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1 JOHDANTO 

	  

STERIS Finn – Aqua valmistaa Tuusulassa puhtaan höyryn valmistukseen, veden 

tislaukseen ja sterilisaattoriin tarvittavia PWS ja PHS laitteita ruostumattomasta 

teräksestä AISI 316L tilaustöinä sairaaloille, laboratorioille, lääke- ja biotekniselle 

teollisuudelle. Ainoastaan PHS – tuoteryhmien autoklaavien ovien hitsaukseen 

käytetään hitsausplaania, jonka tarkoituksena on pitää hitsattava kappale paikallaan 

käsihitsauksen aikana.  

 

Tuotannon lisääntyessä ja hitsaustasojen kuluessa Finn – Aqua tarvitsee uusia 

hitsausplaaneja vanhojen tilalle. Tässä työssä mallinnettiin STERIS Finn – Aqualle 

kaksi uutta hitsausplaania ottamalla malli olemassa olevan toimivan hitsausplaanin 

mukaan, joka on ollut käytössä noin kahdenkymmenen vuoden ajan. Mallinnettaessa 

hitsausplaaneja huomioitiin siihen kaikki vaikuttavat tekijät, jotka voivat aiheuttaa 

plaanin rakenteen vaurioitumisen tai sen käyttökelvottomuuden.  

 

Hitsausplaanit valmistetaan rakenneteräksestä S235. Plaanien pitää täyttää vaaditut 

direktiivit ja standardit, jotta plaani voitiin kokonaisuudessa kutsua koneeksi ja saada 

siihen tarvittava CE – merkintä. CE – merkintä tarkoittaa 

vaatimustenmukaisuusmerkintää, joka tehdään itse koneeseen tai koneen 

merkintäkilpeen ennen käyttöönottoa taatakseen koneen käyttäjälle sen turvallisen 

käytön. Koneen määrittämiseksi direktiivit ja standardit vaativat plaaneille 

rakennekuvat, lujuuslaskennat, käyttö- ja huolto – ohjeet sekä riskianalyysin, jotta 

plaaneja voidaan käyttää, säätää ja huoltaa turvallisesti. 
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2 TYÖN TAVOITE 
	  

STERIS Finn – Aqualla on ollut kahdenkymmenen vuoden ajan käytössä hydrauli/ 

pneumaattinen puristin kehikossa, jota liikutellaan hitsausplaanin päällä. 

Hitsausplaania käytetään PHS – tuoteryhmien eli autoklaavin (kuva 1) ovikehikon 

hitsaukseen. Autoklaavin ovikehikon materiaalina käytetään AISI 316L 

rakenneterästä, joka koostuu useasta käsin hitsatuista neliöputkista ja levyistä. 

 

Kuva 1. Autoklaavin rakenne. 

 

Finn – Aqua tarvitsee uusia hitsausplaaneja vanhojen hitsausplaanien tilalle. 

Molempien hitsausplaanien toimintaperiaate on sama, mutta ainoana erona on 

hitsausplaanien pöytälevyn leveys. Työni tavoitteena on mallintaa kaksi uutta 

turvallisesti käytettävää hitsausplaania olemassa olevan hitsausplaanin avulla ja 

tehdä CE – merkintää varten tarvittavat selvitykset ja päivitykset. Tämä tarkoittaa 

silloin, että hitsausplaanin pitää täyttää konedirektiivin (98/37/EY), painelaitedirektiivin 

(97/23/EY) ja koneturvallisuusstandardit SFS – EN ISO 12100, jotta hitsausplaaneille 

voidaan myöntää CE – merkintää. 
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3 STERIS 
	  

STERIS perustettiin vuonna 1987 Mentor Ohioon, Yhdysvaltoihin. STERIS on listattu 

New Yorkin pörssiin tunnukselle STE ja sen vuotuinen liikevaihto on noin 1 miljardia 

yhdysvaltain dollaria, mikä koostuu sairaalan, bioteknisen ja lääketeollisuuden sekä 

sterilointi laitteiden ja järjestelmien tuotteista. Tällä hetkellä STERIS työllistää 5100 

työntekijää 19 eri maissa ja tuotantoa on muun muassa Yhdysvalloissa, Meksikossa, 

Kanadassa, Saksassa, Ranskassa, Sveitsissä ja Suomessa sekä yhteistoiminta yritys 

Kiinassa. 

 

3.1 Steris Finn – Aqua historia 
	  

Oy Santasalo – Sohlberg Ab (kuva 2) perheyritys perustettiin vuonna 1932, jonka 

tarkoituksena oli valmistaa sairaala- ja laboratoriokoneita korvatakseen kalliita 

tuontilaitteita. Yritys keskittyi 1950 – luvulla autoklaaveihin ja vesitislaimiin ja valmisti 

vuonna 1971 ensimmäisen monivaihetislaimen laajentaakseen vientiä Pohjoismaihin, 

Eurooppaan ja Yhdysvaltaan. Vuonna 1982 koko Santasalo – Sohlberg yrityksen 

neljänneksen liikevaihdosta koostui Yhdysvallan viennistä ja vakiinnutti samalla 

asemansa lääketeollisuus tuotteiden valmistuksessa. Kasvavan viennin ja tekniikan 

kehityksen myötä Santasalo – Sohlberg yritykselle myönnettiin  vuonna 1984 

Tasavallan Presidentin vientipalkinto. 

 

Santasalo – Sohlberg myi vuonna 1989 49 % yrityksen osuudestaan Euroventures 

Nordica A/S ja samalla syntyi uusi liikeidea, jonka tarkoituksena on valmistaa 

lääketeollisuudelle kokonaisjärjestelmiä ja täydellisempiä toimituskokonaisuuksia. 

Tämän seurauksena ostettiin Saksan Liittotasavallasta kylmäkuivaintehdas ja yritys 

muutti nimensä 1990 – luvun lopussa Finn – Aqua Santasalo – Sohlberg Oy, josta tuli 

maailman johtava GMP vesitislaimen ja autoklaavien valmistaja. AMSCO Scientific 
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Int. Inc. osti Finn – Aqua Santasalo – Sohlberg Oy vuonna 1992 ja muutti yrityksen 

nimeksi AMSCO Finn – Aqua. Vuonna 1996 STERIS osti AMSCO:n ja yrityksestä tuli 

STERIS Finn – Aqua, joka sijaitsee Tuusulassa.  

 

 

 

Kuva 2. STERIS Finn-Aquan historia. 

 

3.2 STERIS Finn – Aquan tuotteet 
	  

STERIS Finn-Aquan suunnittelee ja valmistaa vedentislauslaitteita, autoklaaveja, 

puhtaanhöyrynkehittimiä ja puhtaanhöyrynlauhduttimia sairaaloille, laboratorioille, 

lääke- ja biotekniselle teollisuudelle. Finn – Aqua laitteet valmistetaan pääasiassa 

AISI 316L ruostumattomasta teräksestä ja kaikki tilaustyöt tehdään asiakkaan 

teknisten määräysten mukaisiksi. Tämä tarkoittaa, että jokainen tuote testataan 

perusteellisesti ennen tehtaalta lähtöä, jotta se täyttää kaikki asiakkaiden 

vaatimukset. Finn – Aqua tuotteet voidaan jakaa kahteen ryhmään, PWS- ja PHS – 

tuoteryhmiin.  
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3.2.1 PWS – tuoteryhmä 
	  

PWS - tuoteryhmään kuuluvat vesijärjestelmät, puhtaanhöyrynlauhduttimet, 

puhtaanhöyrynkehittimet ja monivaihetislaimet.  Vesijärjestelmät koostuvat tislaimista, 

höyrynkehittimistä, lämmönvaihtimista, pumpuista, venttiileistä, laitteiden välillä 

olevista putkistoista jne.  

 

Puhtaanhöyrynlauhduttimia käytetään silloin, kun tisleen tarve on vähäinen ja 

käytettävissä on puhdasta höyryä. Tällöin käytetään hyväksi tislaimen lauhdutinta 

tisleen valmistamiseksi. Sen sijaan puhtaanhöyrynkehittimillä (kuva 3) valmistetaan 

puhdasta pyrygeenivapaata höyryä tislaimen kolonnin avulla. Höyryä käytetään 

erilaisissa sterilointi- ja prosessitarpeissa. 

 

Kuva 3. Puhtaanhöyrynkehitin 450-T. 

 

Monivaihetislaimien (kuva 4) toimintaperiaatteena on useassa vaiheessa tapahtuva 

höyrystyminen ja lauhduttaminen, jolloin saadaan lääketeollisuuden tarvitsemaa 

injektioliuosvettä (WFI, Water For Injections). Tislaimet ovat joko höyry- tai 

sähkölämmitteisiä. 
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Kuva 4. Monivaihetislain 850T-5. 

 

3.2.2 PHS – tuoteryhmä 
	  

PHS – tuoteryhmä täyttää viranomaisen vaatimat GMP eli Good Manufacturing 

Practice hyvän valmistustavan periaatteet. Tuoteryhmästä valmistetaan sairaaloille, 

terveyskeskuksille tarkoitetut sairaala-autoklaavit, yleisiin sterilointitarpeisiin 

tarkoitetut Scientific – autoklaavit sekä komponenttien ja lopputuotteiden sterilointiin 

kehitetyt GMP – autoklaavit. 

 

Sairaala – autoklaavit ovat yleisin sterilointiprosessi sairaalassa ja niillä on suuri 

osuus Suomen markkinoilla. Klaavien etuna pidetään niiden pienikokoisuutta 

varustettuna laajalla lastausvalikoimalla ja sen käyttämää tehdashöyryä tai sähköä. 

