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This master’s thesis studies things which are affecting the quality of welding when work-
ing with pressure equipment in power plant environment. This thesis studies also the typi-
cal problems and reasons that relates to quality management. Also different kinds of quali-
ty management tools are examined. 
 
The theoretical part is consisted of examining different quality management tools, like ISO 
9001 and ISO 3834 standards, Total Welding Management and Benchmarking. Also the 
concept of quality of welding is being examined. Some of these quality management tools 
were used to improve the quality management system of welding the pressure equipment 
in power plants maintenance work. 
 
The maintenance work is challenging from the quality managements point of view. Most 
of the situations regarding of welding are so different from one another, because products 
are not serial produced. The most common problems found were problems in the flow of 
information between designing and manufacturing. The documentation procedure needed 
for pressure equipment also needs to be improved. 
 
During the Helsinki Energy quality management systems update, it was discovered that 
improvements in storing and sharing information were soon noticed. The new system for 
sharing the information decreases the workload of the people who compile the declaration 
of conformity for pressure equipment.  
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1 JOHDANTO 

 

 

Nykypäivänä viranomaisten ja direktiivien asettamat hitsauksen laatuvaatimukset pakotta-

vat valmistajat johdonmukaiseen laadunhallinnan kehittämiseen. Asiakkaiden tietämys on 

lisääntynyt, ja tilauksen saamisen edellytyksenä voi olla, että valmistajalla on käytössään 

toimiva laadunhallintajärjestelmä. Myös Helsingin Energian konepajalla on edessään tä-

mäntyyppinen tilanne. 

 

Helsingin Energian korjaus- ja kunnossapitotöistä vastaa pääasiassa HelenService. Sillä on 

käytössään standardiin SFS-EN ISO 3834-2 perustuva toimintakäsikirja painelaitteisiin 

liittyvälle hitsaavalle toiminnalle. Toimintakäsikirja ei kuitenkaan vielä ole sidottuna viral-

liseen SFS-EN ISO 9001 -laadunhallintastandardiin. Halu hitsaustoiminnan kehittämiseen 

on johtanut päätökseen virallisen laadunhallintajärjestelmän rakentamisesta ja toimintakä-

sikirjan päivittämisestä vastaamaan myös standardin SFS-EN ISO 9001 vaatimuksia. 

 

1.1 Työn tavoitteet ja rajaus 

 

Diplomityön tavoitteena on tutustua laadunhallinnan toteutukseen ja sen merkitykseen 

joustavassa hitsaavassa konepajassa. Teoriaosuudessa käsitellään hitsauksen laatuun vai-

kuttavia tekijöitä, sekä laatuun liittyviä standardeja ja työkaluja. Työssä tutustutaan myös 

painelaitteisiin, sekä niiden luokituksiin ja hitsausvaatimuksiin. Lisäksi tarkastellaan paine-

laitteiden kannakointiin liittyviä vaatimuksia uuden EN 1090 -teräsrakennestandardin kan-

nalta sekä hitsauksen koordinointihenkilöiden tehtäviä ja vastuualueita. Hitsauksen koor-

dinoinnilla on iso merkitys painelaitteiden hitsauksessa, minkä lisäksi tulevaisuudessa töitä 

teettävät myös tiukentuvat teräsrakennemääräykset. 

 

Käytännön osuudessa selvitetään Helsingin Energian kunnossapitoliiketoiminnon, Helen-

Servicen, painelaitehitsauksen nykytilanne laadunhallinnan näkökulmasta. Tavoitteena on 

kartoittaa konepajan nykyiset käytännöt aikaisemmin laaditun hitsauksen toimintakäsikir-

jan pohjalta. Lopullinen tavoite on päivittää sekä täydentää nykyisin käytössä oleva toimin-

takäsikirja täysipainoiseksi hitsauksen laatutyökaluksi, sekä rakentaa siitä laatukäsikirja 



11 
 

sertifioitavalle tasolle standardien SFS-EN ISO 9001 ja SFS-EN ISO 3834-2 vaatimusten 

mukaisesti. Työ rajataan koskemaan painelaitteiden hitsauksen laadunhallintaa. Erityisesti 

tarkastellaan putkistojen ja voimalaitosten suurtehokattiloiden paineenalaisten hitsauksien 

laatuvaatimuksia. Hitsaustoiminta rajoittuu painelaitteiden vauriokorjauksiin sekä muutos- 

ja asennustöihin, sillä valmistava hitsaustoiminta jää tässä konepajassa todella vähälle. 

 

1.2 Yritysesittely 

 

Helsingin Energia on Helsingin kaupungin omistama liikelaitos. Se on yritysmuodoltaan 

liikelaitos, joka on Suomen suurimpia energiayrityksiä. Helsingin Energialla on noin 

400 000 sähköasiakasta ja sen kaukolämpötuotanto kattaa noin 90 % Helsingin lämmitys-

tarpeesta. Helsingin Energia myös tuottaa ja myy kaukojäähdytystä, joka laajenee jatkuvas-

ti Helsingin alueella. /1/ 

 

Helen-konserni on liiketoiminnallinen kokonaisuus, jonka emoyrityksenä toimii Helsingin 

Energia ja johon kuuluu tytär- ja osakkuusyhtiöitä. Helen-konsernin rakenne merkittävim-

pine tytär- ja osakkuusyhtiöineen on esitetty tarkemmin kuvassa 1. Helsingin Energian 

toiminnallinen rakenne sekä konserni- ja asiakaspalvelut on esitetty kuvassa 2. /1/ 

 

 
 

Kuva 1. Helen-konsernin rakenne. /1/ 

 



12 
 

 

Kuva 2. Helsingin Energian toiminnallinen rakenne. /1/ 
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2 HITSAUKSEN LAATU 

 

 

Kun puhutaan hitsauksen laadusta, voidaan tarkastelu jakaa kahteen osa-alueeseen. Nämä 

alueet ovat hitsaustoiminnan laatu, sekä hitsin tekninen laatu. Hitsaustoiminnassa laatu 

näkyy työn sujuvuutena suunnittelusta ja raaka-aineiden hankinnasta viimeisen hitsin tar-

kastukseen asti. Hitsin tekninen laatu käsittää visuaalisen laadun, hyvän konepajalaadun, 

hitsiluokkalaadun sekä metallurgisen laadun. Vaikka nämä aihealueet eroavatkin tarkaste-

lunäkökohdilta toisistaan, on toiminnan laatu ja tekninen laatu silti tiukasti yhteydessä toi-

siinsa. /2/ 

 

2.1 Laadun määritelmä 

 

Laadun voi käsitteenä ymmärtää monella tavalla. Yhden määritelmän mukaan laatu on sitä, 

että ne asiat tehdään hiukan paremmin, jotka muutenkin pitäisi tehdä. Tämän tulkinnan 

jatkona ajatellaan myös, että laatu on ilmaista. Kun asiat tehdään huolellisesti, saadaan ne 

suuremmalla todennäköisyydellä hoidettua kerralla oikein ilman ylimääräisiä laatukustan-

nuksia. /3/ 

 

Toisenlainen käsite olettaa, että laadun määrittelyn pohjustukseksi tuotteelle asetetaan tie-

tyt vaatimukset. Tuotetta voidaan siis pitää laadukkaana, kun se täyttää sille ennalta asete-

tut tavoitteet ja vaatimukset. Tällaiseen laadukkaaseen hitsaustoimintaan päästään, kun 

toiminnassa mukana olevat henkilöt yhdessä miettivät ja sopivat järkevät toimintatavat. 

