkin työasemiin. Kuvassa 39 on 

toinen Temetin kahdesta suojakaasuasemasta.  Käytössä on lisäksi irtopulloja, joita 

käsitellään asianmukaisesti. 
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Kuva 39. Suojakaasujen jakokeskus. 

 

Sekä vakio- että kattavien laatuvaatimusten vaatimuksena on, että valmistajalla tulee olla 

lisäainetoimittajan suosituksiin perustuva menettelyohje hitsauslisäaineiden varastoinnille ja 

käsittelylle. Ohjetta noudattamalla voidaan varmistua, etteivät lisäaineet kostu, hapetu tai 

vahingoitu muulla tavalla. Hitsausosastoa tarkastettaessa hyllyiltä ja työpisteiltä löytyneet 

avoimet lisäainekelat eivät täytä missään nimessä lisäainevalmistajien suosituksia. Hitsaajia 

on ohjeistettu suullisesti, ettei avoimia keloja varastoida hyllyille tai työpisteisiin, mutta 

kirjallista ohjeistusta ei ole, joten sen laatiminen tulee kyseeseen laadunhallinnan 

kehitysprojektin edetessä. Laadittavien menettelyohjeiden ja niiden noudattamisen lisäksi 

nykyistä tilannetta parantaisi suunnitelmissa oleva uusi varastohuone, joka varmistaisi 

oikeanlaiset olosuhteet varastoitaville hitsauslisäaineille. Tällöin lankapaketteja ei tarvitsisi 

säilyttää tuotantotilojen avoimilla hyllyillä, jossa ne ovat alttiimpia esimerkiksi lämpötilojen 

muutoksille ja pölylle. 

 

8.1.8 Lämpökäsittely 

Paineventtiilien hitsauksessa ei ole tarvetta käyttää esilämmitystä tai suorittaa hitsien 

jälkilämpökäsittelyä, koska hitsattavat ainepaksuudet ovat suhteellisen pieniä. Koska 

lämpökäsittelyjä ei tehdä, ei sille standardissa ISO 3834-2 asetettuja vaatimuksia tarvitse 

sisällyttää Temetin hitsauksen laadunhallintajärjestelmään. Jos järjestelmää tulevaisuudessa 

laajennetaan kattamaan myös sellaisia tuotteita, joiden valmistuksessa lämpökäsittelyä 

tarvitaan, tulee laatia tarvittavat menettelyohjeet ja päivittää hitsauskäsikirja. 
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8.1.9 Tarkastus, testaus ja toiminta poikkeamatilanteissa 

Hitsauskoordinoijan ja työnjohtajien velvollisuuksiin kuuluu valvoa tuotannon laatua. 

Tarvittavan pätevyyden omaava hitsauskoordinoija tarkastaa silmämääräisesti 2 % 

valmistettavista paineventtiileistä, jos asiakkaan kanssa ei erikseen ole muuten sovittu. 

Tarkastuksessa noudatetaan standardia SFS-EN ISO 17637. Koordinoija tekee tarkastuksista 

pöytäkirjat, jotka arkistoidaan omaan mappiinsa. Hitsaajat ja hitsausoperaattorit ovat 

velvollisia tarkastamaan oman työnsä. Laadunvalvonnalle ei ole sen lisäksi mitään 

tarkempaa suunnitelmaa tai ohjeistusta. 

 

Silmämääräisen tarkastuksen suorittamiseen ei ole erillistä ohjeistusta. Tarkastusta 

suorittavien henkilöiden näkökyvystä on varmistuttu vuosittaisilla terveystarkastuksilla. 

Yrityksessä ei suoriteta hitsien silmämääräisen tarkastuksen lisäksi muuta säännöllistä NDT 

-testausta tai muunlaisia tarkastuksia, jos asiakkaan kanssa ei ole muuten sovittu. 

 

Sekä vakio- että kattavien laatuvaatimusten vaatimuksena on, että valmistaja suorittaa 

tuotannossaan tarkastusta ja testausta tarkoituksenmukaisissa kohdissa. Tämä vaatimus 

ainakin osittain täyttyy jo nykyiselläkin toimintatavalla, jossa 2 % paineventtiileistä 

tarkastetaan silmämääräisesti. Hitsauksen laadunhallinnan kehittämisen kannalta voisi 

kuitenkin olla tarpeen miettiä tarkastustoiminnan lisäämistä esimerkiksi erilaisten tasaisin 

väliajoin suoritettavien pistokokeiden muodossa. Silmämääräisen tarkastuksen lisäksi 

muiden NDT -menetelmien, kuten magneettijauhe- ja tunkeumanestetarkastuksen, 

käyttäminen säännöllisessä tarkastustoiminnassa parantaisi laadunvarmistuksen nykytilaa 

ilman, että koordinoijan työtaakka kasvaisi kohtuuttomasti. Lisäksi olisi tärkeää laatia 

erillinen menettelyohje hitsien silmämääräiseen tarkastamiseen, sekä antaa hitsaajille 

lisäkoulutusta tarkastusten suorittamiseen. 

 

Temetin laatukäsikirjaan on kirjattu, että jokaisen yrityksen työntekijän oikeus ja 

velvollisuus on ilmoittaa laatuun liittyvistä epäkohdista yrityksen laatupäällikölle tai 

lähimmälle esimiehelle. Hitsauskoordinoija ei ollut tietoinen, että yrityksellä olisi erillistä 

ohjeistusta poikkeamatilanteiden varalle. Yrityksellä on valmis poikkeamaraporttipohja. 

Poikkeamien käsittely on riittävällä tasolla täyttämään ISO 3834-2 vaatimukset. 
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8.1.10 Mittaus-, tarkastus- ja testauslaitteet sekä niiden kalibrointi ja kelpuutus 

Temetin rekisteröidyt mittaus-, tarkastus- ja testauslaitteet on luetteloitu. Luettelon 

laadinnasta ja ylläpidosta vastaa yrityksen laatupäällikkö. Jokaisesta rekisteröidystä 

mittavälineestä ja testauslaitteistosta ylläpidetään seuraavat asiat sisältävää 

mittavälinekorttia: 

 mittavälineen tai testauslaitteiston rekisterinumero 

 mittavälineen nimi 

 säilytyspaikka 

 kalibrointivälineet, kalibrointiväli, kalibrointiohjeet ja kalibrointipäivämäärät 

 

Temetillä on VTT:n kanssa laadunvalvontasopimus, jonka mukaan VTT hoitaa 

mittavälineiden ja testauslaitteistojen määräaikaiskalibroinnin.  Tarkastetut välineet ja 

laitteet merkitään hyväksymistarralla. 

 

Työntekijöillä on käytössä rullamitat, työntömitat ja suojakaasun virtausmittarit. 

Silmämääräistä tarkastusta suorittavalla hitsauskoordinoijalla on kalibroitu a-mittatulkki. 

Rekisteröimättömien mitta- ja testauslaitteiden tarkastukseen ja kelpuutukseen ei ole erillistä 

menettelyohjetta, mutta miehistöä on neuvottu heittämään korjaamattomissa olevat 

rikkinäiseksi todetut välineet kuten vääntyneet rullamitat roskiin. Temetillä on myös kolme 

kappaletta yleismittareita, joita ei laatupäällikön mukaan tarvitse kalibroida. 

 

Kattavien ISO 3834 laatuvaatimusten kohdalla mittaus- ja testauslaitteiden kalibrointi ja 

kelpuutus on kuitenkin vaatimuksena. Vakiolaatuvaatimusten kohdalla tätä tulee toteuttaa, 

jos erikseen vaaditaan. Hitsauslaitteiden virta- ja jännitearvojen seurantaa ei Temetillä tähän 

mennessä ole suoritettu, jonka takia yleismittareita ei ole kyseiseen tarkoitukseen käytetty. 

Jatkossa arvoja todennäköisesti aletaan kuitenkin seuraamaan, joten myös yleismittareiden 

säännölliseen validointiin tulee luoda jonkinlainen käytäntö. Muilta osin yrityksen 

mittavälineiden ja testauslaitteiden kalibrointi- ja kelpuutuskäytännöt ovat hyvällä mallilla, 

eikä erillisen menettelyohjeen laatiminen ole välttämättä tarpeen. 

 

8.1.11 Tunnistettavuus ja jäljitettävyys 

Vastaanotetut perusmateriaalit merkitään niin, että eri materiaalit ovat erotettavissa. 

Sulatusnumeroja ei merkitä. Näin ollen materiaalien ja tuotteiden tunnistettavuus ja 
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jäljitettävyys voi olla hankalaa etenkin tapauksissa, joissa vastaanotettu materiaali ei ole 

projektikohtaista. Etenkin projektikohtaisesti valmistettavien teollisuuspuolen 

paineventtiilien tapauksessa materiaalit ovat kuitenkin yhdistettävissä oikeaan 

ainestodistukseen. Temetin laatupäällikkö vastaa yrityksen tuotteiden tunnistettavuuden ja 

jäljitettävyyden takaavien toimenpiteiden suunnittelusta, ylläpidosta ja dokumentoinnista. 