 

Scientific – autoklaavit eli NON – GMP – klaavit ovat höyrykäyttöisiä ja sterilointi 

tapahtuu tehdashöyryllä. Autoklaavia käytetään steriilitilan tarvikkeiden, välineiden ja 

aineiden käsittelyssä. Tyypillisesti Scientific – autoklaaveja käytetään erilaisiin 

eläinlaboratoriosovelluksiin. 
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GMP – autoklaaveissa (kuva 5) sterilointi tapahtuu puhtaalla höyryllä. Klaavia 

käytetään steriilitilan tarvikkeiden, välineiden ja aineiden käsittelyssä, jotka liittyvät 

lopputuotteiden sterilointiin biotekniikassa, lääketuotannossa, tutkimuksessa ja 

tuotekehityksessä. 

 

Kuva 5. GMP – autoklaavi. 

4 KONEDIREKTIIVI 
	  

Konedirektiivi (98/37/EY) on EU:n koneturvallisuuden säännösten yhtenäistämiseksi 

ja kauppaesteiden poistamiseksi laadittu direktiivi. Konedirektiivin peruslähtökohtana 

on, että koneen valmistaja huolehtii direktiivin määräysten noudattamisesta 

suunniteltaessa ja valmisteltaessa konetta Euroopan talousalueen markkinoille. Jos 

valmistaja ei syystä tai toisesta ole noudattanut direktiivin määräyksiä, niin 

velvollisuus määräysten noudattamisesta jää sellaiselle osapuolelle, joka saattaa 

koneen markkinoille. Valmistaja pystyy osoittamaan vaatimustenmukaisuus-

vakuutuksella ja koneeseen kiinnittämällään CE - merkinnällä, että laite on 

konedirektiivin mukainen. (MET 1996, s.8-10.) 

 

 



	  

8	  

	  

Koneella tarkoitetaan mekaanisesti toisiinsa liitettyjen osien tai komponenttien 

yhdistelmää, jossa ainakin yksi osa tai komponentti on liikkuva ja jossa on tarvittavat 

hallintalaitteet sekä ohjaus- ja energiasyöttöpiirit, jotka on kokoonpantu tiettyjä 

toimintoja varten kuten materiaalin työstöjen, käsittelyjen ja siirtämistä varten. Se on 

myös koneyhdistelmiä, joka on tiettyjä toimintoja varten järjestetty ja ohjattu 

toimimaan yhtenä kokonaisuutena. Tämä määritelmä tarkoittaa, että rakennettaessa 

konelinja valmiista CE - merkinnällä varustetuista koneista katsotaan linjan 

kokoonpanija myös koneenrakentajaksi. Tässä tapauksessa linjan valmistaja vastaa, 

että linjan yksittäiset valmiit koneet valitaan asianmukaisesti ja koneiden liitännät 

toisiinsa ovat konedirektiivin vaatimusten mukaisia. (MET 1996, s.13.)  

 

4.1 CE – merkintä  
	  

Koneeseen tehty CE – merkintä ilmoittaa, että kone täyttää konedirektiivin 

vaatimukset. CE – merkintä tehdään itse koneeseen tai koneen merkintäkilpeen 

ennen markkinoille saattamista tai tehdessään siihen muutoksia. Mikäli CE – merkintä 

tehdään väärin perustein, niin viranomaiset voivat ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin 

konetyypin markkinoille saattamisen estämiseksi tai poisvetämiseksi markkinoilta, 

ellei konetta kehotuksesta huolimatta saateta määräysten mukaiseksi. (Neuvoston 

direktiivi 93/68/ETY 1993, s.4.) 

 

CE – merkintä on vaatimustenmukaisuusmerkintä, joka koostuu vähintään 5 mm eri 

korkuisista kirjaimista CE. CE – merkinnän kilvessä on oltava vähintään seuraavat 

merkinnät (Neuvoston direktiivi 93/68/ETY 1993, s.4, 6.): 

- suurin sallittu käyttöpaine PS (baareina) 

- korkein käyttölämpötila Tmax (ºC) 

- alin käyttölämpötila Tmin (ºC) 
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- valmistajan nimi ja merkki 

- laitoksen sarjan tai erän tyyppi ja tunnus 

- CE – merkinnän kiinnittämisvuoden kaksi viimeinen numero 

 

CE – merkinnän tärkein dokumentti on EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja 

jäljittävissä oleva tekninen rakennetiedosto sekä olennaisten terveys- ja 

turvallisuusvaatimusten toteutumisen. Vaatimustenmukaisuusvakuutus määrittää mitä 

standardeja ja direktiivejä kone täyttää. (MET 1996, s.40, 44.) 

 

4.1.1 EY – vaatimustenmukaisuusvakuutus 
	  

EY – vaatimustenmukaisuusvakuutus on tuotteen vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 

valmistajan yksinomaan omalla vastuullaan antama lausunto ja ilmoitus, jonka 

tarkoituksena on kertoa viranomaiselle, käyttäjille tai kuluttajille, että kone on 

vakuutuksessa asiakirjojen mukainen. (MET 1996, s.34.) 

 

Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen allekirjoittaminen antaa valmistajalle oikeuden 

kiinnittää CE – merkintä koneeseen. Ennen EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 

allekirjoitusta konetta koskevat vaatimukset ovat asianmukaisesti täytetty ja 

rakennetiedosto on oltava jäljitettävissä, sillä epäselvä tilanteessa vakuutus voidaan 

varmistaa EY- tyyppitarkastuksella. (MET 1996, s.40, 95.)  

 

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa on oltava seuraavat asiat (Neuvoston 

direktiivi 93/68/ETY 1993, s.22.): 

- valmistajan tai tämän edustajan nimi ja osoite 
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- viittaus yhdenmukaistettuihin standardeihin 

- tarvittaessa viittaus eritelmiin, joiden suhteen vaatimustenmukaisuutta 

vakuutetaan 

- allekirjoittajan, jolla on oikeus tehdä sitoumus valmistajan tai tämän edustajan 

puolesta, henkilöllisyys 

- CE - merkinnän kiinnittämisvuoden kaksi viimeistä numeroa 

 

EY-tyyppitarkastus on menettely, jolla todetaan ja varmistetaan, että kone täyttää 

konedirektiivin vaatimukset ja sitä voi teettä vain kerran yhdelle konetyypille. EY-

tyyppitarkastus suoritetaan niille koneryhmille tai komponenteille, jotka ei valmisteta 

eurooppalaisten standardien mukaisesti. Tällaisiin tyyppitarkastusmenettelyn piiriin 

kuuluvat (MET 1996, s.32.): 

- logiikkayksiköt, jotka valmistavat kaksin käsin käytettävien hallintalaitteiden 

turvatoiminnot 

- tiettyihin puristimiin tarkoitetut automaattiset liikkuvat suojukset 

- kaatumissuojarakenteet 

- putoavien esineiden varalta asennetut suojarakenteet 

 

4.1.2 Koneen tekninen rakennetiedosto 

 

Koneen teknisen rakennetiedoston avulla valmistaja pystyy osoittamaan 

viranomaisille koneen vaatimustenmukaisuusvakuutuksia mikäli, jos 

vaatimustenmukaisuusvakuutusta ja itse konetta tarkastelemalla asia ei selviä. 

Tämän takia rakennetiedostoa säilytetään vähintään 10 vuotta ja siitä on laadittava 

vähintään yhdellä ETA – valtion virallisella kielellä, poikkeuksena ovat konetta 



	  

11	  

	  

koskevat ohjeet. ETA – valtiolla tarkoitetaan EU – maiden lisäksi Norjaa, Islantia ja 

Liechtensteinia. Valmistajalla ei ole mitään velvollisuutta esittää rakennetiedostoa 

asiakkaalle liikesalaisuuden suojaamiseksi. (MET 1996, s.37.)  

 

4.1.3 Koneita koskevat terveys- ja turvallisuusvaatimukset 
	  

Koneiden ja komponenttien suunnittelua ja rakennetta koskevia terveys- ja 

turvallisuusvaatimuksilla tarkoitetaan vaaravyöhykettä koneessa tai sen lähellä olevaa 

vyöhykettä, jossa henkilön terveys tai turvallisuus on vaarassa. Koneen 

rakentaessaan ja suunnitellessaan sekä käyttöohjeen laatiessaan valmistajan on 

otettava huomioon koneen tavanmukaisen käytön lisäksi muu käyttö. Kone on 

rakennettava ja sen mukana on toimitettava kaikki olennaiset erikoislaiteet ja -

varusteet, että sitä voidaan käyttää, säätää ja huoltaa turvallisesti.  Valmistajan on 

myös otettava huomioon käyttäjään kohdistuvat rasitustekijät, jotka johtuvat 

henkilösuojainten kuten turvajalkineiden, suojalasien ja käsineiden käytöstä. (MET 

1996, s.66–67.) 

 

5 PAINELAITEDIREKTIIVI 
	  

Vaatimuksenmukaisuusvakuutus edellyttää painelaitedirektiivin (97/23/ETY) 

vaatimuksen täyttymistä koneen määrittämiseksi. Painelaitedirektiiviä sovelletaan 

sellaisten laitekokonaisuuksien suunnittelun, valmistuksen arviointiin, joiden suurin 

sallittu paine on yli 0,5 baaria ilmaa. (Painelaitedirektiivi 97/23/ETY 1997) 

 

Painelaitteella on yleensä CE - merkintä, jonka kiinnittää joko valmistaja tai 

valmistajan edustaja. CE - merkintä tarkoittaa, että laite on painelaitedirektiivin ja 
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muiden CE - merkinnän kiinnittämistä koskevien soveltuvien yhteisön direktiivien 

mukainen. Jos CE - merkintä on kiinnitetty perusteettomasti, niin valmistaja on 

velvollinen saattamaan tuotteen CE - merkintää koskevien säännösten vaatimusten 

mukaiseksi.  (Painelaitedirektiivi 97/23/ETY 1997) 

 

Painelaitteet suunnitellaan, valmistetaan, tarkastetaan, varustetaan ja asennetaan 

valmistajan ohjeiden mukaisesti, että niiden turvallisuus on taattu. Suunnittelussa on 

otettava huomioon kaikki sellaiset asianmukaiset tekijät, joiden ansiosta on 

mahdollista taattava laitteen turvallisuus koko sen käyttöiän ajan. Tarpeen vaatiessa 

on suunniteltava paineletkujen riittävät tyhjennys- ja ilmausmenetelmät, jotta 

vältetään haitalliset vaikutukset kuten paineiskut ja tyhjiön aiheuttama loimahdus. 