Nämä toimintatavat ja sovitut asiat kirjataan ylös kaikkien nähtäville ja virheistä otetaan 

opiksi. Laadusta puhuttaessa on ymmärrettävä, että laatu liittyy vahvasti taloudellisuuteen 

ja tuottavuuteen. Laatua ei siis pidä irrottaa yksittäiseksi käsiteltäväksi alueeksi, vaan näitä 

kolmea asiaa on käsiteltävä eheänä kokonaisuutena. Paremman laadun tavoittelu ei välttä-

mättä ilman konkreettisia tavoitteita ole mielekästä, mutta jos sen avulla voidaan parantaa 

taloudellisuutta ja tuottavuutta, on tilanne täysin toinen. /2/ 
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2.1.1 Hitsaustoiminnan laatu 

 

Hitsaustoiminnan laatu ottaa laaja-alaisesti huomioon hitsaukseen sisältyvien toimenpitei-

den lisäksi hitsaukseen vaikuttavat laaduntuottotekijät. Samalla huomioidaan taloudelli-

suus- ja tuottavuusnäkökohtia. Hitsaustoiminnan hallinta on kokonaisoptimointia, joka 

alkaa organisaation toiminnan johtamisesta ja pitää sisällään muun muassa turvallisuuteen, 

tuotannonohjaukseen, hitsausaineisiin ja -laitteisiin, hitsausohjeisiin, koulutukseen ja päte-

vöintiin liittyviä asioita. Kuten kuvasta 3 huomataan, toiminnan optimointiin liittyviä toi-

menpiteitä on paljon. Jokaisen yrityksen on itse kyettävä tunnistamaan oman toimintansa 

pullonkaulat ja keskittymään niiden parantamiseen. /2/ 

 

 
 

Kuva 3. Koko hitsaustoiminnan käsittävät laaduntuottotekijät. /4/ 

 

Kuvan rakenteesta voidaan päätellä, että laatu ei ole pelkästään johdon vastuulla, vaan sii-

hen voi vaikuttaa jokainen hitsaustoimintaan osallistuva henkilö omalla panoksellaan. Ku-

vassa 4 esitetään, miten kontrolloitu ja järjestelmällinen laatutyö vaikuttaa yksikkökustan-

nuksiin pidemmällä aikavälillä. /4/ 
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Kuva 4. Kontrolloidun ja kontrolloimattoman hitsaustoiminnan ero kustannuksiin. /5/ 

 

2.1.2 Hitsin tekninen laatu 

 

Hitsien tekniset laatuvaatimukset määräytyvät asiakkaan tai tuotteen aiotun käyttötarkoi-

tuksen mukaan. Viranomaiset ja luokituslaitokset asettavat vaatimustasoja esimerkiksi pai-

nelaitteille, säiliöille, nostureille ja ydinvoimalarakenteille. /2/ 

 

Vuonna 2011 astui voimaan ohjeistus, jonka mukaan kantavat teräs- ja alumiinirakenteet 

tulisi ETA-alueen maissa varustaa CE-merkinnällä. Tästä syystä toteutusluokat ja niiden 

mukaan määräytyvät valmistuksen vaatimukset on määritelty teräsrakennestandardissa EN 

1090. Siirtymäkausi standardin käyttöönotolle umpeutuu 1.7.2014. /2/ /6/ 

 

Kuten jo aikaisemmin todettiin, hitsin tekninen laatu voidaan määrittää visuaalisesti, hyvän 

konepajalaadun mukaan, hitsiluokkien perusteella tai metallurgisesti. Visuaalinen laatu 

määrittelee laatutason väljästi, sillä se riippuu tarkastelijan laatuodotuksista. Pääsääntönä 

voidaan pitää, että hitsissä ei saa visuaalisen laadun määritelmän mukaan olla reunahaavaa 

tai pintahuokosia. Hyvä konepajalaatu on normaalilla huolellisuudella ja vastuuntuntoisella 



16 
 

työllä saavutettu laatutaso. Hyvä konepajalaatu rinnastetaan hitsiluokkiin C tai IIW 3.      

/2/ /4/ 

 

Hitsiluokkalaaduille on yksiselitteiset vaatimukset hitsausvirheiden suhteen. Hitsiluokka-

laadut ovat paremmuusjärjestyksessä B, C ja D. IIW:n luokittelu on paremmuusjärjestyk-

sessä 5-1 röntgen- tai isotooppitestauksen mukaan. Testaus hitsiluokkalaadun varmistami-

sesta aiheuttaa kuitenkin kustannuksia. Tästä syystä hitsin teknistä laatua, tai tarkemmin 

sanottuna sen varmistamista, ei saavuteta ilman lisäkustannuksia. Voidaan siis sanoa, että 

paremman hitsilaadun aikaansaaminen vaadittavine tarkastuksineen ei ole ilmaista, vaikka 

laatu yhden määrityksen mukaan yleisesti ilmaista olisikin. /4/ 

 

Hitsin metallurginen laatu on hitsiluokkalaadun ohella tärkeä kriteeri. Metallurgisen laadun 

mittareita on oikea mikrorakenne ja sitkeys, raekoon kasvu, sekä seosaineiden tai epäpuh-

tauksien suotautuminen. Näistä asioista pystytään varmistumaan ainoastaan menetelmäko-

keilla, joten kokeiden pohjalta laaditun hitsausohjeen noudattaminen on tärkeää. NDT-

tarkastuksella voidaan varmistua ainoastaan hitsiluokan määrittävistä hitsausvirheistä, mut-

ta metallurgisia ominaisuuksia sillä ei nähdä. /2/ 

 

2.2 Laatujohtaminen 

 

Laatujohtaminen sisällytetään laatukulttuuriin, johon ohessa kuuluu myös sitoutuminen 

laadun ylläpitämiseen ja parantamiseen. Laatujohtamiseen kuuluu laatutavoitteiden asetta-

minen, näihin tavoitteisiin pääsemisen mittaaminen, sekä oman toiminnan jatkuva paran-

taminen. Kuvassa 5 on esitetty tämänkaltaisen laatujohtamisen elementit. Toimintojen ja 

tulosten parantaminen vaatii tavoitteellisuutta ja osaavaa johtamista. Tämän takia on tärke-