 

ISO 3834 vakio- tai kattavat laatuvaatimukset eivät aseta vaatimusta jäljitettävyydelle, kuin 

tarvittaessa. Paineventtiilien jäljitettävyydelle ei ole asetettu asiakkaiden taholta tähän 

mennessä vaatimuksia, lukuun ottamatta yksittäisiä projekteja. Tiukat 

jäljitettävyysvaatimukset eivät laajemmassa mitassa ole lähitulevaisuudessakaan 

todennäköisiä. Vaikka jäljitettävyydelle ei olisikaan ulkopuoliselta taholta asetettuja 

vaatimuksia, voisi oman laadunhallinnan kannalta olla hyödyllistä miettiä jonkinlaisen 

suurpiirteisen valmistettavan tuote-erän tiettyihin ainestodistuksiin yhdistävän 

toimintatavan käyttöönottoa. Käytännössä tämän kaltainen jäljitettävyys on ollut tähän 

mennessäkin olemassa, koska materiaalit tilataan pääasiassa projektikohtaisesti ja tilauksen 

yhteydessä pyydetyt ainestodistukset on linkitetty kyseisen projektin kansioon 

verkkolevyllä. Osittain vielä opetteluasteella oleva M-Files ja sen ominaisuuksien 

hyödyntäminen oikealla tavalla asettaa osaltaan haasteen tuonkin menetelmän 

jatkojalostukselle. Haasteena on lisäksi varastoon valmistettavat osat ja puolivalmisteet, 

joiden määrä todennäköisesti kasvaa uuden laserleikkausaseman myötä. Tarkan osa- tai 

hitsikohtaisen jäljitettävyyden varmistavan järjestelmän käyttö ei ole tarpeellista, saati 

järkevää sen aiheuttaman kankeuden ja lisätyön vuoksi. 

 

8.2 Pohdintaa nykytilasta 

Temetin laadunhallinnan periaatteisiin kuuluu, että yrityksessä toteutetaan 

johtamisjärjestelmää, joka on suunniteltu toteuttamaan jatkuvan parantamisen mallia kaikki 

sidosryhmät huomioon ottaen. Laadunhallinta on tärkeä osa yritystä ja se on myös selvästi 

nähtävissä liikuttaessa tuotantotiloissa ja tarkasteltaessa valmistuvia ja valmiita tuotteita. 

Tarkasteltaessa yrityksen laadunhallintaa hitsauksen näkökulmasta on toiminnasta kuitenkin 

löydettävissä kohtia, joissa olisi parantamisen varaa.  

 

Yrityksessä tehdyn nykytilan kartoituksen perusteella voidaan sanoa, että hitsauksen 

teknisessä laadussa ei päällisin puolin löydy suurempaa huomautettavaa. Makrohietutkimus 
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kuitenkin osoitti, että teknisessä laadussa on parantamisen varaa. Virheet olivat sen 

tyyppisiä, että niiltä voitaisiin välttyä kunnollisten työohjeiden käytöllä. Voidaan kuitenkin 

sanoa, että nykyiselläänkin hitsit ovat täyttäneet tuotteen niille asettamat vaatimukset. Tätä 

tukee se, että hitsit eivät ole aiheuttaneet ongelmia VTT:n tyyppitestauksissa ja se, ettei 

asiakkailta ole tullut hitsien laatua koskevia reklamaatioita. Osaltaan hitsien tarvittavan 

hyvää laatua selittää varmasti hitsaajien ja hitsausoperaattorien vankka kokemus sekä korkea 

ammattitaito. Hitsattavat materiaalit ovat myös hitsattavuudeltaan hyviä ja hitsit ovat 

pääsääntöisesti yksinkertaisia. Makrohietutkimuksessa havaitut laatuongelmat kuitenkin 

kertovat, että hitsien teknisen laadun parantamiseen tulee kiinnittää jatkossa huomiota. Kun 

toimintaa tarkasteltiin hitsaustoiminnan laadun ja laadunvarmistuksen näkökulmasta selvisi, 

että kehitettävää olisi etenkin dokumentaation ja dokumenttien hallinnan osalta. Hyvin 

nopeasti diplomityön aloittamisen jälkeen kävi ilmi, että hitsaustöiden suorittamisen taso on 

yrityksessä korkea ja suurimpana haasteena tulisi olemaan hitsaustyön tasokkuuden 

osoittaminen asiakkaille. 

 

Selvitystyöstä teki haastavan se, että Temetin valmistamat paineventtiilit ovat tuotteena 

eräänlaisessa väliinputoajan asemassa, kun tarkastellaan mahdollisia hitsaukselle 

vaatimuksia asettavia asetuksia ja standardeja. Tuotteita on vaikea nähdä laskettavan sen 

paremmin teräsrakenneasetuksen kuin painelaiteasetuksenkaan piiriin. Tämä on ollut myös 

syy, miksi dokumentaatioon ei ole ollut aikaisemmin tarpeen kiinnittää erityistä huomiota. 

Ajateltaessa asiaa pelkästään asetusten ja standardien näkökulmasta ei tätä tarvetta 

periaatteessa olisi edelleenkään. On kuitenkin selvää, että yrityksen pyrkiessä ottamaan 

tukevampaa jalansijaa tiukkoihin vaatimuksiin tottuneiden petrokemianteollisuuden 

toimijoiden keskuudessa, tulee myös hitsaukseen liittyvän dokumentaation olla kattavampaa 

ja noudattaa ainakin oleellisilta osin jonkin yleisesti hyväksytyn ja tunnetun toimintatavan 

periaatteita. 

 

Yhtenä negatiivisena puolena laadunhallinnan kehittämisessä on siitä aiheutuvat 

kustannukset. Kustannuksia syntyisi esimerkiksi nykyisten hitsausohjeiden päivittämisestä, 

joko hyväksyttämällä ne menetelmäkokeilla tai hankkimalla hitsauskonevalmistajalta 

kokonaan uudet standardihitsausohjeet. Myös edullisempi hyväksyttäminen aikaisempaan 

kokemukseen perustuen voi mahdollista. On selvää, että nykyisen kaltaisellakin 

dokumentaatiolla on edelleen mahdollista saada tilauksia. On kuitenkin myös viitteitä siitä, 
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että teollisuuspuolen paineventtiileitä tilaavien asiakkaiden vaatimustaso on 

laatudokumentaation osalta nousussa. Asiakkaiden noussut vaatimustaso on aiheuttanut ja 

aiheuttaa varmasti jatkossakin tarpeen suunnitella ja laatia erilaisia projektikohtaisia 

dokumentteja, joilla saadaan vakuutettua asiakas hitsauksen laadusta. Tämä lisää 

kuormitusta yrityksen myynnin, suunnittelun ja tuotannon johdon henkilöstölle sekä vie 

resursseja muulta tekemiseltä. Onkin syytä miettiä kumpi tulee loppujen lopulta yritykselle 

kalliimmaksi: kertaluontoinen suurempi panostus hitsauksen laatudokumentaation ja 

laadunhallinnan kehittämiseen vai jatkuva toimihenkilöiden kuormittaminen ylimääräisillä 

palavereilla ja erilaisten kertakäyttöisten asiakirjojen laatimisella. On myös hyvin 

todennäköistä, että tulevaisuudessa asiakkaiden vaatimukset ovat etenkin teollisuuspuolella 

sillä tasolla, että esimerkiksi menetelmäkokeilla hyväksytyt hitsausohjeet ovat ”standardi”, 

eivätkä vaatimattomammilla pätevöimistavoilla hyväksytyt hitsausohjeet tai etenkään 

kertakäyttöiset ”sävelletyt” asiakirjat yksinkertaisesti enää riitä. 

 

8.3 Kehitystoimien punnitseminen 

Tehtyjen selvitysten perusteella on selvää, että standardiin ISO 3834 perustuvan hitsauksen 

laadunhallintajärjestelmän luominen antaisi sopivat raamit hitsauksen laadunhallinnan 

kehitystyölle ja toisi Temetille lisäarvoa etenkin pidemmällä aikavälillä. Asiakkaalle 

voitaisiin esittää yksiselitteisesti Temetin hitsaustoiminnan tason osoittava 

laatudokumentaatio heti sopimusta solmittaessa. Näin vältyttäisiin jatkossa erilaisten 

tapauskohtaisesti ”kyhättyjen” dokumenttien laatimiselta ja vastaavanlaiselta paperisodalta.  

 

Mietittäessä yritykselle tarkoituksenmukaista ISO 3834 laatuvaatimustasoa, voidaan osa 4 

eli peruslaatuvaatimukset sulkea välittömästi pois. Ainoana vaatimuksena standardissa on 

oikeastaan vain pätevyysvaatimus hitsaajille. Tämän ollessa Temetillä jo nykyiselläänkin 

kunnossa, eivät peruslaatuvaatimukset toisi mitään lisää hitsauksen laadunhallintaan. Näin 

ollen vaihtoehdoiksi jäävät ISO 3834 osat 2 ja 3. Kummatkin osat toisivat jämäkkyyttä 

Temetin hitsauksen laadunhallintaan verrattuna nykytilanteeseen. Verrattaessa osien 

vaatimuksia toisiinsa, erot eivät ole järin suuret. Osan 2 kattavat laatuvaatimukset erottaa 

vakiolaatuvaatimukset sisältävästä osasta 3 lähinnä katselmuksista vaaditut pöytäkirjat, 

suunnitelmat ja pöytäkirjat laitteiden huoltoon, tuotantosuunnitelmat sekä mittaus- ja 

testauslaitteiden kalibrointi ja kelpuutus. Koska nykytilanteen selvityksen perusteella 

kyseiset asiat ovat jo tällä hetkellä ainakin suurin piirtein kattavien laatuvaatimusten tasolla 
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sekä kehitystoimia vaativat kohdat ovat vaatimuksena kummassakin osassa, kannattaisi 

noudatettavaksi laatuvaatimustasoksi valita osa 2 kattavat laatuvaatimukset. Sen lisäksi, että 

kattavien laatuvaatimusten täyttäminen ei juurikaan ole yritykselle raskaampaa verrattuna 

vakiolaatuvaatimusten täyttämiseen, on sertifioitu kattavien laatuvaatimusten mukainen 

hitsauksen laadunhallintajärjestelmä vakuuttavampi osoitus toiminnan tasosta myös 

markkinoinnillisessa mielessä. 