(Painelaitedirektiivi 97/23/ETY 1997) 

 

Painelaitteen valmistuksessa on huomioitava, että osat eivät aiheuta vahinkoja, 

halkeamia tai sellaisten mekaanisten ominaisuuksien muutoksia, jotka saattavat 

vahingoittaa painelaitteen turvallisuutta. Painelaitetyypistä riippuen sen turvallisuuden 

kannalta tarpeellisia lisätietoja ovat: (Painelaitedirektiivi 97/23/ETY 1997)  

- painelaitteen tilavuus V [dm3]  

- putkiston nimellissuuruus DN 

- käytetty koepaine PT [bar] ja päivämäärä 

- varolaitteen asetuspaine [bar]  

- painelaitteen teho P [kW]  

- syöttöjännite U [V]  

- käyttötarkoitus  

- suurin täyttömassa m [kg]  
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6 KONETURVALLISUUS 
	  

Koneturvallisuusstandardi SFS – EN ISO 12100 koostuu kahdesta osasta. 

Ensimmäisessä osassa esitetään konetta suunniteltaessa ja koneiden 

turvallisuusstandardeja laadittaessa noudatettava yleinen menettelytapa. Toisessa 

osassa esitetään tietoa siitä, kuinka näiden periaatteita voidaan soveltaa saatavilla 

olevia teknikoita hyödyntäen sekä vaatii koneen käyttöohjeeseen lisää asennus, 

purku ja hävittämisohjeet. Standardit SFS – EN ISO 12100 korvaa standardin EN 292 

– 1: 1991 ja tämä standardi voidaan jakaa kolmeen ryhmään (SFS-EN ISO 12100 – 

1:2003, s.8-10.): 

- A – tyypin standardit koskettavat kaikkia koneita 

- B – tyypin standardit jakautuvat kahteen osaan 

o B1 – tyypin standardit koskevat yksittäisiä turvallisuusnäkökohtia 

o B2 – tyypin standardit koskevat suojausteknisiä laitteita 

- C – tyypin standardit koskettavat tietyn koneen tai koneryhmän 

yksityiskohtaisia turvallisuusvaatimuksia 

 

Standardi tarkastelee lähinnä A – luokan standardeja, sillä sen ensisijaisena 

tarkoituksena on esittää suunnittelijalle yleiset puitteet ja ohjeet, jotka vaikuttavat 

koneen turvalliseen käyttöön.  (SFS – EN ISO 12100 – 1:2003, s.10.) 

 

6.1 Koneen suunnittelussa huomioitavat vaarat 
	  

Koneen suunnittelussa on huomioitava koneen ulkonäköä siten, että käyttäjän 

ohjauspaikalta on mahdollisimman hyvä suora näkyvyys työalueille ja 

vaaravyöhykkeille.  Näkyvyys on tärkeä, jotta vaaravyöhykkeelle ei pääse ihmisiä 
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koneen käyttäjän huomaamatta, jolloin voisi syntyä vaaratilanne. (SFS-EN ISO 

12100-2:2003, s.10-12.)  

 

Suunniteltaessa konetta on tunnistettava vaaroja, joita tarkasteltaessa oleva kone voi 

aikaan saada sekä siihen liittyvä käyttöympäristö, jossa kone on tarkoitettu 

käytettäväksi. Näitä vaaroja ovat  mekaaniset vaarat, lämpötilan, säteilyn, melun ja 

tärinän aiheuttamat vaarat sekä koneen käyttöympäristöön liittyvät vaarat mm. 

sähkön, paineiskujen ja ilman laadun käytöstä. (SFS-EN ISO 12100-1:2003, s.26-30.) 

 

6.1.1 Mekaaniset vaarat 
	  

Mekaaniset vaarat liittyvät koneeseen, koneen osiin tai pintoihin, työkaluihin, 

työkappaleisiin, jotka voivat aiheuttaa mm. puristumista, leikkautumista, takertumista, 

iskuja, hankausta ja hiertymistä. Nämä mekaaniset vaarat riippuvat riittämättömästä 

mekaanisesta lujuudesta, käsiteltävän kappaleen muodosta ja työskentely – 

ympäristöstä sekä suhteellisesta sijainnista, joka voi aiheuttaa puristumis-, 

leikkautumis-, ja takertumisvyöhykkeitä eri osatekijöiden liikkuessa, (SFS-EN ISO 

12100-1:2003, s.26.) 

 

6.1.2 Lämpötilasta johtuvat ja säteilyn aiheuttamat vaarat 
	  

Kuuman tai kylmän työympäristön lämpötilasta johtuvasta vaarasta voi aiheutua palo- 

ja paleltumavammoja, joita aiheuttavat koskeminen äärilämpötiloissa oleviin kohteisiin 

tai aineisiin, liekit tai räjähdykset sekä lämmön lähteiden säteily. Sen sijaan säteilyn 

aiheuttamat vaarat voivat olla välittömiä tai pitkäaikaisia vaikutuksia. Ne voivat 

aiheutua sähkömagneettisesta säteilystä, infrapuna-, näkyvä ja ultraviolettivalosta tai 

lasersäteilystä. (SFS-EN ISO 12100-1:2003, s.28, 30.) 
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6.1.3 Melun ja tärinän aiheuttamat vaarat  
	  

Melusta voi aiheuttaa pysyvä kuulon menetys, korvien soimista, väsymystä, stressiä, 

tasapainon ja tarkkavaisuuden menetystä sekä puheviestinnän heikentymistä. Melua 

voidaan suojata käyttämällä asianmukaisia kuulonsuojavälineitä. Sen sijaan tärinä voi 

kohdistua koko kehoon ja erityisesti käsiin johtuen kädessä pidettävien ja 

käsiohjattavien koneiden käytöstä. Erittäin voimakas tärinä voi aiheuttaa vakavia 

ongelmia alaselkään ja verenkiertohäiriöitä. (SFS-EN ISO 12100-1:2003, s. 28.) 

 

6.1.4 Koneen käyttöympäristöön liittyvät vaarat  
	  

Suunniteltaessa konetta toimimaan ympäristöolosuhteissa täytyy ottaa huomioon 

käyttöympäristöön aiheuttavat vaarat. Yleisimmät vaarat ovat lattiapintojen ja 

kulkuteiden laiminlyönti, mikä voi johtaa liukastumisesta, kompastumisesta tai 

putoamisesta aiheutuviin vammoihin. Sekä koneiden käyttämät tai päästämät 

materiaalit ja aineet sekä koneen rakenteissa käytetyt materiaalit voivat aiheuttaa 

tulipalon tai räjähdyksen vaarat. Nämä vaarat ovat seurausta kaasujen, huurujen, 

savujen, pölyjen aiheuttamisesta. (SFS-EN ISO 12100-1:2003, s. 28.) 

 

6.2 Koneen suojaus 
	  

Koneessa oleva vaara tai turvallisuuspuute johtaa ennemmin tai myöhemmin 

vahinkoon, jos mitään suojaustoimenpidettä ei toteuteta. Koneen jatkuvan turvallisen 

toiminnan kannalta on tärkeää, että suojaustoimenpiteet sallivat koneen helpon 

käytön eivätkä estä sen tarkoitettua käyttöä. Muussa tapauksessa 

suojaustoimenpiteet ohitetaan koneesta saatavan hyödyn maksimoimiseksi, jos 

suojauksesta aiheutuva vaara on työntekijälle kohtuullisen pieni. (SFS-EN ISO 

12100-1:2003, s. 32.) 
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Suojauksien ja turvalaitteiden suunnittelussa on huomioitava koneen rakenteen 

tukevuus, riittävä etäisyys vaaravyöhykkeestä, mekaaniset ja muut asiaan liittyvät 

vaarat sekä niiden yhteensopivuus koneen toimintaympäristön kanssa. On myös 

huomioita suojuksen rakenteesta ja liikkeestä aiheutuva vaara. (SFS-EN ISO 12100-

1:2003, s. 46.) 

 

6.3 Koneen riskien arviointi ja hallinta 
	  

Koneen riskin arvostelussa (kuva 6) päätetään siitä tarvitaanko riskin vähentämistä 

vai onko olemassa oleva turvallisuustoimenpiteellä saavutettu riskitaso hyväksyttävä. 

Riskin arvioinnin laajuus ja yksityiskohtaisuus päätetään tapauskohtaisesti standardin 

EN 1050 ja SFS – EN ISO 12100 mukaisesti. Näiden standardien päätarkoitus on 

tuoda suunnitteluprosessiin järjestelmällisyyttä ja käytäntöä, joka auttaa 

havaitsemaan koneen olennaiset vaaratekijät ja sen aiheuttamaa riskiä 

henkilöturvallisuuden kannalta. Myös standardi EN 1050 kuvaa ihmisen terveyteen 

kohdistuvan haitan ja omaisuusvahingon (taulukko 1). (MET 1996, s.55–57, 59–60.) 

 

Taulukko 1. Turvallisuussuunnitteluun liittyviä käsitteitä standardeihin EN 1050 ja EN 

1050 perustuen (MET 1996, s.57). 