ää, että laatujohtaminen omaksutaan ylimmän johdon tasolla, josta se leviää koko organi-

saatioon. Yleensä tämänkaltaisissa yrityksissä laatuajattelu yhdistetään asiakaskeskeisyy-

teen, sillä yksi laadun määritelmistä on tuotteen yhteensopivuus asiakkaan asettamiin vaa-

timuksiin. /7/ 
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Kuva 5. Laatujohtamisen elementtimalli. /7/ 

 

Laatujohtamisen ensimmäinen vaihe on perustaa ylimmän johdon henkilöistä ryhmä, joka 

ottaa hoitaakseen laatuasiat. Vaihtoehtoisesti voidaan myös perustaa erillinen laatukomitea 

tai laatuneuvosto, mikäli ylimmän johdon henkilöt ovat tähän muiden tehtävien vuoksi 

estyneitä. Ryhmän tehtäviin kuuluu /8/ : 

- koordinoida laatutavoitteiden asettamisessa 

- valmistella tarvittavat suunnitelmat tavoitteiden toteuttamiseksi 

- seurata edistymistä ja verrata sitä tavoitteisiin 

- palkitsemissysteemin valmistelun koordinointi. 

 

2.2.1 Laadun kehittäminen ja työkalujen valinta 

 

Kun laatukustannuksia on saatu tarpeeksi alennettua ja selkeimmät ongelmat tunnistettua, 

on yleensä seuraavana vuorossa tehokkaampien työkalujen ja tekniikoiden käyttöönotto. 

Laatutyökaluja on monia erilaisia, joten on tärkeää kyetä valitsemaan niistä omaan tarkoi-

tukseen sopivin. /7/ 
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Tärkeimpiin laatutyökaluihin lukeutuva ISO 9000 -laatustandardisarja on kehitetty sovel-

tumaan kaikenkokoisiin ja kaikenlaisiin organisaatioihin laatujohtamista ja laadunvarmis-

tusta varten. ISO 9000 -standardisarjan lisäksi löytyy standardeja ympäristö- ja työturvalli-

suusnäkökohtiin. Näiden perustyökalujen lisäksi organisaatio voi ottaa käyttöönsä enem-

män omaan alaansa liittyviä lisätyökaluja. Esimerkiksi hitsaukseen liittyviä laatutyökaluja 

löytyy monenlaisia eri käyttötarkoitukseen. Näitä ovat muun muassa TWM, Lean ja 3834-

standardisarja. Laatutyökaluihin perehdytään tarkemmin kappaleessa 3. /4/ /9/ 

 

2.3 Laatukustannukset 

 

Laatukustannuksilla tarkoitetaan sellaisia kustannuksia, joita syntyy kun jokin tuote ei täy-

tä sille asetettuja vaatimuksia. Hitsaustoiminnassa tämä näkyy helpoiten korjaavana työnä 

sekä materiaalihukkana. Toisaalta laatukustannuksilla tarkoitetaan myös niitä kustannuk-

sia, joita syntyy kun prosessia rakennetaan sellaiseksi, ettei virheitä tai poikkeamia pääsisi 

syntymään. Tämänkaltaiset kustannukset näkyvät selkeimmin kohonneina tarkastuskustan-

nuksina. Laatukustannuksia lähemmin tarkasteltaessa paljastuu selkeimmin havaittavien 

kustannusten alta usein suuri määrä piileviä laatukustannuksia. Tätä kutsutaan laatukustan-

nusten jäävuorimalliksi, jota on havainnollistettu kuvassa 6. /7/ 

 

 
Kuva 6. Laatukustannusten jäävuorimalli. /7/ 
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Laatukustannukset voidaan jaotella kolmeen osaan: hyviin kustannuksiin, pahoihin kustan-

nuksiin, sekä rumiin kustannuksiin. Hyvät kustannukset kuvaavat ennaltaehkäisevää toi-

mintaa, jossa kustannuksia syntyy tarkastuksista, valvonnasta sekä laatujärjestelmien ra-

kentamisesta. Pahoja kustannuksia ovat virheet ja poikkeamat, jotka huomataan itse ja kor-

jataan ennen asiakkaalle toimittamista. Rumiksi kustannuksiksi lasketaan asiakkaalle ehti-

neen, viallisen tuotteen aiheuttamat reklamaatio- ja takuukustannukset sekä mahdollinen 

maineen menetys. Edellä mainittujen kustannusten suhdeluvun voidaan todeta olevan noin 

1:10:100. /4/ 

 

Koska laatupuutteiden korjaaminen aiheuttaa kasvavassa määrin kustannuksia mitä edem-

mäs tuotantoketjussa päästään, onkin perusteltua lisätä ennaltaehkäiseviä, ”hyviä” kustan-

nuksia. Ennaltaehkäisevien kustannusten kasvattamisen vaikutus on havainnollistettu ku-

vassa 7. /4/ 

 

 
 

Kuva 7. Ennaltaehkäisevän toiminnan vaikutus laatukustannusten jakaumaan. /7/ 
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3 LAADUNHALLINNAN TYÖKALUT 

 

 

Tärkeimmät hitsaavan toiminnan laadunhallinnan työkalut ovat standardisarjat SFS-EN 

ISO 9000 ja SFS-EN ISO 3834. Nämä standardit luovat organisaation toiminnalle tukevan 

pohjan, jonka päälle voidaan rakentaa tuottava ja tehokas toiminta. Kun hitsaustoiminnot 

ovat riittävällä tasolla, voidaan toimintaa edelleen parantaa ottamalla perusstandardien li-

säksi käyttöön täsmentäviä laadunhallintatyökaluja, joita voidaan kohdistaa jo havaittuihin 

ongelmakohtiin ja tuotannon pullonkauloihin. Näitä laadunhallintatyökaluja ovat muun 

muassa Total Welding Management (TWM), Lean ja Benchmarking. Tänä päivänä myös 

ympäristö- ja työturvallisuusasiat ovat tärkeässä asemassa. Niiden hallitsemiseksi on kehi-

tetty SFS-EN ISO 14000 -standardisarja ympäristöasioiden hallintaan sekä OHSAS 18001 

työterveyden ja työturvallisuuden johtamiseen. /2/ 

 

3.1 SFS-EN ISO 9000 -standardisarja 

 

EN ISO 9000 -sarja on yksi tunnetuimmista laadunhallintatyökaluista. Ensimmäinen versio 

julkaistiin vuonna 1987, jonka jälkeen standardisarja on läpikäynyt muutamia päivityksiä. 

Tänä päivänä standardisarja pitää sisällään seuraavat osat /10/ /8/ : 

- SFS-EN ISO 9000: Laadunhallintajärjestelmät. Perusteet ja sanasto. Viimei-

sin päivitys vuonna 2005. 

- SFS-EN ISO 9001: Laadunhallintajärjestelmät. Vaatimukset. Viimeisin päi-

vitys vuonna 2008. 