 

Hyväksytetyt hitsausohjeet sisältyvät, niin standardin ISO 3834 kattaviin laatuvaatimuksiin, 

kuin vakiolaatuvaatimuksiinkin. Lisäksi Temetin asiakkaiden vaatimukset ovat selvästi 

nousseet, eikä yrityksen sisäiset hyväksymättömät hitsausohjeet jatkossa riitä sellaisenaan. 

Vaatimuksena on tulevaisuudessa varmasti yhä useammin kolmannen osapuolen 

hyväksymät hitsausohjeet ja menetelmäkoepöytäkirjat, joiden perusteella hitsausohjeet on 

hyväksytetty. Nykyiset hyväksymättömät hitsausohjeet ovat aiheuttaneet jo diplomityön 

tekemisenkin aikana turhia lisäkuluja yritykselle. Kulut ovat koostuneet usean työntekijän 

useiden tuntien työpanoksesta, joka on jouduttu käyttämään asiakkaan vakuuttamiseksi 

yrityksessä käytettyjen hitsausprosessien soveltuvuudesta paineventtiilien valmistukseen. 

Näiden kokemusten perusteella on selvää, että hitsauksen laadunhallinnan kehittämisen 

kannalta hyväksytetyt hitsausohjeet ovat kehitettävien asioiden listalla kärkipäässä, 

riippumatta siitä aletaanko yrityksessä ajamaan sisään ISO 3834 mukaista hitsauksen 

laadunhallintajärjestelmää tai ei. Prioriteettina tulee olla hyväksytettyjen hitsausohjeiden 

laatiminen tai hankkiminen vaativammille teollisuuspuolen asiakkaille tarkoitetuille PV-

KK- ja HV -tuoteperheiden venttiileille.  

 

Mietittäessä tapaa, jolla Temetin hitsausohjeet kannattaisi hyväksyttää, voidaan 

ensimmäisenä poissulkea hyväksyntä ASME- tai AWS -standardien mukaiset menetelmät, 

koska Temet toimii kuitenkin vahvasti eurooppalaisessa toimintaympäristössä, vaikka myös 

Lähi-idän markkinat ovat yritykselle tärkeitä. Myös yrityksen taholta on ollut toiveena nojata 

toiminta jatkossakin mahdollisuuksien mukaan eurooppalaisiin standardeihin. Tähän 

mennessä ei ole ollut viitteitä, etteivätkö ISO:n pätevyyskoe- ja hitsausohjeiden 

hyväksymisstandardit kelpaisi Lähi-idässäkin toimiville asiakkaille. Jos luvussa 3.5.1 

tarkemmin esitelty ASME:n pelinavaus ISO:n pätevyysstandardien noteeraamisen suhteen 

saa jatkumoa, ei amerikkalaisten standardien seuraamiselle tule olemaan varmuudella 

tarvetta tulevaisuudessakaan. 
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Pohdittaessa järkevintä hitsausohjeiden hyväksymistapaa jäljellä olevista vaihtoehdoista, 

voidaan sulkea ISO 15610 mukainen hyväksyntä testatuilla lisäaineilla pois, koska 

kyseisellä tavalla hyväksytettyjä hitsausohjeita ei voi käyttää, kuin materiaaliryhmien 1.1 ja 

8.1 teräksiä hitsattaessa. Tämä sulkee pois paineventtiilien perusmateriaalin S355 

rakenneteräksen. Myöskään hyväksyntä aikaisemmalla kokemuksella ISO 15611 mukaan ei 

ehkä ole Temetin tilanteeseen sopiva, koska hyväksyttämiseen pitäisi kerätä dataa 

yrityksessä suoritetusta hitsauksesta useamman vuoden aikaväliltä ja hyväksytetyt 

hitsausohjeet olisi tarpeellista saada käyttöön mahdollisimman pikaisesti. ISO 15612 

mukaisten standardihitsausohjeiden ongelmana on se, että hitsauskonevalmistajien ohjeet 

eivät kata vielä tällä hetkellä materiaaliryhmän 8.1 teräksiä, joihin myös AISI 316L kuuluu. 

Vaihtoehtona on myös ohjeiden ostaminen toiselta yritykseltä, mutta tähän kohtuullisella 

hinnalla suostuvaisen yrityksen löytäminen voi olla haasteellista. Standardiohjeiden 

riittävyyden, asiakkaiden vaatimustason tulevaisuudessa edelleen noustessa, voi myös 

kyseenalaistaa. Parhaimpana vaihtoehtona lienee hyväksyntä menetelmäkokeella ISO 

15614-1 mukaan. Jos kaikkia paineventtiilien liitostyyppejä ei saada katettua 

menetelmäkokeilla, voidaan turvautua ISO 15613 hyväksymistapaan esituotannollisella 

kokeella, joka vastaa periaatteessa hitsattavia koekappaleita lukuun ottamatta 

menetelmäkoetta. Aikaisempaan kokemukseen perustuvan hyväksynnän edellytykset 

kannattaa joka tapauksessa selvittää valittaessa sopivinta hyväksymistapaa. 

 

Pohdittaessa mahdollisen ISO 3834-2 mukaisen hitsauksen laadunhallintajärjestelmän 

sertifiointia, se on tulevaisuudessa hyödyllistä, kunhan järjestelmän tuomat uudet käytännöt 

ovat ensin sisään ajettu yrityksessä ja sisäistetty sekä valmistushenkilöstön että 

toimihenkilöiden osalta. Sertifioinnin etuna olisi ensinnäkin se, että 

laadunhallintajärjestelmä ei jäisi pelkäksi sanahelinäksi ja pölyttyväksi hitsauskäsikirjaksi, 

vaan säännölliset kolmannen osapuolen auditoinnit pakottaisivat yrityksen myös 

noudattamaan luotua toimintatapaa. Hitsauksen laadunhallinnan kehittäminen sertifioinnin 

vaatimalle tasolle ei vaadi tarpeettoman suuria ponnisteluja hyvän lähtötilanteen ansiosta. 

Mietittäessä asiaa asiakkaan näkökulmasta, ei ole epäilystä, etteikö sertifioitu 

laadunhallintajärjestelmä olisi vakuuttavampi osoitus tekemisen tasosta, kuin sertifioimaton 

järjestelmä. Vaikka sertifiointi asetettaisiin tavoitteeksi, on laadunhallintajärjestelmää joka 

tapauksessa järkevä ensin testata huolellisesti tuotannossa ja arvioida ennen sertifioimista 
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tukeeko vai jarruttaako se omaa tuotantoa. Järjestelmän, jonka ei havaita tukevan tai 

tehostavan toimintaa millään tavalla, rakennetta tulee arvioida uudelleen. 

 

Mikäli sertifiointi nähtäisiin yrityksessä kannattavaksi, olisi järkevää ainakin alkuun rajata 

ISO 3834-2 mukaan valmistettavat tuotteet teollisuuspuolen PV-KK- ja HV -tuoteperheisiin, 

joissa asiakkaiden vaatimukset ovat korkeammalla tasolla kuin muilla Temetin 

valmistamilla tuotteilla. Tällä tavalla hitsausohjeiden hyväksyttämisestä aiheutuvat 

kustannukset eivät kasvaisi kohtuuttoman suuriksi, jos hyväksyttäminen tehtäisiin 

menetelmäkokeilla. Toki hyväksytettyjä hitsausohjeita lukuun ottamatta hitsauksen 

laadunhallintajärjestelmän toimintatapoja voisi soveltaa myös muiden tuotteiden 

valmistuksessa. Sertifioidun järjestelmän alaisuudessa valmistettavaa tuotekirjoa voitaisiin 

tulevaisuudessa tarpeen mukaan kasvattaa tekemällä lisää menetelmäkokeita. 

 

Painelaitteiden valmistusta ohjaavien, luvussa 7 esiteltyjen, painelaitedirektiivin ja ASME 

BPVC standardikokoelman noudattaminen tai soveltaminen Temetin paineventtiilien 

hitsauksessa ei ole järkevää. Painelaitedirektiivin ja BPVC:n määrittelyehtojen perusteella 

paineventtiilit eivät ensinnäkään ole painelaitteita, eivätkä tiukat jäljitettävyysvaatimukset 

ole tarkoituksenmukaisia paineventtiilien kaltaisten tuotteiden kohdalla. 