Vahinko Pyysinen vamma, terveyshaitta tai omaisuusvahinko (EN 1050) 

Vaaratekijä (Vaara) Mahdollisen vamman tai terveyshaitan aiheuttaja (EN 929 – 1) 

Vaarallinen tapahtuma Tapahtuma, joka voi aiheuttaa vahingon (EN 1050) 

Vaaratilanne Tilanne, jossa henkilöön kohdistuu yksi tai useampi vaaratekijä (SFS – EN 

ISO 12100) 

Riski Vaaratilanteeseen liittyvän vamman tai terveyshaitan todennäköisyyden ja 

vakavuuden yhdistelmä (SFS – EN ISO 12100)  

Turvallisuustoimenpide Toimenpide, joka poistaa vaaratekijän tai vähentää riskiä (EN 1050) 

Jäljelle jäänyt riski Turvallisuustoimenpiteiden toteuttamisen jälkeen jäävä riski (EN 1050) 
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Kuva 6. Riskien arvioiminen (SFS-EN ISO 12100-1:2003, s.42). 

 

Riskin suuruuden arviointiin vaikuttaa vaaraan liittyvän vahingon vakavuus ja 

esiintymistodennäköisyys. Riskin suuruuden arviointi on aina subjektiivista ja sen 

seuraava vaihe on riskien arvostelu, jossa päätetään riskianalyysin tulosten 
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perusteella tunnistettu vaaratekijä, vaaratilanne tai vaarallinen tapahtuma 

turvallisuustoimenpiteeseen. Riskianalyysi on riski arvioinnin ensimmäinen vaihe, 

johon kuuluu (MET 1996, s.57–58.): 

- koneen raja-arvojen määrittäminen 

- vaaratekijöiden (vaarojen), vaaratilanteiden ja vaarallisten tapahtumien 

tunnistaminen 

- riskin suuruuden arviointi 

7
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Kuva 7. Riskien arviointi työpaikalla (Rissa 1999, s.73). 

 

Koneen riskien suuruuden arviointiin vaikuttaa riskienhallinta (kuva 7), mikä tarkoittaa 

järjestelmällistä toimintaa työpaikalla olevien riskien tunnistamiseksi, arvioimiseksi, 

pienentämiseksi ja poistamiseksi. Riskienhallintaan on olemassa monia keinoja, 
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kuten riskialttiin toiminnan välttäminen, tietoinen riskiotto, riskin kanssa eläminen 

luottamalla hyvään onneen, huolellinen suojautuminen riskin varalta ja vahingon 

rajoittaminen riskin toteutuessa sekä riskin siirtäminen muualle ottamalla vakuutus. 

Riskienhallinnassa on huomioitava laatua, sillä huono laatu maksaa. Rahaa palaa 

laatuvirheisiin, niiden etsimiseen ja korjaamiseen.(Rissa 1999, s.71–72, 88.) 

 

6.4 Työturvallisuusriskien hallinta 
	  

Työturvallisuus tulisi olla osa jokapäiväistä työntekoa. Hyvin hoidettu työturvallisuus 

parantaa toiminnan ja palvelujen laatua ja tuottavuutta sekä lisää työntekijöiden 

hyvinvointia (kuva 8). Työturvallisuusriskien hallinnassa tulisi ottaa huomioon 

työolosuhteet, henkilöstö, koulutus ja opastus, tarkastukset ja valvonta, 

työsuojeluhenkilöstö ja -organisaatio sekä yritys- ja linjajohto. Työolosuhteella 

tarkoitetaan melu-, lämpö-, valaistus-, ilmastointi-, työhygienia ja ergonomia - 

asioiden kunnossaoloa. Näissä asioissa tulisi myös huomioida huolto-, kunnossapito 

ja siivoustoiminta. (Rissa 1999, s.109–111.) 

 

Kuva 8. Työturvallisuuden parantaminen (Rissa 1999, s.113). 
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Henkilöstön työsuojelu on osaksi ammattitaitoa. Heidän tulisi tuntea vastuuta ja 

osallistumista työn ja työympäristön kehittämiseen sekä heidän osaamista otetaan 

täysimääräisesti käyttöön. Tapaturmien välttämiseksi on tärkeää, että henkilöstöt 

käyttävät säännöllisesti  vaaditut suojavälineet työnaikana. (Rissa 1999, s.111.) 

 

Koulutuksen ja opastuksen avulla perehdytetään uusia työntekijöitä ja siitä vastaa 

nimetty henkilö. Juuri työelämään siirtyneet nuoret työntekijät ovat erityisen alttiita 

työympäristön vaaroille. Yhtä suuressa vaarassa ovat ikääntyneet työntekijät, jotka 

vaihtavat uuteen ja outoon työpisteeseen. Työopastuksen avulla uudelle työntekijälle 

opetetaan varsinainen työ, turvalliset työmenetelmät, koneiden ja työvälineiden käyttö 

sekä henkilökohtaisten suojaimien käyttö. Tämän takia työpaikalle laaditaan 

työpaikka kohtaisit kirjalliset turvallisuus - ja laatumääräykset, jotka pidetään 

säännöllisesti ajan tasalla. Työntekijöiden turvallinen toiminta huomioidaan 

kannustuksella, tunnustuksella tai tarvittaessa palkkiolla. (Rissa 1999, s.111, 114.) 

 

Tarkastuksilla ja valvonnalla korostetaan ennalta ehkäisevää työsuojelutoimintaa 

siten, että voidaan antaa sellaisia määräyksiä, joiden noudattamista voidaan valvoa ja 

joilla saadaan myös työntekijöiden hyväksyntää. Tarkastus- ja mittaustoiminta on 

järjestelmällistä ja työpaikalle on sitä varten nimetyt henkilöt, aikataulut ja kiinteä 

suoritustapa niiden yllä pitämiseen. (Rissa 1999, s.111.) 

 

Työsuojeluhenkilöstön ja -organisaation tehtävänä on työtapaturmien ja 

vaaratilanteiden tutkiminen ja etsiminen, jotta ennaltaehkäisevät onnettomuudet 

voidaan estää. Työsuojeluasioista raportoidaan mahdollisimman pian ylimmälle 

johdolle ja sattuneista tapaturmista tulisi kerätä oppi talteen mahdollisimman pian. 

Läheltä piti tilanteet  tutkitaan ja niistä saadun tiedon avulla etsitään keinot torjua 

vastaavien tilanteiden toistuminen tulevaisuudessa. Tällöin jatkuva turvallisuustiedon 

keruun analysointi, tallennus, jakelu ja soveltaminen antavat hyvän tietopohjan 
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työympäristön kehittämiselle. Apuna tiedonkeruussa voidaan käyttää tarkistuslistoja, 

kyselyjä ja työpaikan tarkastuskäyntejä. (Rissa 1999, s.111.) 

 

Yritys- ja linjajohdon tulee olla aktiivinen ja näkyvä osallistuminen työturvallisuus 

kysymysten käsittelyssä sekä antaa tasa – arvoinen ja luottamuksellinen 

suhtautuminen työntekijöihin. Johdon tulee päättää turvallisuusasioiden sisällöstä ja 

voimavaroista sekä kannustaa linjajohtoa ottamaan huomioon päivittäiset 

turvallisuusasiat ja yhteydenpidot tuotantoon. Johdon tulisi motivoida henkilöstöä 

kannustamalla ja palkitsemalla, jotta turvallinen käyttäytyminen lisääntyy. (Rissa 

1999, s.110–111.) 

 

7 HITSAUSPLAANI 
	  

Hitsausplaanien vaatimuksenmukaisuusvakuutus edellyttää, että kone- (98/37/EY) ja 

painelaitedirektiivin (97/23/EY) vaatimukset täytetään, jotta hitsausplaani voidaan 

kokonaisuudessaan määritellä koneeksi, missä hitsausplaanin puristimen 

sylintereiden osat toimivat paineilmalla. Hitsausplaanien on myös täytettävä 

koneturvallisuusstandardin SFS – EN ISO 12100, jotta konetta voidaan käyttää, 

huoltaa ja säätää turvallisesti. Täytettyään nämä direktiivit ja standardit, 

hitsausplaaneille voidaan myöntää CE – merkintä. Molempien hitsausplaanien 

toimintaperiaate on sama, joten niiden vaatimuksenmukaisuusvakuutuksen pohja on 

esitetty liitteessä I.  

 

Konedirektiivi (98/37/EY) ja koneturvallisuus standardi SFS – EN ISO 12100 vaatii 

molemmille hitsausplaaneille seuraavat tiedot koneen määrittämiseksi:  

- Rakennekuvat 
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- Lujuuslaskelmat 

- Käyttö- ja huolto – ohje  

- Riskianalyysi 

 

Edellä olevien tietojen lisäksi konedirektiivi (98/37/EY) ja painelaitedirektiivi 

(97/23/EY) vaatii itse koneeseen tehtäväksi seuraavat merkinnät: 

- Paineletkujen päiden kiinnityksen varmistus 

- Varoituskyltti sormien väliin jättämisvaarasta 

- CE - merkintä  

o Valmistajan nimi ja merkki 

o Laitoksen sarjan tai erän tyyppi ja tunnus 

o CE – merkinnän kiinnittämisvuoden kaksi viimeistä numeroa 

 

Molempien hitsausplaanien puristimien sylintereiden hydrauliikkakomponentit ovat 

ostettu valmiina, joten niiden vaatimuksenmukaisuusvakuutus ja CE – merkintä löytyy 

suoraan kunkin laitteen valmistajalta. Tämä tarkoittaa, että rakennettaessa molemmat 

hitsausplaanien konelinja valmiista CE – merkinnällä varustetuista koneista katsotaan 

linjan kokoonpanija myös koneenrakentajaksi. Samalla valmistaja vastaa, että 

hitsausplaanin konelinjan osat valitaan asianmukaisesti ja koneen liitännät ovat 

direktiivin ja standardin vaatimusten mukaisia. Tällöin tarkasteltavaksi jäi pelkästään 

konedirektiiviä ja koneturvallisuutta koskien molempia hitsausplaania.  