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

dunhallintaan perustuva toimintamalli. Viimeisin päivitys vuonna 2009. 

 

ISO 9000 -standardit on kehitetty soveltumaan kaiken kokoisten ja tyyppisten organisaati-

oiden käyttöön. Ne muodostavat johdonmukaisen kokonaisuuden, jotka keskittyvät kah-

deksaan laadunhallinnan periaatteeseen. Nämä ovat asiakaskeskeisyys, johtajuus, henkilös-

tön sitoutuminen, prosessimainen toimintamalli, järjestelmällinen johtamistapa, jatkuva 

parantaminen, tosiasioihin perustuva päätöksenteko ja molempia osapuolia hyödyttävät 
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toimittajasuhteet. Kuvassa 8 kuvataan ISO 9000 -sarjan kiteytetty malli prosessimaisesta 

laadunhallinnasta ja jatkuvasta parantamisesta. /10/ 

 

Kuva 8. Jatkuva parantaminen ja prosesseihin perustuva laadunhallintamalli. /10/ 

  

3.2 SFS-EN ISO 3834 -standardisarja 

 

EN ISO 3834 -standardisarja pitää sisällään metallien sulahitsauksen laatuvaatimukset. Se 

ei kuitenkaan korvaa EN ISO 9000 -sarjaa, vaan toimii hitsaustoimintaa täydentävänä apu-

välineenä sovellettaessa standardia ISO 9001. ISO 3834 -sarjaa on myös mahdollista käyt-

tää itsenäisenä hitsauksen laadunhallintatyökaluna. Sarja koostuu seuraavista osista, joista 

kaikista viimeisin päivitys on vuodelta 2006 /11/ : 

- SFS-EN ISO 3834-1: Laatuvaatimustason valinnan perusteet 

- SFS-EN ISO 3834-2: Kattavat laatuvaatimukset 
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- SFS-EN ISO 3834-3: Vakiolaatuvaatimukset  

- SFS-EN ISO 3834-4: Peruslaatuvaatimukset 

- SFS-EN ISO 3834-5: Asiakirjat, jotka vaaditaan standardien ISO 3834-2, ISO 

3834-3 tai ISO 3834-4 mukaisten laatuvaatimusten osoittamiseksi. 

 

Suurin ero standardien ISO 3438-2 ja ISO 3438-4 välillä on dokumentaatiotasossa, mutta 

vaativammat hitsaustyöt saattavat puoltaa kattavien laatuvaatimusten käyttöä. Nämä vaa-

timustasot ovat esitelty taulukossa 1. Hitsaustyön vaativuuteen vaikuttavia seikkoja ovat 

esimerkiksi tuoteturvallisuusvaatimukset, valmistuksen monimuotoisuus, tuotevalikoiman 

määrä, metallurgiset ongelmat, sekä valmistusvirheiden merkitys tuotteen toimivuuteen. 

Esimerkiksi painelaitteiden hitsaustyöt luokitellaan tämän perusteella usein kattavien laa-

tuvaatimusten piiriin. /2/ 

 

ISO 3834 -standardia voidaan käyttää hitsaustoiminnan perustana ja toiminnan työkaluna. 

Oman toiminnan arvioinnin pohjalta voidaan päättää mihin asioihin on syytä kiinnittää 

enemmän huomiota. ISO 3834 -standardi antaa käyttäjälleen muistilistan, joka pitää sisäl-

lään kaikki oleelliset hitsaustoimintaan liittyvät asiat ja menettelyohjeet /12/ /11/ : 

- vaatimusten katselmus 

- tekninen katselmus 

- alihankinta 

- hitsaus ja siihen liittyvä henkilöstö 

- tarkastus- ja testaushenkilöstö 

- hitsauslaitteet 

- hitsaustoiminnot 

- hitsausaineiden varastointi ja käsittely 

- perusaineen varastointi 

- hitsien lämpökäsittely 

- tarkastus ja testaus 

- poikkeamat ja korjaavat toimenpiteet 

- mittaus-, tarkastus- ja testauslaitteiden kalibrointi ja kelpuutus 

- tunnistus ja jäljitettävyys 

- laatuasiakirjat. 



23 
 

Standardin ISO 3834 käyttö ei ole mikään laadun tae, mutta kun listalla mainituista asioista 

huolehditaan ja menettelyohjeita noudatetaan, muodostuu tekemiselle tukeva pohja ja laa-

dun aikaansaamiseen on olemassa hyvät valmiudet. /2/ 

 

Taulukko 1. Asiat, jotka helpottavat tarkoituksenmukaisen standardin valintaa. /11/ 
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3.3 SFS-EN ISO 14000 -standardisarja 

 

Kasvava huoli kestävästä kehityksestä ja ympäristöasioista on saanut monet organisaatiot 

kehittämään johtamisjärjestelmäänsä ympäristömyönteisemmäksi. Ympäristöasioiden hal-

lintaan on kehitetty SFS-EN ISO 14000 -standardisarja. ISO 14000 koostuu kahdesta osas-

ta, jotka ovat /13/ : 

- SFS-EN ISO 14001: Ympäristöjärjestelmät. Vaatimukset ja opastusta niiden 

soveltamisesta. Viimeisin päivitys vuodelta 2010. 

- SFS-EN ISO 14004: Ympäristöjärjestelmät. Yleisiä ohjeita periaatteista, jär-

jestelmistä ja tukea antavista menetelmistä. Viimeisin päivitys vuodelta 

2004. 

Standardisarja on tarkoitettu ympäristönsuojelun tukemiseen ja ympäristön pilaantumisen 

ehkäisemiseen. ISO 14001 käsittää vaatimukset ympäristöjärjestelmälle, ja sitä voidaan 

käyttää sertifiointia varten. ISO 14004 täydentää ensimmäistä osaa ottaen huomioon ISO 

9001 vaatimukset. Täten ympäristöjärjestelmän liittäminen jo mahdollisesti olemassa ole-

vaan johtamisjärjestelmään sujuu mahdollisimman käyttäjäystävällisesti. Samoin kuin ISO 

9000 -standardisarja, myös ISO 14000 -sarja perustuu järjestelmän jatkuvaan parantami-

seen, kuva 9. /13/ 

 

Kuva 9. Jatkuvan parantamisen malli ympäristöjärjestelmässä. /13/ 
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3.4 OHSAS 18000 

 

OHSAS-standardit kuuluvat Työterveyden ja työturvallisuuden arviointisarjaan. Ne on 

laadittu tarpeeseen saada sertifioitava ja yleisesti tunnustettu työterveys- ja työturvallisuus-

standardi. OHSAS – standardisarja koostuu kahdesta osasta /14/ : 

- OHSAS 18001: Työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmät. Vaati-

mukset. Viimeisin päivitys vuodelta 2007. 

- OHSAS 18002: Työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmät. Ohjeita 

OHSAS 18001:n soveltamiseksi. Viimeisin päivitys vuodelta 2008. 