 

Luvun 7.4 perusteella voidaan sanoa, etteivät työssä käsitellyt paineventtiilit kuulu 

standardin EN 1090-1 soveltamisalaan. Vaikka paineventtiilit eivät kuulukaan 

rakennustuoteasetuksen piiriin, eikä niitä voi näin ollen standardin EN 1090-1 perusteella 

CE-merkitä, sisältää standardin tekninen osa EN 1090-2 valmistuksen laadunhallinnan 

kannalta tärkeitä elementtejä. Toisin kuin hitsaukseen keskittyvä ISO 3834, luvussa 7 

käsitelty EN 1090 ottaa kantaa laajemmin koko valmistuksen näkökulmasta. Ajateltaessa 

asiaa markkinoinnin ja Temetin asiakkaiden näkökulmasta voidaan nähdä, että kaikissa EU- 

ja ETA -maissa kantavien teräsrakenteiden valmistuksessa noudatettava EN 1090 on 

varmasti tuttu myös kaikille kyseisellä alueella painesuojausta vaativien kohteiden 

rakentamista harjoittaville tahoille. Näin ollen voisi kuvitella tiedon siitä, että Temetin 

paineventtiilien valmistus toteutetaan EN 1090-2 mukaisesti antavan signaalin valmistuksen 

korkeasta tasosta. Mietittäessä mahdollista EN 1090 käyttöönottoa ja sen aiheuttamaa 

kuormitusta tulee ottaa huomioon, että sen vaatimusten täyttäminen ei vaadi kovinkaan 

suurta lisätyötä, jos yrityksellä on jo valmiiksi käytössä ISO 3834-2 vaatimusten mukainen 
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hitsauksen laadunhallintajärjestelmä. Jos Temet tulevaisuudessa lähtee soveltamaan 

tuotannossaan ISO 3834-2 vaatimuksia, voisi seuraavana luonnollisena askeleena olla juuri 

EN 1090 mukaisen järjestelmän soveltaminen ja sertifiointi. 

 

Luvussa 7 esiteltiin myös Norjan öljyteollisuuden laatimia NORSOK -standardeja M-101 ja 

H-003. Näistä jälkimmäinen on ilmanvaihto- ja viemäröintijärjestelmiin keskittyvä 

standardi, joka ei menetelmäkokeilla hyväksytettyjä hitsausohjeita lukuun ottamatta ota 

juurikaan kantaa hitsaukseen. Näin ollen siihen ei ole tarvetta Temetin hitsauksen 

laadunhallintaa kehitettäessä tukeutua. M-101 taas on kokonaisvaltaisempi hitsauksen 

laadunhallintastandardi, jonka voidaan nähdä olevan tietyiltä osin vaatimuksiltaan tiukempi 

kuin ISO 3834-2, johon se kuitenkin perustuu. Yhtenä vaatimuksena M-101 mukaisen 

laadunhallintajärjestelmän sertifioinnille onkin käytössä oleva sertifioitu ISO 3834-2 tai -3 

järjestelmä. Nämä seikat huomioon ottaen M-101 soveltaminen Temetin laadunhallinnan 

kehittämisessä ei juurikaan tuo lisäarvoa, niin kauan kuin yritys ei ole vakitoimittajana 

öljyteollisuuden toimijalle tai toimijoille, jotka vaativat standardin noudattamista. 

 

8.4 Suunnitelma laadunhallintajärjestelmälle 

Selvitysten ja niiden perusteella tehtyjen pohdintojen perusteella lähdettiin laatimaan 

ehdotusta paineventtiilien hitsauksen laadunhallintajärjestelmälle. Järjestelmä päätettiin 

rakentaa ISO 3834-2 sertifioinnin vaatimalle tasolle. Kattavan vaatimustason valinta 

pohjautui sekä työssä tehtyihin selvityksiin että ulkopuolisten asiantuntijoiden arvioihin. 

Suunnitelman lähtökohtana on toiminnassa havaitut kehityskohteet ja puutteet. PSV -

tuoteperheen venttiilit päätettiin jättää kehitettävän järjestelmän ulkopuolelle. Koettiin 

järkevämmäksi keskittyä aluksi vaativammille asiakkaille tarkoitettuihin teollisuuspuolen 

HV- ja PV-KK -tuoteperheen venttiileihin, joiden kohdalla esimerkiksi hyväksytettyjen 

hitsausohjeiden hankinnalla oli kiire. Tavoitteena oli, että heinäkuun lopussa yrityksellä olisi 

selvillä oikeat toimintatavat ja käytettävissä tarvittava laatudokumentaatio, kuten 

hyväksytetyt hitsausohjeet ja ISO 3834-2 vaatimukset täyttävä hitsauskäsikirja. 

Laadunhallintajärjestelmän eri prosesseista ja niihin liittyvistä asiakirjoista vastaamaan oli 

tarkoitus ehdottaa yrityksestä kuhunkin tehtävään sopivaa vastuuhenkilöä.  

 

Kehitys- ja korjaustoimenpiteitä varten varattiin kolme kuukautta vuoden 2015 toukokuusta 

heinäkuun loppuun. Taulukossa 15 on projektin toteutusaikataulu, josta nähdään ISO 3834-
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2 standardin sovellettavien kappaleiden mukaiset laadunhallintajärjestelmän kohdat ja arvio 

niiden toteuttamiseen kuluvasta ajasta. Eri kehitystoimille varatut ajat olivat lähinnä suuntaa 

antavia ja varattu kolmen kuukauden kokonaisaika perustui aikaan, joka oli aikataulua 

laatiessa jäljellä koko työn tekemiseen varatusta ajasta. Suunniteltu aikataulu oli tiukka 

verrattuna Lindewaldin mainitsemaan tyypilliseen 6-18 kuukauteen, mutta on otettava 

huomioon, että Lindewaldin aikataulu pitää sisällään myös järjestelmän käyttöönoton 

tuotannossa. Aikataulussa oli otettu myös huomioon yrityksen hyvä lähtötilanne, jossa 

toiminta osittain vastasi jo kattavia laatuvaatimuksia sekä se, että laadunhallintajärjestelmää 

on ainakin alkuun tarkoitus soveltaa ainoastaan teollisuuspuolen asiakkaille tarkoitettujen 

paineventtiilien valmistuksessa. (Lindewald, 2013, s. 26). 

 

Taulukko 15. Temetin hitsauksen laadunhallintajärjestelmän toteutusaikataulu vuodelle 

2015. 

 

 

8.5 Laadunhallintajärjestelmän toteutus 

Paineventtiilien hitsauksen laadunhallintajärjestelmän toteuttaminen aloitettiin 

kirjoittamalla hitsauskäsikirjaan johdantokappale. Laadunhallintajärjestelmän ylläpitäjäksi 

ehdotettiin yrityksen laatupäällikköä, joka vastaa myös yrityksen ISO 9001 -

laadunhallintajärjestelmän ylläpidosta ja muista laatuun liittyvistä asioista. 

 

Tämän jälkeen paneuduttiin katselmustoimintaan ja alihankintaan sekä kirjoitettiin 

hitsauskäsikirjaan niitä käsittelevät luvut. Nykyisiin katselmuskäytäntöihin ei koettu 

tarpeelliseksi tehdä muutoksia. Katselmuksista vastaavaksi henkilöksi ehdotettiin 
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tuotantojohtajaa, joka yrityksen tuotannon, myynnin ja suunnittelun rajapinnoilla 

toimiessaan omaa parhaat edellytykset vastata kyseisestä kohdasta. Myös yrityksen 

alihankintakäytäntöjen nähtiin olevan sellaisenaan kattavien laatuvaatimusten tasolla, joten 

varsinaisia muutoksia niihin ei tehty. Yritykselle laadittiin kuitenkin liitteen 4 mukainen 

alihankkijan hitsauksen laadunhallinnan arviointilomake, jota voidaan hyödyntää 

arvioitaessa paineventtiilien hitsauksessa käytettävän alihankkijan kykyä täyttää Temetin 

vaatima laatutaso. Alihankinnasta vastaavaksi henkilöksi ehdotettiin Temetin 

hankintapäällikköä, joka vastaa alihankintaa koskevista asioista yrityksessä muutenkin. 

 

Hitsaus-, tarkastus- ja testaushenkilöstöä käsittelevät kehitystoimet käsittivät ensimmäiseksi 

hitsauskoordinoijan tehtävien määrittämisen. Tämä tapahtui laatimalla Temet Oy:n 

hitsauskoordinoijan toimenkuvaus (Liite 5). Asiakirja pohjautuu SFS-EN ISO 14731 

standardiin, jossa listataan hitsauskoordinoijan tyypillisiä tehtäviä.  Lisäksi hitsaajien ja 

hitsausoperaattorien pätevyystodistukset skannattiin ja laadittiin hitsaajien ja 

hitsausoperaattorien pätevyydet kokoava liitteen 6 mukainen pätevyysluettelo, josta näkee 

nopeasti mitä pätevyyksiä kelläkin on ja mihin asti ne ovat voimassa. Samalla laadittiin myös 

liitteen 7 mukainen menettelyohje hitsaajien pätevyystodistusten laadintaan ja ylläpitoon. 

Hitsaushenkilöstöstä vastaavaksi henkilöksi ehdotettiin hitsauskoordinoijaa, joka on 

hoitanut samoja tehtäviä ennestäänkin. Tarkastus- ja testaushenkilöstöä Temetillä ei ole, 

joten kyseiset palvelut ostetaan jatkossakin alihankintana, josta taas vastaa 

hankintapäällikkö. Lopuksi hitsauskäsikirjaan kirjoitettiin hitsaus-, tarkastus- ja 

testaushenkilöstöä käsittelevät luvut.  