 

Hitsausplaanin puristinosan suojaamattomuudesta aiheutuu sormien väliin 

jättämisvaara, mikä pitäisi koneturvallisuusstandardin perusteella poistaa. Standardin 

mukaan suojusta ei tarvita, jos vaara on kohtuullisen pieni ja suojuksesta aiheutuisi 

tarpeettoman suuri vaiva työntekoon. Tämä ei kuitenkaan poista yrityksen vastuuta 

työntekijöiden työturvallisuudesta ja hyvinvoinnista käyttäessä hitsausplaania.  
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7.1 Plaanin materiaali  
	  

Hitsausplaanien kokoonpanosta ja puomin sylintereistä aiheutuva työkustannus sekä 

materiaalin käsittely on jätetty kokonaan pois tässä kandidaattityössä. Tarkoituksena 

on tarkastella ainoastaan yleisesti plaanien materiaalia. 

 

Plaanien materiaaliksi valittiin rakenneteräs S235 sen helpon saatavuuden, hyvän 

hitsattavuuden, kestävyyden ja jäykkyyden ansiosta. Materiaalin valintaan vaikuttavat 

tekijät ovat materiaalin hankinta-, valmistus-, laadunvalvonta-, hävittämis- ja  käytön 

aikaiset kustannukset sekä hallinnolliset kustannukset. 

 

Rakenneteräs merkitään tunnuksella S235, missä rakenteen myötöraja fv on 235 Mpa 

kun aineenpaksuus t ≤ 40 mm ja kimmokerroin E on 210 000 N/mm2   sekä Poissonin 

luku kimmoisella alueella v=0,3. (SFS-EN 1993-1-1:2005, s. 26, 28.) 

 

Rakenneteräkset ovat usein miten hiili- tai niukkaseosteisia teräksiä. 

Niukkaseosteinen teräs käytetään hitsausplaanin rakenteen valmistukseen sen hyvän 

kovuuden ja korroosio kestävyyden takia. Niukkaseosteiselle teräkselle käytetään 

0,10 %-0,30 % hiiltä parantaakseen hitsattavuutta ja muovattavuutta lujuudessa. 

Teräksen myötäraja kasvaa hiilipitoisuuden kasvaessa, mikä kasvattaa myös 

murtolujuutta. Keskimääräisellä tai korkea pituisella hiilipitoisuudella on vaikea 

hitsata. 
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7.2 Rakennekuvat 
	  

Rakennekuva eli toisin sanoen kokoonpanokuvat hitsausplaaneista mallinnettiin 

ottamalla malli olemassa olevan toimivan hitsauplaanin mukaan. Molempien 

hitsausplaanien rakennekuvat ovat samanlaisia, paitsi ainoana erona on plaanin 

pöydän leveys. Hitsausplaanien rakenteiden suunnitteluvaiheessa otettiin huomioon 

kaikki ne tekijät, jotka voivat aiheuttaa rakenteen vaurioitumisen tai 

käyttökelvottomuuden.   

 

Rakennekuvien mallintaminen tuotti ongelmia, sillä yrityksellä ei ole CAD kuvia kauan 

toimineesta hitsauplaanista ja mallista otettava plaania käytettiin jatkuvasti autoklaavi 

ovien hitsaukseen. Lisäksi hitsausplaania piti mitoittaa ja suunnitella siten, että sen 

toiminnasta ei aiheuta vaaraa ympäristölle ja käyttäjälle. Ongelma ratkaistiin 

keskeyttämättä hitsaajan työtä ottamalla mallihitsausplaanista kuvia, niiden 

tulostaminen ja mittojen piirtäminen kuviin hitsaajan tauon aikana ja työpäivän jälkeen 

 

Kahden kuukauden mallintamisen jälkeen rakennekuva molemmista 

hitsausplaaneista saatiin valmiiksi. Tämän jälkeen molemmille hitsausplaanille tehtiin 

pieniä hienosäätöjä parantaakseen sen toimintaa. . 

 

7.3 Lujuuslaskelmat 
	  

Hitsausplaaneille tehdään lujuuslaskenta, sillä rakennetta kuormitettaessa plaani 

saattaa murtua, jos jännitystaso saavuttaa materiaalin murtojännityksen tai jos 

plaanin varmuuskerroin on alle vaaditun tason. Hitsausplaanien rakenteen 

lujuusopillinen tarkastelu suoritettiin molempien hitsausplaanien kokoonpanonkuvien 

kautta sekä tarkastelemalla olemassa olevan hitsausplaanin kuvanmetallikehikon 
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rakennetta  ja sitä yhdessä pitävien hitsien jännityksiä (liite II ja III). Tarkoituksena on 

laskea hitsausplaanin puomin taipumat ja sen aiheuttamat jännitykset sekä tappien 

aiheuttamat leikkausjännitykset ja puristimen työnnöstä aiheutuvan momentin 

kestäminen. 

 

Ensin lasketaan puomin maksimitaipuma vmak keskellä puomin sylintereiden ollessaan  

keskellä. Tämän jälkeen lasketaan tappeihin kohdistuvaa kriittinen voima Fk ja  

leikkausjännitys 

€ 

τ ktappi sekä palkkiin kohdistunut kriittinen momentti Mk ja maksimi 

normaalijännitys 

€ 

σmax k saadakseen varmuuskerrointa. Varmuuskerroin kertoo 

hitsausplaanin rakenteen kestävyyttä, sillä rakenneteräkselle riittävä varmuuskerroin 

on 1,3 – 1,6. 

 

Toiseksi tarkastellaan myös puomin sylintereitä ollessaan reunassa. Siinä lasketaan 

sylinteiden aiheuttama maksimi taipuma vmak reuna puristuksen aikana. Saatujen 

arvojen mukaan voidaan todeta, että reunassa olevat sylinterit aiheuttavat vähemmän 

palkin taipumista kuin sen ollessaan keskellä. Lasketaan myös tappeihin kohdistuvaa 

kriittinen voima Fr ja  leikkausjännitys 

€ 

τ rtappi sekä palkkiin kohdistunut kriittinen 

momentti Mr ja maksimi normaalijännitys 

€ 

σmax r saadakseen varmuuskertoimeksi 1,3 

– 1,6, mikä on riittävä hitsausplaanin rakenneteräs materiaalille. 

 

Hitsausplaanin kuvanmetallikehikon rakenne koostuu 120x120x5 mm3 pystyputkista. 

Tarkastellaan pystyputkien kesto suoraan puristusta vastaan ilman luhistumista 

leikkausjännityksen 

€ 

τ jalka	   avulla sekä kiskon alapuolella olevien hitsien lujuus 

saadakseen riittävä varmuuskerroin koneen rakenteelle. Saatujen arvojen mukaan 

voidaan todeta, että molemmat hitsausplaanien rakenne kestävät siihen kohdistuneet 

rasitukset sekä kriittisimmät jännitykset tulevat kehikon pyörien lähellä oleviin 

hitsisaumoihin, jonka pienin varmuuskerroin on 2,1.  
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7.4 Käyttöohje 
	  

Käyttöohjeen pitää opastaa käyttäjää läpi kaikista tilanteista koko koneen käytön ajan. 

Samaten sen pitää varoittaa tai tuoda ilmi mahdollisia syntyviä vaaratilanteita ja 

samalla kertoa miten ne voidaan välttää. Käyttöohje pitää olla tehty sillä äidinkielellä, 

jota puhutaan kyseissä maassa. Suomen kaltaisessa maassa riittää suomenkielinen 

ohje, mutta kaksikielisessä kunnassa ohje pitää löytyä myös ruotsiksi. 

Käyttöohjeeseen voidaan tarvittaessa liittää piirustukset, jotka ovat oleellisia koneen 

käyttöönotossa ja kunnossapidossa. Tämän lisäksi standardi SFS-EN ISO 12100-2 

vaatii käyttöohjeeseen koneen asennus- purku- ja hävittämisohjeet. 

 

Hitsausplaanin käyttöohjeen tarkoituksena on mahdollistaa autoklaavin hitsattavien 

kappaleiden puristus toisiaan vasten niin, että hitsaus on mahdollista. Käyttöohjeessa 

on huomioitu kappaleen tuonti, tuenta ja puristus ennen hitsausta sekä kappaleen 

poistaminen plaanilta hitsauksen jälkeen (liite IV).  

 

7.4.1 Kappaleen tuonti, tuenta ja puristus ennen hitsausta 
	  

Hitsattavan kappaleen tuonti plaanille nostimen avulla suoritetaan niin, että 

hitsausplaanin palkki siirretään pois tieltä ennen kappaleen tuontia plaanille, ettei 

törmäyksiä palkin ja siirrettävän kappaleen välille tapahdu. Tämän jälkeen hitsattava 

kappale tuetaan altapäin siten, että kappale ei kaadu puristuksen ollessa vain toisella 

reunalla. Samalla on huomioitava tuettaessa, että kannattimen korvakkeet ja 

mahdolliset hydrauliikkaputket eivät kannata kappaletta sekä hitsausplaani on 

maadoitettu hitsauksen aikana. Maadoitusletkut tarkastellaan ennen hitsausta ja 

hitsauksen aikana.  
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Hitsausplaanin palkkia ei nosteta eikä lasketa, joten palkki on riittävän lähellä 

puristettavan kappaleen yläpuolella. Hydrauli/ pneumaattisen puristimien avulla 

voidaan hitsattava kappale muotoilla oikeaan muotoon siten, että hitsattavat 

kappaleet asetetaan paikoilleen ja puristimella puristetaan hitsattavat kappaleet 

tiukasti toisiaan vasten. Ennen puristusta avataan tarvittavat sylinterien venttiilit 

sylintereiden liikkeiden mahdollistamiseksi ja tämän jälkeen sylinterit liikkuvat 

alaspäin painamalla ”pressure” jalkapolkimesta. Puristimien sylinterit liikkuvat 

ylöspäin painamalla jalkapolkimen puolelta ”release”. Puristimien avulla voidaan 

hitsattava kappale muotoilla oikeaan muotoon ja kappaleen puristuskohtaa voidaan 

muuttaa poistamalla puristus ja työntämällä sylinterit uuteen paikkaan. Sylintereiden 

liikkuessa ja liikutettaessa on varottava letkujen ja sormien väliin jäämistä. 