 

OHSAS-standardien tarkoitus on tarjota organisaatiolle TTT-järjestelmän perusta, joka on 

yhdistettävissä muihin johtamisjärjestelmiin. Ne ovat yhteensopivia standardien ISO 9001 

ja ISO 14001 kanssa. Kuten muissakin laadunhallintaan liittyvissä standardeissa, myös 

OHSAS-standardisarjassa toiminta perustuu järjestelmän jatkuvaan parantamiseen. /14/ 

 

Työturvallisuuteen ja -terveyteen liittyvät asiat ovat tärkeitä seikkoja tarkasteltaessa työn 

tuottavuutta ja laatua.  Esimerkiksi hitsauksessa työn suorittaja joutuu työskentelemään 

joskus hankalissa asennoissa ja vaikeissa työympäristöissä. Voimalaitostyömailla joudu-

taan joskus työskentelemään korkeissa tai ahtaissa paikoissa. Työskentelyolosuhteita hel-

pottavilla välineillä, kuten kappaleenkiinnittimillä, kunnollisilla työtelineillä ja turvalait-

teilla, saadaan hitsaajan työkuormitusta vähennettyä. Kun työasentoa saadaan parannettua 

ja esimerkiksi korkealta putoamisen riski poistettua, kokee hitsaaja työn suorittamisen vä-

hemmän rasittavaksi. Näin hitsaaja voi keskittyä työhönsä paremmin ja työn tuottavuus 

paranee ja hitsin tekninen laatu on myös todennäköisesti parempaa. 
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3.5 Total Welding Management 

 

TWM on laatutyökalu, joka on tarkoitettu hitsaustoiminnan laadunhallinta- ja johtamisvä-

lineeksi. Alkujaan hitsausta pidettiin enemmän taiteena kuin tieteenä, eikä laatuun juuri-

kaan uskottu pystyvän vaikuttamaan. Hitsauksen teknisen tietämyksen lisäännyttyä on 

opittu prosessia hallitsemaan paremmin. Kuitenkin hitsauksen laadunhallinta ja johtaminen 

on jäänyt laahaamaan jälkeen. Total Welding Management keskittyykin juuri johtamis- ja 

laadunhallinnan kriittisten pisteiden selvittämiseen. /5/ 

 

Aikaisemmin uskottiin, että hitsausprosessi ei ole kontrolloitavissa eivätkä hitsaajat johdet-

tavissa. Kun TWM kehitettiin, haluttiin muuttaa nämä uskomukset ja luotiin kymmenen 

pääperiaatetta, jotka luovat rungon tehokkaammalle toiminnalle /5/: 

1. hitsaus on tiedettä 

2. useimmat työntekijät haluavat tehdä hyvää työtä 

3. käytännön johtaminen 

4. tiimityöskentely ja yhteisten tavoitteiden asettaminen 

5. käänteinen organisaatiomalli 

6. suunnitelma muutokselle 

7. menetelmät muutoksien toteuttamiselle 

8. vahvan perustan luominen 

9. koulutus 

10.  oman johtamis- ja hallintajärjestelmän rakentaminen. 

 

Hitsaus on tiedettä 

Samoin kuin koneistusta, myös hitsausprosessia voidaan hallita tarkasti. Tekninen tietämys 

hitsauksesta on kasvanut niin, että prosessin parametreja ja muuttujia voidaan hallita te-

hokkaan ja taloudellisen lopputuloksen saavuttamiseksi. /5/ 

 

Useimmat työntekijät haluavat tehdä hyvää työtä 

Kokemuksen pohjalta voidaan yleistää, että hitsaajat tekevät työnsä tunnollisesti ja ovat 

halukkaita oppimaan uutta ja kehittämään omaa osaamistaan. Yleisin syy motivaation 

puutteeseen on vajavaisen koulutuksen saanti tai riittämätön apu työssä esiintyviin ongel-
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miin. Kun hitsaaja saa kunnollista koulutusta ja apua vaikeissa tilanteissa, hitsaajan työmo-

tivaatio paranee ja suorituskyky kasvaa. /5/ 

 

Käytännön johtaminen 

Merkittävien ja pysyvien muutosten aikaansaamiseksi on ylimmän johdon muutettava joh-

tamistyyliä käytännönläheisemmäksi, sillä päätöksiä suurista teknisistä tai johtamistapojen 

muutoksista ei voida siirtää alemmalle johdolle. Ylimmän johdon tuki on erittäin tärkeää 

seuraavalle portaalle, joka vastaa projektien sujuvuudesta ja matkan varrella ilmenevien 

ongelmien ratkaisemisesta. Kun työntekijöitä kannustetaan itsenäisempään päätöksente-

koon ja vastuunottamiseen, on tärkeää että ylimmän johdon toiminta on näkyvää ja käytän-

töä tukevaa. Eri osastojen välinen yhteistyö tiivistyy ja myös hitsaajien toiminnan tukemi-

nen parantuu. /5/ 

 

Tiimityöskentely ja yhteisten tavoitteiden asettaminen 

Perinteisessä organisaatiomallissa jokainen erillinen osasto ohjaa toimintaansa oman tulok-

sellisuuden parantamiseksi. Total Welding Management ohjeistaa eri osastot tekemään 

tiiviimpää yhteistyötä ja asettamaan yhtiön omien etujensa edelle, sekä pyrkimään anta-

maan enemmän tukea hitsaajille. Tiivis yhteistyö ja yhteiset tavoitteet saavat aikaan mer-

kittävästi parempia tuloksia kuin joukko hyvin suoriutuvia yksilöitä. /5/ 

 

Käänteinen organisaatiomalli 

Jotta päästään parempaan tuottavuuteen ja hitsauksen laatuun, on ajateltava organisaation 

toimintaa käänteisesti. Suunnittelu-, valmistus- ja tarkastusosaston ensisijainen tehtävä on 

olla hitsaajien tukena. Käänteinen organisaatiomalli on kuvattuna kuvassa 10. Tästä huo-

mataan, että ylin johto on mallissa alimmaisena luomassa pohjaa hitsaajia tukevalle ja kan-

nustavalle toiminnalle. /5/ 
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Kuva 10. Hitsaajien toimintaa tukeva käänteinen organisaatiomalli. /5/ 

 

Suunnitelma muutokselle 

Pitkäkestoisten ja kestävien muutosten aikaansaaminen on mahdollista vain huolellisella 

suunnittelulla ja organisoinnilla, ei odottamisella ja toivomisella. Tehokkaan suunnittelun 

ja suunnitelman järjestelmällinen toteuttaminen johtaa lopulta toivottuihin lopputuloksiin.  
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Menetelmät muutoksien toteuttamiselle 

Jotta organisaation suorituskyvyn kasvu olisi pysyvää, tarvitaan johdonmukaisia menetel-

miä. Toimintaan tehtävien muutosten toteutus vaatii systemaattista lähestymistä. Siihen 

vaaditaan ainakin /5/ : 

- kehitysmahdollisuuksien tunnistaminen ja niiden määrän tiedostaminen 

- päämäärien ja tavoitteiden asettaminen 

- yksityiskohtainen toimintasuunnitelma päämäärien saavuttamiseksi. 