 

Seuraavaksi keskityttiin hitsauksen kannalta olennaisia laitteita koskevien käytäntöjen 

päivittämiseen. Tehdyt kehitystoimet koostuivat liitteen 8 mukaisen hitsauskoneluettelon 

laatimisesta ja muut konepajan oleelliset laitteet sisältävän laiteluettelon päivityksestä. 

Lisäksi laadittiin liitteen 9 mukainen menettelyohje ja liitteen 10 mukainen pöytäkirjapohja 

hitsauskoneiden virta- ja jännitearvojen seurannan toteuttamiseen. Virta- ja jännitearvojen 

mittaamisen lisäksi hitsauskoneiden kelpuuttamisen yhteyteen lisättiin vaatimus 

langansyöttönopeuden tarkistamisesta. Laitteista vastaavaksi henkilöksi ehdotettiin 

hitsauskoordinoijaa. Hitsauskäsikirjaan lisättiin myös laitteita käsittelevä luku. 

 



116 

 

Työläin kohta laadunhallintajärjestelmän kehitystyössä oli hitsaustoimintojen saaminen 

kattavien laatuvaatimusten tasolle. Suurin työ hitsaustoimintojen kehityksessä oli 

tarvittavien hitsausohjeiden suunnittelu, hankinta ja tarvittavien dokumenttien laatiminen. 

Tuotantojohtajan, hitsauskoordinoijan ja ulkopuolisen asiantuntijan kesken maaliskuun 

lopussa pidetyssä palaverissa tultiin siihen tulokseen, että menetelmäkokeilla ISO 15614-1 

mukaan hyväksytyt hitsausohjeet ovat järkevin ratkaisu Temetin kannalta. Myös hyväksyntä 

aikaisempaan kokemukseen perustuen standardin ISO 15611 mukaan, oli varteenotettava 

vaihtoehto. Todettiin kuitenkin, ettei yrityksellä ollut sopivaa pitkän aikavälin dataa 

hitsausmenetelmien toimivuudesta, jonka aikaisempaan kokemukseen perustuva hyväksyntä 

olisi vaatinut. Datan keräämisen aloittaminen tuossa vaiheessa olisi siirtänyt hitsausohjeiden 

saamista liian kauas tulevaisuuteen, joten menetelmäkokeet nähtiin kyseisessä tilanteessa 

parhaaksi ratkaisuksi. Palaverin jälkeen tarvittavia menetelmäkokeita ryhdyttiin 

kartoittamaan. Taulukossa 16 on eriteltynä kartoituksen perusteella tehtäväksi valikoituneet 

kokeet. Kokeiden suunnittelun perustana oli saada pätevyysalueet kattamaan PV-KK- ja HV 

-tuoteperheiden paineventtiilien hitsit. Kaikki kokeet hitsattiin yksipalkohitsauksena. 

Hitsausasennot valittiin vastaamaan oikeiden tuotteiden hitsaustapaa lukuun ottamatta S355 

-teräkselle tehtyjä päittäishitsejä, jotka hitsattiin vaaka-asennossa PC. Näin siksi, koska 

menetelmäkoestandardi vaatii kovuuskokeet 1.2 ryhmän teräksille hitsatuille 

päittäisliitoksille ja sen seurauksena hitsausasennolle vaatimuksena on kokeiden hitsaus 

pienimmän lämmöntuonnin asennossa. Menetelmäkokeita varten laadittiin 

menetelmäkoestandardin mukaiset liitteen 11 menetelmäkoepöytäkirjapohjat. Lisäksi 

Temetin WPS -pohja (liite 12) päivitettiin. Jokaista suunniteltua koetta varten laadittiin 

liitteen 13 mukainen alustava hitsausohje. 
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Taulukko 16. Temetin tarvitsemat menetelmäkokeet. 

 

 

Tarvittavien kokeiden määrä kasvoi lopulta melko suureksi suhteessa katettuun 

pätevyysalueeseen. Yhtenä syynä tähän on se, että jokainen hitsauksen mekanisointiaste 

tulee menetelmäkoestandardin mukaan hyväksyttää erikseen, eikä käsinhitsaukselle 

hyväksytettyjä hitsausohjeita voi näin ollen käyttää robottihitsauksessa tai päinvastoin. 

Koska kaikkia paineventtiileissä käytettyjä liitostyyppejä hitsataan käsinhitsauksen lisäksi 

myös robotilla, jouduttiin samat kokeet tekemään periaatteessa tuplana.  Kokeiden määrää 

lisäsi myös menetelmäkoestandardin vaatimat erilliset pienahitsauskokeet, koska suuri osa 

Temetin hitsauksesta on pienahitsausta. (SFS-EN ISO 15614-1, 2008, s. 40.) Tulppahitsit 

jouduttiin hyväksyttämään menetelmäkokeen sijaan esituotannollisella hitsauskokeella 

standardin ISO 15613 mukaisesti sekä robotti- että käsinhitsaukselle, koska 

menetelmäkoestandardi käsittää ainoastaan päittäis- ja pienahitsit. 

 

Menetelmäkokeiden hankinnan lisäksi laadittiin liitteen 14 mukainen menettelyohje 

hitsausohjeiden laadintaan ja ylläpitoon. Lisäksi laadittiin hitsausohjeiden pätevyysaluetta 

kuvaava liitteen 15 mukainen luettelo vastaavasti, kuin hitsaajien ja hitsausoperaattorien 

pätevyyksien tapauksessa. Hitsausohjeiden ja muiden työohjeiden hallinnoinnista 

vastaavaksi henkilöksi ehdotettiin hitsauskoordinoijaa. Hitsaustuotannon suunnittelun 

vastuuhenkilöksi ehdotettiin tuotantojohtajaa. Lopuksi päivitettiin hitsauskäsikirjaan 

hitsaustoimintoja käsittelevä luku. 

 



118 

 

Perusaineiden käsittelyyn ja varastointiin ei tehty muutoksia laadunhallintajärjestelmän 

osalta. Sen sijaan hitsauslisäaineiden varastointiin ja käsittelyyn laadittiin lisäainetoimittajan 

suosituksiin perustuva menettelyohje (Liite 16). Lisäksi laadittiin liitteen 17 mukainen 

pöytäkirja rakennettavan hitsauslisäainevaraston olosuhdeseurannan toteuttamiseen. 

Keväällä rakennettavaksi tarkoitetun lisäainevaraston valmistus siirtyi kiireen vuoksi 

syksyyn. Perusaineiden käsittelyn ja varastoinnin vastuuhenkilöksi ehdotettiin varaston 

työnjohtajaa. Hitsausaineiden käsittelyn ja varastoinnin vastuuhenkilöksi taas ehdotettiin 

hitsauskoordinoijaa. Tämän jälkeen hitsauskäsikirjaan kirjoitettiin perus- ja 

hitsauslisäaineiden käsittelyä ja varastointia käsittelevät luvut.  

 

Tarkastuksen ja testauksen osalta Temetille laadittiin menettelyohje sekä pöytäkirja hitsien 

silmämääräiseen tarkastamiseen (Liitteet 18 ja 19). Lisäksi laadittiin liitteen 20 mukainen 

pöytäkirjapohja hitsauskoordinoijan ja työnjohtajan suorittamaa hitsausohjeiden 

noudattamisen seurantaa varten. Päätettiin että tarkastuslaajuus pidetään samana kuin 

ennenkin ja muita NDT -tarkastusmenetelmiä käytetään, ainakin vielä tässä vaiheessa vasta, 

kun silmämääräisessä tarkastuksessa löydetään tarkennusta vaativia epäselvyyksiä tai 

asiakas erikseen tätä vaatii. Silmämääräisen tarkastuksen mahdollisena apukeinona on 

tarkoituksena käyttää tunkeumanestetarkastusta, joten tätä varten laadittiin liitteen 21 

mukainen pöytäkirjapohja. Tarkastus- ja testaustoimintojen vastuuhenkilöksi ehdotettiin 

hitsauskoordinoijaa. Lopuksi hitsauskäsikirjaan kirjoitettiin tarkastus- ja testaustoimintaa 

käsittelevä luku. 

 

Poikkeamatilanteiden osalta ei tehty muita kehitystoimia aihetta koskevan hitsauskäsikirjan 

luvun kirjoittamista ja yrityksen vanhan poikkeamaraportin ulkoasun päivitystä lukuun 

ottamatta. Mittavälineiden kalibroinnin osalta kehitettiin toimintatapa pihtimittareiden 

kelpuuttamiseen ja kirjoitettiin hitsauskäsikirjan luku. Sekä poikkeamien että 

mittavälineiden kalibroinnin osalta vastuuhenkilöksi ehdotettiin Temetin laatupäällikköä, 

joka oli kyseisiä asioita hoitanut siihenkin mennessä. 