 

7.4.2 Kappaleen poistaminen hitsauksen jälkeen 
	  

Hitsauksen jälkeen poistetaan kappaleen puristus hitsausplaanilta liikuttamalla 

sylinterit ylöspäin painamalla jalkapolkimen puolelta ”release” painike. Tämän jälkeen 

palkki työnnetään sivuun, jotta kappaleet voidaan poistaa turvallisesti plaanin 

pöydältä. Ennen kappaleen poistamista huomioidaan maadoituksen poistaminen 

plaanilta ja sekä huomioidaan, että maadoituksen poistaminen ei aiheuta muille 

vaaraa. 

 

7.5 Huolto – ohje  
	  

Hitsausplaanien huolto-ohje tehtiin ainoastaan CAD kuvien pohjalle. 

Huoltotoimenpiteet jaoteltiin sen mukaan kuinka tiheästi ne pitää tehdä; joko 

päivittäin, kuukausittain tai vuosittain. Päivittäisiin huoltokohteisiin kuuluu lähinnä 

silmämääräinen hydrauliikkaletkujen kunnon ja niiden kiinnitysten tarkastaminen sekä 

pöytälevyn kiskoradan putsaus. Kuukausittain tarkastellaan jalkapolkimen 
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sylintereiden kunto ja kirjaukset tehdään yleiseen seurantapöytäkirjaan. Vuosittain 

koneelle tehdään vuosihuolto, jossa koko kone käydään kokonaan läpi, ja kuluneet 

osat korjataan tai vaihdetaan. Tämmöinen voi olla esimerkiksi renkaat, joiden avulla 

kehä liikkuu plaanilla. Huolto-ohjeen lisäksi pitää huomioida koneeseen liittyvän 

jalkapolkimen hydrauliikkajärjestelmän omien ohjeiden huoltotoimenpiteet.  

 

7.6 Riskianalyysi 
	  

Riskianalyysi tehtiin omien havaintojen pohjalta ja koneen käyttäjien kanssa (liite V). 

Riskianalyysi pitäisi tehdä oikeasti turvallisuuspalavereissa, jossa on edustettuna 

yrityksestä työsuojeluvaltuutettuja monesta eri portaasta, niin koneen käyttäjiä että 

esimies ja suunnittelijaa. Tällöin saadaan mahdollisimman laaja näkemys koneesta ja 

sen toiminnasta.  

 

Riskianalyysin avulla arvioidaan koneen aiheuttamia riskejä ja eri työvaiheissa 

koneen käytöllä syntyviä riskejä. Riskianalyysiin kuuluu, että eri työvaiheissa 

arvioidaan syntyviä vaaratilanteita ja mitkä sen voi aiheuttaa. Lisäksi analyysiin 

kuuluu arvioida riskin vakavuus ja sen todennäköisyys. Lopuksi pitää olla maininta 

miten vaaratilanteen syntyä voidaan minimoida tai mitä pitää tehdä vakavuuden 

pienentämiseksi. Tässä tapauksessa suurin osa riskeistä voidaan välttää 

ohjeistamalla työntekijä hyvin ja työntekijän huolellisuudella.  

 

7.6.1 Työvaiheissa syntyvät riskit 
	  

Riskit syntyvät eri työvaiheiden johdosta. Näitä  työvaiheita ovat kappaleen tuonti 

nosturin avulla plaanille, kehikon liikkuminen pöytälevyn päällä, puomin liikuttaminen, 

kappaleen puristus, kääntö, sisään veto ja puristus sekä tukien ladonta. Näiden 
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työvaiheiden vaaran syy aiheuttaa usein miten huolimattomuus, tarkastuksen puute, 

kappaleiden törmääminen kehikkoon, kappaleen huono kiinnitys ja tuenta hitsauksen 

aikana sekä työstä aiheutuva melu. 

 

7.6.2 Riskien vakavuus ja niiden minimoiminen 
	  

Työvaiheissa syntyvät riskit  voidaan minimoida käyttämällä kuulosuojainta melurajan 

ylittäessä 85dB, pitämällä käyttöympäristöä siistinä, yrityksen sisäisellä tärinäkartoitus 

seurannalla, raportointi 24h sisällä esimiehelle syntyneistä riskeistä sekä työstä 

aiheutuva vaara ja niiden riskien arviointi. 

 

Työstä aiheutuva vaara ja niiden riski arviointi todettiin koneen käyttäjän kanssa 

asteikolla 1 – 5, missä 1 on pienin ja 5 on suurin vaara. Kaikkein pienimpänä vaarana 

pidetään puomin liikuttaminen ennen hitsausta ja hitsauksen aikana, jos puomin tapit 

ovat huolimattomasti laitettu takaisin huollon jälkeen. Tästä aiheutuva vaara voidaan 

poistaa opastamalla hyvin plaanin käyttäjää. 

 

Huonosti tai puutteellisesti tuettu hitsattava kappale on suurin vaaran aiheuttaja. 

Vaaran syynä pidetään kappaleen kaatuminen hitsauksen aikana, joka taas vaikuttaa 

työntekijän turvallisuuteen ja  hitsattavan kappaleen  laatuun. Hitsauksesta saatu 

huono laatu maksaa ja raha palaa niiden korjaamiseen. Tämä vaara voidaan 

pienentää parantamalla ja tarkastamalla kappaleen tuenta ennen hitsausta sekä 

ohjeistamalla hyvin koneen käyttäjää. 
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET 
	  

Työn jäljiltä tultiin siihen tulokseen, että käyttöohjeisiin pitää lisätä standardin SFS-EN 

ISO 12100–2:2003 mukaan koneen asennus, purkuohjeet ja hävittämisohjeet sekä 

paineletkujen päiden kiinnityksen varmistus ja sormien välinjättämisvaarasta kertova 

varoituskyltti. 

 

Hitsausplaania käytetään AISI 316L autoklaaviovien hitsaukseen ja plaanin materiaali 

on kokonaan S235. Suositeltavaa on, että plaanin pöydän ja puomin pitäisi olla 

samaa materiaalia kuin hitsattava kappale. Toisaalta miten kaksi materiaali käyttäytyy 

hitsauksen aikana, niin sitä pitää tutkia tarkemmin. 

9 YHTEENVETO 
	  

Tässä työssä on mallinnettu STERIS Finn – Aqualle kaksi uutta toimivaa 

hitsausplaania Antin ja Osmon työpisteelle. Mallinnus tehtiin yksiselitteisesti ottamalla 

malli kauan toimineesta hitsausplaanista, sillä Finn – Aqualla ei ole mitään CAD kuvia 

yli kymmenen vuotta toimineesta plaanista. Molemmat hitsausplaanit pitää täyttää 

konedirektiivi, painelaitedirektiivi ja koneturvallisuus standardit, jotta plaani voidaan 

kokonaisuudessa määrittää koneeksi ja saada siihen tarkoitettu CE – merkintä.  

 

CE - merkki koneen kyljessä osoittaa, että kone on valmistettu ja toimii turvallisesti 

sekä ei aiheuta vaaratilanteita käyttäjälle ja ympäristölle. CE merkintä varmistaa, että 

koneelle on tehty toimenpiteitä turvallisuuden parantamiseksi ja ne on huomioitu sekä 

tarvittaessa muutettu vastaamaan CE merkinnän vaatimuksia. CE merkintä vaatii 

koneesta monia eri asioita niin itse koneesta kuin myös koneen dokumenteilta. 

Tärkein dokumentti on vaatimuksenmukaisuusvakuutus, sillä vahingon sattuessa 



	  

31	  

	  

aletaan vaatimuksenmukaisuusvakuutuksen allekirjoittaneelta henkilöltä pyytämään 

todisteita vakuutuksessa olevista asioista. Lisäksi CE merkintä vaatii riittävät tekniset 

dokumentit ja olennaisten terveys- ja turvallisuusvaatimusten toteutumisen 

vaatimuksenmukaisuusvakuutuksen lisäksi. Jotta kone voidaan ottaa käyttöön tai 

myydä EU:n alueella koneella täytyy olla CE - merkintä. 