 

Vahvan perustan luominen 

Tukevan pohjan rakentaminen on kaiken tehokkaan toiminnan perusta. Tämä vaatii tarkkaa 

tietoa sen hetkisestä tilanteesta koko organisaatiossa. Perustan luominen aloitetaan selvit-

tämällä kunkin osa-alueen ja projektin parannuskohteet, joita aletaan kehittää yksi kerral-

laan. Kun tuloksien huomataan paranevan, kohenee usko omaan tekemiseen ja yksittäisten 

projektien kehittäminen voidaan yhdistää koko organisaation laajuiseksi. /5/ 

 

Koulutus 

Henkilöstön koulutus on tärkeää pysyvän kehityksen kannalta ja se koskee koko henkilös-

töä aina johdosta yksittäiseen hitsaajaan. Koko organisaation kattava koulutus vaikuttaa 

hitsaustoiminnan kehittymiseen ja suunniteltujen tavoitteiden saavuttamiseen. /5/ 

 

Oman johtamis- ja hallintajärjestelmän rakentaminen  

TWM-menetelmä on laatu- ja johtamisjärjestelmän työkalu, jota jokaisen yrityksen on so-

vellettava omaan toimintaan parhaaksi sopivalla tavalla. Ei ole olemassa valmista pohjaa, 

jota pelkästään kopioimalla saavutetaan haluttu tulos. Yrityksen on rakennettava johtamis- 

ja hallintajärjestelmänsä sellaisiksi, että ne palvelevat erityisesti omia tarkoituksia ja sopi-

vat yrityksen tyyliin ja tuotevalikoimaan. /5/ 
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3.6 Lean 

 

Lean-toiminta on 1980-luvun alussa kehitetty johtamisfilosofia, joka keskittyy turhan työn 

ja hukan poistamiseen. Tarkoituksena on lisätä tuotannon joustavuutta ja karsia pois kaikki 

sellaiset asiat, jotka eivät anna tuotteelle mitään lisäarvoa. Toiminta perustuu vahvasti jat-

kuvaan parantamiseen ja on ensiarvoisen tärkeää, että yrityksen johto on sitoutunut toimin-

taan. Lean-filosofia on laaja ajattelumalli, jota pystytään soveltamaan kaikilla hitsaustoi-

minnan alueilla suunnittelusta laadunvarmistukseen. /15/ 

 

Ensimmäinen vaihe on tunnistaa ongelma-alueet, joilla tehokkuuden epäillään olevan hei-

kentynyt. Ongelmakohtien tunnistamisen jälkeen muodostetaan ryhmä, joka pyrkii toimin-

nan parantamiseen viiden pääperiaatteen avulla: /15/ 

 

1. Pyritään täydelliseen laatuun. Ongelmat korjataan niiden syntypaikalle heti 

havaitsemisen jälkeen. 

2. Käytetään niukkoja resursseja tehokkaasti, poistetaan kaikki hukkatyö, oikea-

aikainen varastointi ja työturvallisuuden parantaminen. 

3. Jatkuva parantaminen toiminnan kaikilla osa-alueilla, reaaliaikainen tuote- ja 

prosessisuunnittelu, toiminnan avoimuus ja tiedon tehokas jakaminen. 

4. Käytetään tehokasta piensarjavalmistusta ja parannetaan joustavuutta. 

5. Ylläpidetään pitkäaikaisia asiakassuhteita ja jaetaan tietoa riskeistä ja kustan-

nuksista. 

 

  



31 
 

3.7 Benchmarking 

 

Benchmarking on yksi laatutyökalu, jonka perusidea on oman toiminnan parantaminen 

esikuvilta oppimalla, kuva 11. Benchmarking ei ole yritysturismia tai toisen toiminnan 

jäljittelyä tai kopioimista. Tarkoituksena on tarkastella omia prosesseja ja rakentavasti ky-

seenalaistaa niiden mielekkyys. Kuten muutkin laadunhallintatyökalut, myös Benchmar-

king perustuu jatkuvaan parantamiseen ja vaatii onnistuakseen johdon sitoutumisen. /16/ 

 

 
Kuva 11. Benchmarkingin perusajatus. /16/ 

 

Benchmarking perustuu kahden osapuolen väliseen luottamukseen, johon liittyy eettisiä 

periaatteita. Tietojen käsittely ja -vaihto sekä salassapitovelvollisuus ovat tärkeitä asioita, 

sillä oppiminen kahden osapuolen välillä on molemminpuolista. Benchmarkingin hyötyjä 

ovat muun muassa verkostoitumisen edistyminen, oman toiminnan määrätietoinen selvit-

täminen ja hyvien menettelytapojen soveltaminen yli toimialarajojen. /16/ 

 

Kun esikuvilta oppiminen tapahtuu yli toimialarajojen, ei yleensä kilpailla samoista asiak-

kaista. Esimerkiksi hitsaava yritys voi ottaa oppia puuteollisuudesta pitkien putkien tai 

suurien levyjen käsittelyyn ja varastointiin. Sahoilla tukkien ja puulevyjen käsittely on 

yleensä kehitetty pitkälle, eivätkä asiakkaat tai alihankkijat todennäköisesti ole samoja 

kuin hitsaavalla yrityksellä. 
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4 PAINELAITTEET  

 

 

Painelaitteiksi luokitellaan säiliöt, putkistot, höyry- ja kuumavesikattilat, varolaitteet ja 

niihin liittyvät paineenalaiset lisälaitteet, joiden suurin sallittu käyttöpaine on yli 0,5 bar. 

Kun useampia painelaitteita yhdistetään toisiinsa, puhutaan laitekokonaisuuksista. Paine-

laitteiden ja laitekokonaisuuksien luokittelu jaetaan kahteen ryhmään. Ensimmäisen ryh-

män laitteiden suunnittelussa ja valmistuksessa on noudatettava olennaisia turvallisuusvaa-

timuksia ja toisen ryhmän laitteiden suunnittelussa ja valmistuksessa on noudatettava hy-

vää konepajakäytäntöä. Kun ollaan tekemisissä painelaitteen tai laitekokonaisuuden kanssa 

ja on noudatettava olennaisia turvallisuusvaatimuksia, luokitellaan ne luokkiin I - IV kas-

vavan riskin mukaan. Erikseen on niin sanottu 0-luokka, jonka valmistus tehdään hyvän 

konepajakäytännön mukaisesti. Näitä luokituksia varten on tiedettävä neljä asiaa /17/ : 

1. Painelaitteen tyyppi: säiliö, putkisto, höyry- tai kuumavesikattila, varolaite tai 

paineenalainen lisälaite. 