 

Viimeisenä kirjoitettiin tunnistettavuutta ja jäljitettävyyttä sekä laatuasiakirjoja käsittelevät 

luvut hitsauskäsikirjaan. Tunnistettavuuden ja jäljitettävyyden osalta yrityksessä jatketaan 

toimintaa samalla toimintamallilla kuin ennenkin.  Tunnistettavuudesta ja jäljitettävyydestä 

vastaavaksi henkilöksi ehdotettiin laatupäällikköä. 
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Valmiin hitsauskäsikirjan sisällysluettelo on kuvassa 40. Käsikirjassa pyrittiin kuvaamaan 

hitsauksen laadunhallintajärjestelmä mahdollisimman tiiviisti ja selkeästi. 

Yksityiskohtaisemmat kuvaukset löytyvät tarvittaessa laadituista ja olemassa olevista 

menettelyohjeista, jotka on linkitetty käsikirjaan ohjeiden kannalta relevantteihin lukuihin. 

Lisäksi käsikirjaan on linkitetty kaikki muut laadunhallintajärjestelmän kannalta oleelliset 

asiakirjat ja pöytäkirjapohjat. Kun hitsauskäsikirja oli saatu kirjoitettua valmiiksi, laadittiin 

laadunhallintajärjestelmän eri prosesseja ja niiden vastuuhenkilöitä kuvaava prosessikaavio, 

joka on liitteessä 22.  

 

 

Kuva 40. Temet Oy:n hitsauskäsikirjan sisällysluettelo. 

 

Hitsauskäsikirjan viimeistelyn myötä suunnitelman mukainen ehdotus 

laadunhallintajärjestelmästä sekä sen vaatimista toimintatavoista saatiin valmiiksi. 

Järjestelmän laatiminen edistyi huomattavasti arvioitua aikataulua nopeammin ja viimeiset 

suunnitellut toimenpiteet saatiin valmiiksi jo kesäkuun alkupuolella.  
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9 JOHTOPÄÄTÖKSET JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 

 

 

Diplomityöprosessin aikana on tullut entistäkin selvemmäksi, että laatu on etenkin Suomen 

kaltaisessa suurten kustannusten toimintaympäristössä toimivalle konepajalle merkittävä 

kilpailutekijä. Tietyillä aloilla asiakkaiden vakuuttamiseksi ei enää tänä päivänä riitä 

laadukas tuote tai laadukas valmistusprosessi, jos näiden laadukkuutta ei pystytä tarpeeksi 

hyvin todentamaan. Ainoa pätevä keino tähän on riittävän kattava laatudokumentaatio ja 

kolmannen osapuolen antamat hyväksynnät. Osoittamalla toiminnan korkea taso asiakkaalle 

annetaan samalla positiivinen signaali koko yrityksen tilasta. Tässä työssä laadunhallinnan 

kehitystyötä on käsitelty työn lähtökohdista johtuen vahvasti dokumentaatiopuoli edellä. On 

kuitenkin muistettava, että vaikka kattava laatudokumentaatio ja asioiden kirjaaminen on 

merkittävä osa laadunhallintaa, on laadunhallintatyön tärkeimpänä tavoitteena löytää 

keinoja, miten asiat voitaisiin tehdä paremmin, tehokkaammin ja laadukkaammin. 

 

Tehtyjen selvitysten perusteella voidaan sanoa, että Temetin valmistamille paineventtiileille 

ei löydy sopivaa tuotekohtaista asetusta, direktiiviä tai standardia. Niiden ei voida nähdä 

kuuluvan sen paremmin painelaitedirektiivin tai BPVC:n mukaisiksi painelaitteiksi, eikä 

myöskään rakennustuoteasetuksen mukaisiksi teräsrakenteiksi, joiden valmistus tulisi 

tapahtua EN 1090 standardien mukaisesti. Edellisten lisäksi NORSOK -standardit antavat 

yritykselle hyvän kuvauksen vaatimuksista, jotka voivat tulla eteen, jos kaupankäynti Norjan 

öljyteollisuuden toimijoiden kanssa vilkastuu. Nykytilanteen kannalta katsottuna NORSOK 

-standardien tarkempi seuraaminen ei kuitenkaan ole ajankohtaista. Koska paineventtiilien 

valmistukselle ei virallisilta tahoilta anneta Suomen väestönsuoja-asetusta lukuun ottamatta 

vaatimuksia, Temetin hitsauksen laadunhallinnan kehitystyön lähtökohtana oli itse 

toiminnassa havaitut parantamista vaativat kohdat sekä asiakkaiden esittämät toiveet ja 

vaatimukset. 

 

Makrohietutkimuksen tulosten perusteella voidaan sanoa, että PV-KK- ja HV -venttiilien 

hitsit kestävät VTT:n tyyppitestauksessa aiheutuvat rasitukset rikkoutumatta. Hitseissä 

havaitut muut ongelmat tulee kuitenkin ottaa huomioon ja tuoda hitsaajien tietoon, jotta 

huolimattomuudesta johtuvilta hitsausvirheiltä vältytään tulevaisuudessa. Päivitetyt 

hitsausohjeet ja niiden noudattamisen valvonta vähentää virheiden syntymisen 
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todennäköisyyttä jatkossa. Kovuusmittauksissa PV-KK -venttiilissä havaittu väärä 

materiaali ei aiheuta jatkotoimenpiteitä, koska vastaavat osat tehdään nykyään uuden 

laserleikkausaseman myötä itse tilatuista materiaaleista. Se toimii kuitenkin muistutuksena 

siitä, kuinka tärkeää on vaatia ainestodistukset kaikista tuotannossa käytetyistä 

materiaaleista. 

 

Hitsauksen ja yleensäkin valmistuksen laadunhallinnan kehitystyön avuksi on olemassa 

standardeja, jotka toimivat eräänlaisena muistilistana ja antavat raamit 

laadunhallintajärjestelmälle. Hitsauksen laadunvarmistusstandardi ISO 3834 on pätevä 

työkalu tuomaan ryhdikkyyttä hitsauksen laadunhallintaan etenkin, kun sovelletaan sen 

tiukempia laatuvaatimustasoja 2 ja 3. ISO 3834 mukaisen hitsauksen 

laadunhallintajärjestelmän voi nähdä tuovan Temetille lisäarvoa, sekä oman 

laadunvarmistuksen, että markkinoinnin kannalta etenkin sertifioituna. Järjestelmän 

sertifioiminen tarkoittaisi, että muutos olisi pakko ottaa yrityksessä vakavasti, eikä jäisi 

sanahelinäksi. Temetin tilanteeseen sopivimmaksi ISO 3834 -laatuvaatimustasoksi nähtiin 

työssä tehtyjen selvitysten perusteella standardin osa 2: Kattavat laatuvaatimukset. Osa 4: 

Peruslaatuvaatimukset, ei olisi tarjonnut mitään lisää verrattuna aiempaan. Osa 3: 

Vakiolaatuvaatimukset, taas ei eroa vaatimuksiltaan juurikaan osasta 2, ja osa näistä 

eroavista vaatimuksista oli jo entiselläänkin Temetin laadunhallinnassa kattavien 

laatuvaatimusten tasolla. 

 

Lähitulevaisuudessa Temetin haasteena on ottaa käyttöön ja ajaa sisään työssä laadittu 

hitsauksen laadunhallintajärjestelmä sekä hioa siitä löytyvät rosot pois sen mukaan, kun niitä 

ilmenee. Tämän jälkeen mahdollisena seuraavana etappina olisi ISO 3834-2 järjestelmän 

sertifiointi sekä mahdollinen laajentaminen koskemaan HV- ja PV-KK -paineventtiilien 

lisäksi myös muita yrityksen valmistamia tuotteita. Prioriteetti tulisi olla kaikkien 

yrityksessä hitsattujen hitsausliitosten kattaminen hyväksytetyillä hitsausohjeilla. Tässä 

työssä käsiteltyjen paineventtiilien hitsausohjeet hyväksytettiin menetelmä- ja 

esituotannollisilla hitsauskokeilla akuutin tarpeen vuoksi, mutta muiden tuotteiden osalta 

tällaista kiirettä ei ole. Tällaisia ovat esimerkiksi työssä esitellyn PSV -tuoteperheen 

paineventtiilit, joissa on liitostyyppejä, joita nyt tehdyillä menetelmäkokeilla saavutettu 

pätevyysalue ei kata. Kattamatta jääneiden liitosten kattamiseksi voisi olla järkevä käyttää 

menetelmäkokeita edullisempaa aikaisempaan kokemukseen perustuvaa hyväksymistapaa 
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standardin ISO 15611 mukaan. Kokemukseen perustuvan hyväksynnän edellyttämää dataa 

kannattaa alkaa keräämään mahdollisimman pian. 

 

Työssä laadittu ehdotus paineventtiilien hitsauksen laadunhallintajärjestelmälle saatiin 

valmiiksi reilusti etuajassa suunniteltuun aikatauluun nähden. Tämä ei toisaalta ollut yllätys, 

koska kyseessä oli pelkästään teoreettinen malli järjestelmästä. Teoreettisen järjestelmän 

suunniteltua nopeampi toteutus kertoo omaa kieltään siitä, kuinka suuri osa 

laadunhallintajärjestelmän rakentamistyötä järjestelmän toimintamallien vieminen 

käytännön tasolle on. Tämä osuus Temetillä on tässä tapauksessa vielä edessä. 