 

Molemmille hitsausplaanille tehtiin rakennekuvan lisäksi lujuuslaskenta, käyttö – ja 

huolto – ohje sekä riskianalyysi, missä on huomioitu koneen käyttöympäristöstä 

aiheutuvat vaarat ja niiden parantaminen.  Koneen käyttöympäristöstä aiheutuva 

vaaran hallinta on joka päivästä toimintaa, sillä sen parantaminen takaa 

työntekijöiden hyvinvointia, joka taas vaikuttaa työn laatuun. 
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Liite I. EY – vaatimuksenmukaisuusvakuutus 

 

EY-VAATIMUKSENMUKAISUUSVAKUUTUS 

 

SRERIS Europe Inc. Suomen Sivuliike 

STERIS FINN - AQUA 

Teollisuustie 2 

04300 Tuusula 

Vaihde +358 9 258 51 

Faksi   +358 9 2756 022 

 

 

Vakuuttaa, että käyttämämme kone 

Hitsausplaani ________________________________________ 

Tyyppitiedot  ________________________________________ 

täyttää seuraavien direktiivien ja niitä vastaavien suomalaisten määräysten 
vaatimukset: 

Konedirektiivi (98/37) 

Painelaitedirektiivi (97/23/EY) 

Koneturvallisuus standardi SFS – EN ISO 12100 – 1:2003 ja 12100 – 1:2003 

 

Tuusulassa ____/____/____ 

 

 

Vakuuttajan nimenselvennys 

 

Asema 
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Liite II. Antin hitsausplaanin lujuuslaskenta 

Hitsausplaanin materiaali on rakenneteräs S235, jonka vaadittu riittävä 

varmuuskerroin on v= 1,3 – 1,6. Lasketaan hitsausplaanin puomin taipumat ja sen 

aiheuttamat jännitykset sekä leikkausjännitykset tapeilla. Huomioidaan myös jalkojen 

hitsien kestävyys ja puristimen työnnöstä aiheutuvan momentin kestäminen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puristin keskellä 

Puristimen aiheuttama maksimitaipuma vmax puristimen ollessaan keskellä 

 

€ 

vmax keskellä =
Fmax × lk( )3

48 × ES235 × 2 I1 + I2( )
vmax keskellä = 5,9776 ×10−4m ≈ 6,0 ×10−4m

 

 

€ 

ES235 = 210 ×109Pa
σ S235 = 235 ×106Pa
Fmax = 250000N
hp = 0,320m
lk =1,82m
lp = 0,5m
ltappi = 0,230m
a = 0,190m
ap = 0,005m
b = lk − a
dtappi = 0,0175m

I1 =1,0870 ×10−4m4

I2 =
0,01m × 0,270m( )3

12
=1,64025 ×10−5m4
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Puristuksen aikana kohdistuu paikallaan olevaan puristimen tappeihin myötäämistä, 

joten lasketaan molempien tappien leikkausjännitykset 

€ 

τ ktappi 	  ja varmuuskertoimet 

€ 

n1k. 

€ 

Fk =
Fmax
2

τ ktappi =
Fk

ltappi ×π × dtappi
τ ktappi = 4,5473×106Pa

  

€ 

n1k =

σ S235

3
τ ktappi

n1k =17,2264 ≈17,2

 

Tappien materiaali on rakenneteräs S235, joten tapille riittävä varmuuskerroin on

€ 

n1k = 

1,3 – 1,6. Saadun arvon mukaan varmuuskerroin on riittävä tapeille. 

 

Lasketaan palkissa vaikuttava maksimi normaalijännitys 

€ 

σmax 	   ja varmuuskerroin 

€ 

n2 	  

puristuksen ollessaan keskellä. 

€ 

Mk =
Fmax × lk
4

σ kmax =
Mk ×

hp
2

2 I1 + I2( )
σ kmax = 7,2740 ×107Pa

   

€ 

n2k =
σ S235

σ kmax

n2k = 3,2307 ≈ 2,2

 

 

Saatu varmuuskerroin 

€ 

n2k=2,2 riittää rakenneteräksen S235 palkille, sillä sen vaadittu 

varmuuskerroin on 1,3 – 1,6.  
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Puristin reunassa 

Puristimen aiheuttama maksimitaipuma vmax puristimen ollessaan reunassa 

 

€ 

vmax reuna =
Fmax × b × lk( )2

27 × ES235 × 2 I1 + I2( )

⎡ 

⎣ 
⎢ 
⎢ 

⎤ 

⎦ 
⎥ 
⎥ 
× 3× 1− b

2

lk
2

⎛ 

⎝ 
⎜ 

⎞ 

⎠ 
⎟ 

3

vmax reuna=1,4508 ×10
−4m ≈1,5 ×10−4m

  

 

Puristuksen aikana kohdistuu paikallaan olevaan puristimen tappeihin myötäämistä, 

joten lasketaan reunassa olevien tappien leikkausjännitykset 

€ 

τ rtappi 	   ja 

varmuuskertoimet 

€ 

n1r . 

€ 

Fr =
Fmax × b
lk

τ rtappi =
Fr

ltappi ×π × dtappi
τ rtappi = 8,1451×106Pa

  

€ 

n1r =

σ S235

3
τ rtappi

n1r = 9,6172 ≈ 9,6

 

Saadun varmuuskertoimen 

€ 

n2r= 9,6 mukaan voidaan todeta, että tappi täyttää 

vaadittua varmuuskerrointa 1,3 – 1,6. 

 

Lasketaan palkissa vaikuttavat maksimi normaalijännitykset 

€ 

σ rmax  ja niiden 

varmuuskertoimet 

€ 

n2r. 

€ 

Mr =
Fmax × a × b

lk

σ rmax =
Mr ×

hp
2

2 I1 + I2( )
σ rmax = 2,7204 ×107Pa

 

€ 

n2r =
σ S235

σ rmax

n2r = 8,6384 ≈ 8,6
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Saatu reunassa vaikuttuva varmuuskerroin 

€ 

n2r = 8,6 riittää, sillä vaadittu 

varmuuskerroin rakenneteräkselle on 1,3 – 1,6.   

Jalkojen hitsien kestävyys reunoissa 

Hitsausplaanin pystyputket ovat  6x120x120 mm3 kokoisia. Lasketaan pystyputkien 

kesto suoraan puristusta vastaan ilman luhistumista leikkausjännityksen 

€ 

τ jalka  avulla 

ja siihen vaikuttava normaalijännitys 

€ 

n3r. 

€ 

τ jalka =
Fr

4 × 0,12m × 0,006m

n3r =
σ S235

τ jalka

n3r = 3,0228 ≈ 3,0

 

Jalkojen teräsrakenteen vaadittu varmuuskerroin on 1,3 – 1,6. Saadun 

varmuuskertoimen 

€ 

n3r = 3,0 avulla voidaan todeta, että jalkojen hitsien on kestävä. 

	  

Lasketaan hitsausplaanin alapuolella olevien hitsien lujuus, missä ap on pienahitsin 

leveys ja lp on pienahitsin pituus. 

€ 

σ p =
Fr

ap × lp
= 8,9560 ×107Pa

f =
σ S235

3 × 0,7
=1,9382 ×108Pa

n4 r =
f
σ p

n4 r = 2,1642 ≈ 2,2

 

Hitsien rakenne kestävät sillä 

€ 

f  > 

€ 

σ p  ja hitsien varmuuskertoimen minimiraja on 

€ 

n4 r  

= 2,2. 
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Lasketaan puristimen työnnöstä aiheutuvan momentin kestäminen, kun oletetaan 

työntekijän työntävän hitsausplaania h = 1,5m korkeudella F = 1000 N (n. 100 kg) 

voimalla. 

€ 

Mtyöntö = h × F

Mtyöntö =1,5 ×103Nm
 

 

Hitsille tulee kannettavaksi voima 

€ 

Fhitsi =
Mtyöntö

lp
Fhitsi = 3×103N

 

 

Lasketaan kantavaksi hitsiksi vain yksi sivu 

€ 

σ s =
Fhitsi
ap × lp

=1,2 ×106Pa

f =
σ S235

3 × 0,7
=1,9382 ×108Pa

n5r =
f
σ s

=161,5206 ≈161,5

	  

Minimi	  vaatimus	  varmuuskertoimelle	  on	  2,2.	  Saadun	  varmuuskertoimen	  n5r	  mukaan	  voidaan	  

todeta,	  että	  hitsien	  varmuuskerroin	  on	  riittävä	  kantamaan	  rakennetta	  
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	   	   	   Liite III. Osmon hitsausplaanin lujuuslaskenta 

 

Hitsausplaanin materiaali on rakenneteräs S235, jonka vaadittu riittävä 

varmuuskerroin on v= 1,3 – 1,6. Lasketaan hitsausplaanin puomin taipumat ja sen 

aiheuttamat jännitykset sekä leikkausjännitykset tapeilla. Huomioidaan myös jalkojen 

hitsien kestävyys ja puristimen työnnöstä aiheutuvan momentin kestäminen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puristin keskellä 

Puristimen aiheuttama maksimitaipuma vmax puristimen ollessaan keskellä 

€ 

vmax keskellä =
Fmax × lk( )3

48 × ES235 × 2 I1 + I2( )
vmax keskellä =1,2378 ×10−3m ≈1,2 ×10−3m

 

 

€ 

ES235 = 210 ×109Pa
σ S235 = 235 ×106Pa
Fmax = 250000N
hp = 0,320m
lk = 2,32m
lp = 0,5m
ltappi = 0,230m
a = 0,190m
ap = 0,005m
b = lk − a
dtappi = 0,0175m

I1 =1,0870 ×10−4m4

I2 =
0,01m × 0,270m( )3

12
=1,64025 ×10−5m4



	  

41	  

	  

Puristuksen aikana kohdistuu paikallaan olevaan puristimen tappeihin myötämistä, 

joten lasketaan molempien tappien leikkausjännitykset 

€ 

τ ktappi 	  ja varmuuskertoimet 

€ 

n1k. 

€ 

Fk =
Fmax
2

τ ktappi =
Fk

ltappi ×π × dtappi
τ ktappi = 4,5473×106Pa

  

€ 

n1k =

σ S235

3
τ ktappi

n1k =17,2264 ≈17,2

 

Tappien materiaali on rakenneteräs S235, joten tapille riittävä varmuuskerroin on

€ 

n1k = 

1,3 – 1,6. Saadun arvon mukaan varmuuskerroin on riittävä tapeille. 