2. Suurin sallittu käyttöpaine (PS) ja tilavuus (V) tai nimellissuuruus (DN). 

3. Sisällön luokittelu: kaasu tai neste. 

4. Sisällön vaarallisuus: ryhmä 1 vai ryhmä 2. 

 

Painelaitteiksi ei luokitella sellaisia laitteita, joissa on kammioita tai mekanismeja, joiden 

mitoitus, materiaalin valinta sekä valmistusohjeet perustuvat ensisijaisesti johonkin muu-

hun rasitukseen kuin paineeseen. Tällaisia laitteita ovat esimerkiksi moottorit, höyry- ja 

kaasuturbiinit, kompressorit, pumput ja höyrykoneet. Mitoitusperusteina käytetään lujuu-

teen, jäykkyyteen ja dynaamisiin sekä staattisiin rasituksiin perustuvia tietoja. Vaikka lait-

teet toimivat paineen alaisina, ei painetta lasketa suunnittelussa merkittäväksi tekijäksi. 

/17/ 

 

Kemikaaliasetuksessa määritetyt vaaralliset aineet käsittävät ryhmän 1 sisällön. Vaaralli-

siksi aineiksi luokitellaan räjähtävät, syttyvät, myrkylliset ja hapettavat aineet. Ryhmä 2 

käsittää kaikki muut ryhmään 1 kuulumattomat sisällöt. /17/ 

 



33 
 

4.1 Painelaitteiden luokat ja vaatimustenmukaisuus 

 

Kun painelaite on tunnistettu edellä esitettyjen neljän kohdan mukaisesti luokkiin I-IV, on 

seuraava vaihe valita sopiva vaatimustenmukainen arviointimenettely eli moduuli. Moduu-

lien sopivuus eri painelaiteluokille on esitetty taulukossa 2 ja moduulien kuvaukset taulu-

kossa 3. /17/ 

 

Taulukko 2. Vaatimuksenmukaisuuden arviointi ja moduulit. /17/ 
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Taulukko 3. Moduulien kuvaukset. /17/ 
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Kuvassa 12 on esimerkki, miten painelaitteen luokitus tapahtuu edellä mainittujen neljän 

kriteerin mukaan. Kuvan tietoja sovelletaan, kun kyseessä on seuraavanlainen painelaite:  

V > 1 L ja PS * V > 50 bar * L, tai kun PS > 1000 bar. Sisältö on ryhmää 2. /17/ 

 
Kuva 12. Painelaitteen luokittelu. /17/ 

 

4.1.1 Painelaitteen hankinta ja kunnossapito 

 

Painelaitteiden hankinnassa on otettava huomioon, että kaikki PED:in asettamat säädösvel-

voitteet täytetään. Säädösvelvoitteisiin kuuluu suunnittelun, sijoituksen, valmistuksen ja 

asennuksen, käyttöönoton ja käytön asianmukainen suorittaminen. Painelaitteen hankinnan 

yhteydessä on varmistuttava seuraavista asioista /19/ : 

- Painelaitteen ja laitekokonaisuuden valmistajalla on oltava riittävä asiantun-

temus painelaitteiden suunnittelusta, valmistuksesta sekä kaikista sovelletta-

vista tarkastusmenetelmistä. 
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- Painelaitteen mukana toimitetaan vaatimustenmukaisuusvakuutus, jossa ker-

rotaan CE- merkinnän perusteet. 

- Painelaitteen mukana toimitetaan käyttöohjeet, sekä niiden käännökset suo-

men kielelle. 

- Painelaitteen mukana toimitetaan kaikki tekniset asiakirjat, joita tarvitaan 

kunnossapitoa ja korjauksia varten. 

- Painelaitteen aiottu sijoituspaikka on turvallinen ja käyttöön sopiva. 

- Painelaitteen asennus ja laitekokonaisuuden arviointi tehdään säännösten mu-

kaisesti. 

- Painelaitteen käyttöön liittyvä henkilöstö saa tarvittavan perehdytyksen ja 

koulutuksen. 

 

Painelaitteen omistaja ja haltija on vastuussa laitteen kunnossapidosta käytön turvallisuu-

teen. Kunnossapidon perustana pidetään valmistajan antamia käyttö- ja huolto-ohjeita. Pai-

nelaitteen kunnossapitoon kuuluu varusteiden toiminnon säännöllinen tarkastus. Näitä lait-

teita ovat varoventtiili, säätö- ja ohjausjärjestelmä ja painemittari. Lisäksi kunnontarkas-

tukseen kuuluu yleinen ulkoinen tarkkailu maalipinnan kunnon sekä kolhujen ja muodon-

muutoksien osalta. Sisäpuolisen tarkastuksen yhteydessä poistetaan laitteesta mahdolliset 

epäpuhtaudet kuten sakka, ruoste ja vesi, jotta syöpyminen ja kuluminen saadaan minimoi-

tua. Mikäli painelaitteen kunto vaatii korjaustoimenpiteitä, sovelletaan korjaus- ja muutos-

töissä kauppa- ja teollisuusministeriön päätöstä painelaiteturvallisuudesta (953/1999). /19/ 

 

Painelaitteen asennus-, korjaus- ja muutostöissä valmistaja voi käyttää laitteen valmistus-

vaiheessa hyväksyttyä suunnitelmaa ja hitsausohjeita. Ne on kuitenkin hyväksytettävä tar-

kastuslaitoksella. Toinen vaihtoehto on tehdä oma korjaussuunnitelma ja hitsausohje, jotka 

hyväksytetään tarkastuslaitoksella. Lisäksi voidaan käyttää uusien painelaitteiden valmis-

tuksessa sovellettua vaatimuksenmukaisuuden arviointimenettelyä. KTM:n päätös 

(953/1999) edellyttää asennus-, korjaus- ja muutostöiden arviointimenettelyihin käytettä-

vän moduuleja B1+F, G tai H1, kun kyseessä on rekisteröitävä painelaite. Mikäli laite on 

rekisteröimätön, käytetään moduuleja A1 tai E1. /17/ 
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4.1.2 Valmistaja 

 

Valmistaja on vastuussa painelaitteen tai laitekokonaisuuden vaatimustenmukaisuudesta. 