 

Kun hitsauksen laadunhallintajärjestelmä on saatu tehokkaasti käyttöön ja sisäistettyä 

yrityksessä, voisi luonnollisena jatkumona laadunhallinnan kehitystyölle nähdä EN 1090 -

järjestelmän rakentamisen ja sertifioinnin. Tämä siitä huolimatta, että paineventtiilit, eivätkä 

muutkaan Temetin tuotteet kuulu rakennustuoteasetuksen piiriin. EN 1090 -standardin 

hyötynä on se, että se ottaa valmistukseen kantaa hitsaukseen keskittyvää ISO 3834 

standardia kokonaisvaltaisemmin. Se on myös tuttu kaikille eurooppalaisille rakennusalan 

toimijoille. Ennen EN 1090 -kehitysprojektiin lähtemistä, tulee kuitenkin nykyinen 

laadunhallintajärjestelmä ajaa huolellisesti sisään. On sanomattakin selvää, ettei tämän 

diplomityöprosessin aikana suhteellisen nopealla aikataululla synnytetty järjestelmä ole heti 

kaikilta yksityiskohdiltaan täysin optimaalinen yritykselle, vaan sitä tulee muokata ja hioa 

soveltuvammaksi sitä mukaa, kun kehitettävää löytyy. 
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10 YHTEENVETO 

 

 

Tämän diplomityön pääsiallisena tavoitteena oli Temet Oy:n valmistamien paineventtiilien 

hitsauksen laadunhallinnan kehittäminen yrityksen asiakkaiden kasvaneiden 

laatuvaatimusten tasolle. Tarkoituksena oli myös tehdä selvitys paineventtiilien 

valmistuksen kannalta oleellisista viranomaisasetuksista, säädöksistä ja standardeista, joiden 

vaatimukset tulisi ottaa huomioon hitsauksen laadunhallintajärjestelmän kehittämisessä. 

Laadunhallintajärjestelmän raamina oli tarkoitus soveltaa hitsauksen 

laadunhallintastandardia ISO 3834. 

 

Työn teoriaosuuden alussa tutustuttiin laadun käsitteeseen yleisesti sekä luotiin lyhyt katsaus 

laatuajattelun ja laadunhallinnan historiaan. Tämän jälkeen teoriaosuudessa syvennyttiin 

hitsauksen ja hitsaustoiminnan laatuun sekä laadunvarmistukseen, laadunhallintaan ja 

hitsaavan konepajan kannalta tärkeisiin laadunhallintastandardeihin ISO 9001 ja ISO 3834. 

Erityispainotus oli hitsauksen laadunhallintastandardissa ISO 3834, jonka käyttöönoton ja 

sertifioinnin vaatimuksia selvitettiin tarkemmin.  

 

Seuraavaksi työssä käytiin läpi eri paineventtiilituoteperheet, joiden hitsauksen 

laadunhallintaa työssä lähtökohtaisesti oli tarkoitus lähteä kehittämään. Eri mallit kuvattiin 

muun muassa perusperiaatteiltaan, käyttötarkoituksiltaan, valmistusmateriaaleiltaan ja 

rakenteiltaan. Paineventtiileitä käsitelleen luvun lopussa käsiteltiin työhön kuulunut 

paineventtiilien hitseille Lappeenrannan teknillisen yliopiston metallurgian laboratoriossa 

suoritettu makrohietutkimus. Tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että hitsit ajavat 

asiansa, mutta myös parantamisen varaa löytyi. Tutkimuksen tulokset antoivat osaltaan 

osviittaa siitä, mihin suuntaan hitsauksen laadunhallintatyötä kannattaa viedä. 

 

Paineventtiileihin tutustumisen jälkeen työssä selvitettiin niiden valmistuksen kannalta 

mahdollisesti tärkeitä asetuksia, säädöksiä ja standardeja, joiden vaatimusten varaan 

hitsauksen laadunhallintaa voisi perustaa. Temetille jo tuttua Suomen väestönsuoja-asetusta 

lukuun ottamatta paineventtiilien valmistukselle vaatimuksia asettavaa asetusta, säädöstä tai 

standardia ei löytynyt. Kantavien teräsrakenteiden valmistuksessa sovellettavan 

laatuvaatimusstandardin EN 1090 huomattiin kuitenkin sisältävän valmistuksen 
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laadunhallinnan kannalta paljon hyviä elementtejä, joita voisi soveltaa tulevaisuudessa myös 

Temetin tuotannossa, vaikka valmistettavat tuotteet eivät standardin soveltamisalaan 

kuuluisikaan.  

 

Työn CASE -osiossa laadittiin teoriaosuuteen ja tehtyihin selvityksiin perustuva 

suunnitelma paineventtiilien hitsauksen laadunhallintajärjestelmälle. 

Laadunhallintajärjestelmän suunnitteleminen lähti liikkeelle tarkalla selvityksellä 

hitsauksen ja sen laadunhallinnan nykytilanteesta yrityksessä. Tämän ja muiden tehtyjen 

selvitysten pohjalta lähdettiin valitsemaan Temetille tarkoituksenmukaista ISO 3834 

laatuvaatimustasoa sekä suunnittelemaan tarkemmin laadunhallintajärjestelmän 

yksityiskohtia ja toteuttamisaikataulua. Lopuksi järjestelmää ja siihen liittyvää 

dokumentaatiota, kuten hitsauskäsikirjaa ja erilaisia menettelyohjeita lähdettiin rakentamaan 

aikataulun mukaisesti. 

 

Työn valmistuttua Temetillä on teoriatasolla valmis ISO 3834-2 kattavien laatuvaatimusten 

mukainen hitsauksen laadunhallintajärjestelmä määrättyjen paineventtiilien valmistukseen. 

Järjestelmä pyrittiin tekemään sertifioinnin vaatimalle tasolle ja siihen sisältyy kaikki 

vaadittavat asiakirjat ja asiakirjapohjat sekä hitsauskäsikirja, joka kuvaa järjestelmää ja 

toimii eräänlaisena toimintaohjeena. Lisäksi yrityksellä on uudet menetelmäkokeilla ja 

esituotannollisilla hitsauskokeilla hyväksytyt hitsausohjeet, jotka kattavat HV- ja PV-KK -

tuoteperheiden paineventtiilien hitsit. Yrityksellä on myös ehdotus siitä, mihin suuntaan 

hitsauksen laadunhallinnan kehitystyötä kannattaisi lähteä tulevaisuudessa viemään. 

Välittömänä tulevaisuuden haasteena Temetillä on työssä laaditun 

laadunhallintajärjestelmän varsinainen käyttöönotto ja sisäänajo.  
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 LIITE 1 

ISO 3834-2 mukaiset menettelyohjeet ja lomakkeet (mukaillen Lindewald, 2013, s. 10-11) 

 

 

Kohta standardissa Lomake/tarkistusluettelo

5 Vaatimusten katselmus 5.1 Vaatimusten katselmuksen menettelyohje Lomake läpikäyntiä varten

Tekninen katselmus 5.2 Teknisen katselmuksen menettelyohje Lomake läpikäyntiä varten