 

Lasketaan palkissa vaikuttava maksimi normaalijännitys 

€ 

σmax 	   ja varmuuskerroin 

€ 

n2 	  

puristuksen ollessaan keskellä. 

 

€ 

Mk =
Fmax × lk
4

σ kmax =
Mk ×

hp
2

2 I1 + I2( )
σ kmax = 9,2724 ×107Pa

   

€ 

n2k =
σ S235

σ kmax

n2k = 2,5344 ≈ 2,5

 

 

Saatu varmuuskerroin 

€ 

n2k=2,5	   riittää	   rakenneteräksen	   S235	   palkille,	   sillä	   sen	   vaadittu	  

varmuuskerroin	  on	  1,3	  –	  1,6.	   
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Puristin reunassa 

Puristimen aiheuttama maksimitaipuma vmax puristimen ollessaan reunassa 

€ 

vmax reuna =
Fmax × b × lk( )2

27 × ES235 × 2 I1 + I2( )

⎡ 

⎣ 
⎢ 
⎢ 

⎤ 

⎦ 
⎥ 
⎥ 
× 3× 1− b

2

lk
2

⎛ 

⎝ 
⎜ 

⎞ 

⎠ 
⎟ 

3

vmax reuna=2,1786 ×10
−4m ≈ 2,2 ×10−4m

  

 

Puristuksen aikana kohdistuu paikallaan olevaan puristimen tappeihin myötäämistä, 

joten lasketaan reunassa olevien tappien leikkausjännitykset 

€ 

τ rtappi 	   ja 

varmuuskertoimet 

€ 

n1r . 

€ 

Fr =
Fmax × b
lk

τ rtappi =
Fr

ltappi ×π × dtappi
τ rtappi = 8,3498 ×107Pa

  

€ 

n1r =

σ S235

3
τ rtappi

n1r = 9,3815 ≈ 9,4

 

Saadun varmuuskertoimen 

€ 

n2r= 4,3 mukaan voidaan todeta, että tappi täyttää 

vaadittua varmuuskerrointa 1,3 – 1,6. 

	  

Lasketaan palkissa vaikuttavat maksimi normaalijännitykset 

€ 

σ rmax  ja niiden 

varmuuskertoimet 

€ 

n2r. 

€ 

Mr =
Fmax × a × b

lk

σ rmax =
Mr ×

hp
2

2 I1 + I2( )
σ rmax = 2,7887 ×107Pa

 

€ 

n2r =
σ S235

σ rmax

n2r = 8,4267 ≈ 8,4
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Saatu reunassa vaikuttuva varmuuskerroin 

€ 

n2r = 8,4 riittää, sillä vaadittu 

varmuuskerroin rakenneteräkselle on 1,3 – 1,6.   

Jalkojen hitsien kestävyys reunoissa 

Hitsausplaanin pystyputket ovat  6x120x120 mm3 kokoisia. Lasketaan pystyputkien 

kesto suoraan puristusta vastaan ilman luhistumista leikkausjännityksen 

€ 

τ jalka  avulla 

ja siihen vaikuttava normaalijännitys 

€ 

n3r. 

€ 

τ jalka =
Fr

4 × 0,12m × 0,006m

n3r =
σ S235

τ jalka

n3r = 2,9487 ≈ 2,9

 

Jalkojen teräsrakenteen vaadittu varmuuskerroin on 1,3 – 1,6. Saadun 

varmuuskertoimen 

€ 

n3r = 2,9 avulla voidaan todeta, että jalkojen hitsit on kestävä. 

 

Lasketaan hitsausplaanin alapuolella olevien hitsien lujuus, missä ap on pienahitsin 

leveys ja lp on pienahitsin pituus. 

€ 

σ p =
Fr

ap × lp
= 9,1810 ×107Pa

f =
σ S235

3 × 0,7
=1,9382 ×108Pa

n4 r =
f
σ p

n4 r = 2,1111 ≈ 2,1

 

Hitsien rakenne kestävät sillä 

€ 

f  > 

€ 

σ p  ja hitsisaumojen varmuuskertoimen minimiraja 

on 

€ 

n4 r  = 2,1. 
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Lasketaan puristimen työnnöstä aiheutuvan momentin kestäminen, kun oletetaan 

työntekijän työntävän hitsausplaania h = 1,5m korkeudella F = 1000 N (n. 100 kg) 

voimalla. 

	  

€ 

Mtyöntö = h × F

Mtyöntö =1,5 ×103Nm
 

 

Hitsille tulee kannettavaksi voima 

€ 

Fhit.sauma =
Mtyöntö

lp
Fhit.sauma = 3×103N

 

 

Lasketaan kantavaksi hitsiksi vain yhden sivun saumaa.  

€ 

σ s =
Fhit.sauma
ap × lp

=1,2 ×106Pa

f =
σ S235

3 × 0,7
=1,9382 ×108Pa

n5r =
f
σ s

=161,5206 ≈161,5

	  

Saadun varmuuskertoimen n5r mukaan voidaan todeta, että hitsien varmuuskerroin 

on riittävä kantamaan rakennetta. Minimi vaatimus varmuuskertoimelle on 2,1. 

	  

	  

	  

 



	  

45	  

	  

    Liite IV. Hitsausplaanin käyttöohje 

HITSAUSPLAANIN KÄYTTÖOHJE 

Käyttöohjeen tarkoituksena opastaa käyttäjää käyttämään hitsausplaania turvallisesti 

koko koneen käytön ajan. Hitsausplaanin tarkoituksena on mahdollistaa hitsattavien 

kappaleiden puristus toisiaan vasten niin, että hitsaus on mahdollista. 	  

 

Kappaleen plaanille tuonti 

Ennen kuin hitsausplaanille tuodaan hitsattava kappale on palkki siirrettävä pois tieltä, 

ettei törmäyksiä palkin ja siirrettävän kappaleen välille tapahdu. 

 

Kappaleen tuenta ennen hitsausta 

Hitsattava kappale on tuettava altapäin siten, että se ei kaadu puristuksen ollessaan 

ainoastaan toisella reunalla. Samalla on huomioitava, että mahdolliset putket eivät ole 

puomin alla sekä maadoitus on päällä ennen hitsausta. Hitsausplaanin maadoitus ei 

saa tehdä puomin kautta. 

 

Kappaleen puristus 

Kappaleen puristus kohtaa voidaan muuttaa poistamalla puristus ja työntämällä 

sylinterit uuteen paikkaan. Puristimen avulla voidaan hitsattava kappale muotoilla 

oikeaan muotoon. Ennen puristusta avataan sylinterien venttiilit sylinterien liikkeiden 

mahdollistamiseksi ja sen jälkeen sylinterit liikkuvat alaspäin painamalla ”pressure” 

jalkapolkimesta. Sen sijaan ylöspäin puristimet liikkuvat ”release” puolelta painamalla. 

Sylintereiden liikkuessa ja liikuttaessa on varottava hydrauliikkaletkujen ja sormien  

väliin jäämistä 
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Kappaleen poistaminen hitsauksen jälkeen 

Hitsauksen jälkeen poistetaan kappaleiden puristus painamalla jalkapolkimesta ”release” 

puolta ja työnnetään palkki sivuun, jotta kappaleen voi poistaa turvallisesti. Tämän jälkeen 

poistetaan hitsausplaanin maadoitus ja tarkastetaan hydrauliikkaletkut mahdollisten vuotojen 

takia. 
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	   	   	   	   Liite V. Hitsausklaanin riskianalyysi 

	  

	  

 

	  

HITSAUSPLAANIN RISKIANALYYSI 
 
Kohde: STERIS Finn – Aqua 
Työ: Hitsausplaanin CE – merkintä 
Laatija: Jeudi Duong 

Analyysin päivä: 
15.3.2008 
Liite: 
Luonnos: 
Sivu 1 (1) 

Työvaihe Vaara Vaaran syy Pisteitys Vakavuus Riski Parannustoi-
menpiteet 

Kappaleen 
tuonti 
plaanille 

Törmäys 
kehikkoon 

Huolimattomuus, 
kehikko teillä 

 2-4 3 Ohjeistus 

Kehikon 
liikuttaminen 

Kehikon 
kaatuminen 

Törmäys, 
törmääminen 
stoppariin 

 3 2 Ohjeistus 

Puomin 
liikuttaminen 

Tapit 
paikallaan 

Huolimattomuus  1 1 Ohjeistu, 
varmistus 

Puomin 
liikuttaminen 

Sormien 
välinjättö 

Huolimattomuus, 
ylimääräisiä 
henkilöitä 
työalueella 
paikallaan 
nostettaessa 

 4 2 Ohjeistus, 
varmistus 

Puristus Hydrauliikkalet
kun 
katkeaminen 

Välinjääminen, 
kuluminen 

 2 2 Ohjeistus, 
huolto 

Puristus Kappaleen 
kaatuminen 

Puutteellinen/Huo
no tuenta 

 4 4 Ohjeistus, 
varmistus, 
tuennan 
kehittäminen 

Puristus Jalkapolkimen 
putoaminen 

Huolimattomuus  2 2 Ohjeistus 

Puristus Letkujen väliin 
jättäminen 

Huolimattomuus  2 2 Ohjeistus, 
varmistus 

Puristus Sormien väliin 
jättäminen 

Huolimattomuus  4 2 Ohjeistus, 
varmistus 

Kappaleen 
kääntö 

Törmäys Heiluminen  3 2 Turva-alueen/ 
työalueen 
suurennos 

Kappaleen 
kääntö 

Kappaleen 
putoaminen 

Korvan 
repeäminen/ 
huono kiinnitys 

 3 3 Hitsin/Kiinnityk
sen tarkistus 

Kappaleen 
kääntö, 
puristus, 
tukien ladonta 

Kuulovaurio Melu  4 2 Riittävä 
kuulonsuojaus 