6 Alihankinta 6.1 Hitsauksen alihankintaa koskeva ohje Tilaus/tarkistuslomake

6.2 Lämpökäsittelytyön alihankintaa koskeva ohje Tilaus/tarkistuslomake

6.3 Tarkastus- ja testaustyön alihankintaa koskeva 

ohje

Tilaus/tarkistuslomake

6.4 Huoltotöiden alihankintaa koskeva ohje Tilaus/tarkistuslomake

6.5 Kalibroinnin alihankintaa koskeva ohje Tilaus/tarkistuslomake

6.6 Ohjeet vastaanottotarkastusta varten Lomake

7 Hitsaushenkilöstö 7.2 Hitsaajien ja hitsausoperaattoreiden 

menettelyohjeet

Arkisto pätevyystodistuksineen

7.3 Hitsauskoordinoijien menettelyohjeet Arkisto jossa CV, todistuskopiot jne.

7.4 Menettelyohjeet muille henkilöille Arkisto

8 Tarkastus- ja 

testaushenkilöstö

8.2 Tarkastajien ja testaajien menettelyohjeet Arkisto, jossa kopiot pätevyyksistä

9 Laitteet 9.2 Ylläpito-ohjeet laitteiden kapasiteetista ja 

suorituskyvystä

Kapasiteettiluettelo

9.3 Menettelyohjeet laitteiden hyväksymisestä Hyväksymispöytäkirjat

9.4 Menettelyohjeet laitteiden käyttöönotosta ja 

kirjaamisesta

Laiteluettelo

9.5 Menettelyohjeet laitteiden huollosta Huoltoraportit ja mittauspöytäkirjat

10 Hitsaustoiminnot 10.1.1 Ohjeet tuotteen osavalmistukselle Hitsaussuunnitelma

10.1.2 Ohjeet seurantakortin laatimiselle Seurantakortti

10.2 Ohjeet hitsausohjeiden laatimiselle Hitsausohjeet

10.3 Ohjeet hitsausohjeiden hyväksymiselle Hitsausohjeiden hyväksymispöytäkirja

10.4 Ohjeet työohjeiden laatimiselle

10.5 Ohjeet hitsauksen huolto- ja aputöille Työohjeet

11 Hitsausaineet 11.3 Ohjeet hitsausaineiden käsittelystä ja 

varastoinnista

Varastoluettelo

12 Perusaineen varastointi 12 Ohjeet perusaineen varastoinnille Varastoluettelo

13 Hitsien jälkilämpökä-

sittely

13
Ohjeet lämpökäsittelyohjeiden laatimiselle

Lämpökäsittelyohjeet ja -todistukset

14 Tarkastus ja testaus 14.2 Ohjeet hitsauksen esivalmistelulle Tarkistuslomake

14.3 Ohjeet hitsauksen aikaiselle seurannalle Tarkistuslomake

14.4 Ohjeet lopputarkastukselle Tarkistuspöytäkirjat

14.5 Ohjeet tarkastussuunnitelman laatimiselle Tarkastussuunnitelma

15 Poikkeamat ja korjaavat 

toimenpiteet

15.1 Ohjeet, kun hitsausohjetta ei ole noudatettu Poikkeamaraportti

15.2 Ohjeet tarkastuksissa havaituista poikkeamista Poikkeamaraportti

15.3 Ohjeet toimituksen jälkeen havaituista 

poikkeamista

Poikkeamaraportti

16 Mittaus-, tarkastus- ja 

testauslaitteiden 

kalibrointi ja kelpuutus 

16.1 Lämpömittarien kalibrointi- ja kelpuutusohjeet Kalibrointi- ja kelpuutuspöytäkirja

16.2 Sähkömittauslaitteiden kalibrointi- ja 

kelpuutusohjeet

Kalibrointi- ja kelpuutuspöytäkirja

16.4 Virtausmittareiden kalibrointi- ja 

kelpuutusohjeet

Kalibrointi- ja kelpuutuspöytäkirja

16.3 Mittauslaitteiden kalibrointi- ja kelpuutusohjeet Kalibrointi- ja kelpuutuspöytäkirja

17 Tunnistettavuus ja 

jäljitettävyys

17.1 Ohjeet leimaamiselle Materiaalikortit

17.2 Ohjeet leimansiirrolle Saattokortit

17.3 Ohjeet hitsaajien tunnistamiselle

17.1 Ohjeet vastaanottotarkastukselle

18 Laatuasiakirjat 18 Ohjeet laatukäsikirjan laatimiselle ja säilytykselle Raportointikaavakkeet

Menettelyohje



 

 

LIITE 2 

NORSOK materiaalien luokittelutaulukko (mukaillen NORSOK M-120, 2008, s. 7) 

 

 



 

 

LIITE 3  

NORSOK M-101 standardissa määritetyt tyypilliset hitsaustarkastuksen kohteet 

(NORSOK M-101, 2011, s. 57) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LIITE 4, 1 

Alihankkijan hitsauksen laadunhallinnan arviointilomake 
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LIITE 5  

Temet Oy:n hitsauskoordinoijan tehtävien määrittely 

 

 

 

 

 

 



 

 

LIITE 6 

Hitsaajien ja hitsausoperaattorien pätevyysluettelo (mallipohja) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LIITE 7 

Hitsaajien ja hitsausoperaattorien pätevöinti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LIITE 8 

Hitsauskoneluettelo (mallipohja) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LIITE 9 

Menettelyohje hitsauskoneiden kelpuutukseen 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LIITE 10 

Hitsauskoneiden kelpuutuspöytäkirja 

 

 



 

 

LIITE 11, 1 

Menetelmäkoepöytäkirjapohjat 

 

 

MANUFACTURER'S WELDING PROCEDURE QUALIFICATION RECORD

WELDING PROCEDURE QUALIFICATION - TEST CERTIFICATE WPQR:

Paikka

Location

Päivämäärä

Date

Välipalkolämpötila:

Interpass Temperature:

Vedynpoistohehkutus:

Post-Heating:

Hitsausprosessi(t):

Welding Process(es):

Osoite:

Address:

Testausstandardi:

Testing Standard:

Virtalaji  ja napaisuus:

Type of Welding Current and Polarity:

Aineensiirtymismuoto:

Mode of Metal Transfer:

Lämmöntuonti:

Heat Input:

Hitsausasennot:

Welding Positions:

Korotettu työlämpötila:

Preheat Temperature:

Pätevyysalue / Range of qualification

Putken ulkohalkaisija (mm):

Outside Pipe Diameter (mm):

Lisäaineen luokittelu:

Fil ler Material Designation:

Päivämäärä:

Date of Welding:

Valvoja tai tarkastusorganisaatio:

Examiner or examining body:

Lisaäaineen koko (mm):

Fil ler Material Size (mm):

Suojakaasun merkintä:

Designation of Shielding Gas/Flux:

Valmistaja:

Manufacturer:

Lisäaineen kauppanimi:

Fil ler Material Make:

Liitosmuoto ja hitsilaji:

Type of joint and weld:

Perusaineryhmä(t):

Parent Material group:

Perusaineen aineenpaksuus (mm):

Parent Material Thickness (mm):

Hitsiaineen paksuus:

Weld Metal Thickness:

a-mitta (mm):

Throat Thickness (mm):

Kokeen valvoja tai tarkastusorganisaatio

Examiner or examining body

Viite Nro:

Reference No:

Hitsauksen jälkeinen lämpökäsittely:

Post-Weld Heat-Treatment:

Muita tietoja:

Other Information:

Yksi-/Monipalkohitsaus:

Single run/Multi run:
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MANUFACTURER'S WELDING PROCEDURE QUALIFICATION RECORD
RECORD OF WELD TEST

WPQR:

Valmistajan pWPS Nro: Kokeen valvoja tai tarkastusorganisaatio:

Manufacturer's pWPS No: Examiner or examining body:

Valmistaja: Railon valmistusmenetelmä ja puhdistus:

Manufacturer: Method of Preparation and Cleaning:

Hitsaaja: Perusaineen erittely:

Welder: Parent material Specification:

Aineensiirtymismuoto: Aineenpaksuus (mm):

Mode of Metal Transfer: Material Thickness (mm):

Hitsausprosessi: Ulkohalkaisija (mm):

Welding Process: Outside Diameter (mm):

Liitosmuoto: Hitsausasento:

Joint type: Welding Position:

Palko
Hitsaus-

prosessi

Lisäaineen

koko

Hitsausvirta

A

Kaarijännite

V

Virtalaji/

napaisuus
Kuljetusnopeus Lämmöntuonti

Run
Welding

Process

Size of Fil ler

Material

Current 

A

Voltage 

V

Type of Current/

Polarity
Travel Speed Heat input

Lisäaineen luokitus ja kauppanimi:

Fil ler Metal Classification and trade name:

Lisäaineen käsittely:

Any Special Backing or Drying:

Suojakaasu: Stand.:

Gas / Flux (shielding): Stand.:

Kaasun virtausnopeus (suojakaasu): Juurikaasu:

Gas Flow Rate (Shielding): Backing:

Juuren avauksen / juurituen yksityiskohdat:

Details of Back Gouging/Backing

Pulssihitsauksen yksityiskohdat:

Pulse welding details:

Valmistaja: Kokeen valvoja:

Manufacturer: Examiner:

Päivämäärä ja allekirjoitus Päivämäärä ja allekirjoitus

Name, date and singature Name, date and singature

Hitsauksen suoritusarvot / Welding Details

Liitoksen kuva / Joint Desing Hitsausjärjestys / Welding Sequences
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MANUFACTURER'S WELDING PROCEDURE QUALIFICATION RECORD
TEST RESULTS

WPQR:

NDT

Tensile tests

Type/No. Re

N/mm^2

Rm

N/mm^2

A % Z % Fracture location

Requirement

Bend Tests

Type/No.

Impact Test Type:

Temp. ̊C Average

Hardness Test

Type/Load:

Parent Metal:

HAZ:

Weld Metal:

Examiner or examinig body

Name, date and singature

Bend Angle

Notch Location/Direction

Examiner or examining body:

Kokeen valvoja tai tarkastusorganisaatio:

Temperature:

Lämpötila:

Yes □     No □ Yes □     No □ Yes □     No □
Acceptable Acceptable

RT

Acceptable

MT/PTVT

Reference No:

Viite Nro:

Elongation Results

Remarks

Yes □     No □
Acceptable

UT

Test results were acceptable/not acceptable

(Delete as appropriate)

Size: Requirement:

Other Tests:

Remarks:

Tests Carried out in accordance 

with the requirements of:

Laboratory Report Reference No:

Test carried out in the precence of:

Remarks
Values

1              2                3
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WPS -pohja 

 

 

 

 



 

 

LIITE 13  

Menetelmäkokeita varten laadittu alustava hitsausohje 

 

 

 

 

 



 

 

LIITE 14 

Menettelyohje hitsausohjeiden laadintaan ja ylläpitoon 

 

 



 

 

LIITE 15 

Hitsausohjeiden pätevyysaluetta kuvaava luettelo 

 

 



 

 

LIITE 16 

Menettelyohje hitsauslisäaineiden käsittelyyn ja varastointiin 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LIITE 17 

Hitsauslisäainevaraston olosuhdeseurannan pöytäkirja 
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Menettelyohje hitsien silmämääräiseen tarkastamiseen 
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LIITE 19 

Silmämääräisen tarkastuksen pöytäkirja 

 

 



 

 

LIITE 20 

Hitsausohjeiden käytön tarkastuspöytäkirja 

 

 

 



 

 

LIITE 21 

Tunkeumanestetarkastuksen pöytäkirja 

 

 



 

 

LIITE 22 

Temet Oy:n hitsauksen laadunhallintajärjestelmän prosessikaavio 

 

 