Painelaitteen hankinnan, asennuksen, korjaus- tai muutostyön yhteydessä sovitaan, kuka on 

valmistaja. Valmistajalta vaaditaan painelaitteiden suunnittelun ja valmistuksen asiantun-

temusta, sekä sovellettavien tarkastusmenettelyiden tuntemusta. Suunnittelussa ja valmis-

tuksessa on otettava huomioon, että painelaite täyttää turvallisuusvaatimukset, jotka on 

määritetty vaara-analyyseillä. /19/ 

 

Valmistajan tehtäviin kuuluu laitekokonaisuuden arvioinnin tekeminen päätöksen 

(938/1999) mukaisesti. Arviointiin liittyy myös tarkastusten teettäminen painelaitteen 

asennuksen yhteydessä. Painelaitteelle on laadittava käyttöohjeet, jotka on toimitettava 

laitteen mukana. Käyttöohjeiden sisältöön kuuluu tarvittavat kaaviot ja piirustukset, sekä 

selostus asennuksesta, käyttöönotosta, käytöstä, huollosta ja tarkastuksista. Valmistajan on 

toimitettava käyttöohjeet vähintään suomeksi, mutta tarvittaessa myös ruotsinkielellä. /19/ 

 

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksellä (938/1999) valmistajan on laadittava paine-

laitteesta vaatimustenmukaisuusvakuutus, joka toimitetaan laitteen mukana. Vaatimusten-

mukaisuusvakuutuksessa on oltava seuraavat tiedot /18/ : 

- valmistajan tai valmistajan Euroopan talousalueelle sijoittuneen edustajan 

nimi ja osoite 

- kuvaus painelaitteesta tai laitekokonaisuudesta 

- sovelletun vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely 

- esitys laitekokonaisuuksista koostuvista painelaitteista, sekä niihin sovelle-

tuista vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyistä 

- tarkastuksen suorittaneen ilmoitetun laitoksen nimi ja osoite tarvittaessa 

- viittaus EY-tyyppitarkastustodistukseen, EY-suunnitelmatarkastustodistuk-

seen tai EY-vaatimustenmukaisuustodistukseen tarvittaessa 

- valmistajan laatujärjestelmää valvovan ilmoitetun laitoksen nimi ja osoite tar-

vittaessa 

- viittaus sovellettuihin yhdenmukaistettuihin standardeihin tarvittaessa 

- muut käytetyt tekniset eritelmät tarvittaessa 
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- viittaukset muihin sovellettuihin säännöksiin tarvittaessa 

- sen henkilön yksilöinti, jolla on valmistajan tai hänen Euroopan talousalueelle 

sijoittautuneen edustajansa allekirjoitus. 

 

4.1.3 Tarkastuslaitokset 

 

Painelaitteiden ja laitekokonaisuuksien markkinoille saattamistarkastuksia ja käytönaikai-

sia tarkastuksia suorittaa ilmoitettu laitos, pätevöintilaitos, käyttäjien tarkastuslaitos, hy-

väksytty laitos ja omatarkastuslaitos. Laitosten tehtävänjako tehdään niin, että ilmoitettu 

laitos, pätevöintilaitos ja käyttäjien tarkastuslaitos hoitavat painelaitteiden suunnitteluun 

sekä valmistuksen vaatimustenmukaisuuden arviointiin ja hyväksymiseen liittyvät tehtävät. 

Hyväksytty laitos ja omatarkastuslaitos hoitavat käytön aloittamiseen ja käyttöön liittyviä 

tehtäviä, joita ovat käytönaikaiset tarkastukset ja muut säädetyt toimenpiteet. /17/ 

 

Ilmoitettu laitos 

Kauppa- ja teollisuusministeriö nimeää ilmoitetut laitokset. Niiden tehtäviin kuuluu mark-

kinoille saatettavien painelaitteiden ja laitekokonaisuuksien vaatimustenmukaisuuden arvi-

ointi. Ilmoitettu laitos antaa materiaalien eurooppalaiset hyväksynnät ja suorittaa mahdolli-

sesti myös muita erityistehtäviä. Vaatimustenmukaisuuden arviointiin liittyy painelaite-

tyyppien ja suunnitelmien hyväksymisiä, laatujärjestelmien arviointia ja valmistajan teke-

mien loppuarviointien valvontaa. /17/ 

 

Pätevöintilaitos 

Kauppa- ja teollisuusministeriö tunnustaa pätevöintilaitokset. Niiden tehtäviin kuuluu py-

syvien liitosten hyväksyminen sekä liitosten NDT-tarkastuksia tekevän henkilöstön päte-

vöinti. Pätevöintilaitos hoitaa myös pysyvien liittämismenetelmien hyväksynnän. /17/ 

 

Käyttäjien tarkastuslaitos 

Käyttäjien tarkastuslaitos on painelaitteiden omistajien hallinnassa, ja sen nimeämisen suo-

rittaa kauppa- ja teollisuusministeriö. Käyttäjien tarkastuslaitos on tarkastusyksikkö, joka 

voi toimia kuten ilmoitettu laitos, mutta kuitenkin niin, että arviointeja voidaan tehdä vain 

omistajan käytössä oleville ja käyttöön tuleville painelaitteille. /17/ 
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Hyväksytty laitos 

TUKES hoitaa hyväksyttyjen laitosten hyväksynnän. Laitosten tehtäviin kuuluu painelait-

teiden käyttöön liittyvät tarkastukset, sekä erilaiset käytönaikaiset tarkastukset, kuten pai-

nelaitteiden määräaikaistarkastukset. /17/ 

 

Omatarkastuslaitos 

TUKES hoitaa myös omatarkastuslaitosten hyväksymisen. Laitokset voivat tehdä käytön-

aikaisia tarkastuksia tietylle painelaitteiden käyttäjien ryhmälle. Mikäli samalla omistajalla 

on useita painelaitteita, voidaan omistajan tarkastusosasto muuntaa tarvittaessa omatarkas-

tuslaitokseksi. /17/ 

 

4.2 Painelaitedirektiivi 

 

Painelaitedirektiivi on laadittu 1997 Euroopan parlamentin ja Euroopan unionin neuvoston 

toimesta. Direktiivi on laadittu lähentämään jäsenvaltioiden lainsäädäntöä painelaitteista. 

Lainsäädännön yhtenäistäminen edistää vapaan kaupan toteutumista Euroopan unionin 

alueella. Painelaitedirektiivi vahvistaa ne vaatimukset, jotka ovat direktiivin sovelta-

misalaan kuuluvien laitteiden vapaalle liikkuvuudelle välttämättömiä. Nämä laitteet ovat 

painelaitteita ja laitekokonaisuuksia, joiden suurin sallittu paine on yli 0,5 bar. /21/ 

 

EU:n jäsenvaltioiden on omassa lainsäädännössään huomioitava painelaitedirektiivin aset-

tamat säännökset. Jäsenvaltiot ovat velvoitettuja soveltamaan painelaitedirektiivin sään-

nöksiä 29.11.1999 alkaen. Suomen painelaitteita koskeva lainsäädäntö ottaa huomioon 

painelaitedirektiivin säännökset seuraavien lakien perusteella /21/ /17/ : 

- painelaitelaki N:o 869/1999, annettu 27.8.1999 

- asetus painelaitelaissa tarkoitetuista tarkastuslaitoksista N:o 890/1999, annet-

tu 10.9.1999 

- asetus kattilalaitosten käytön valvojien pätevyyskirjoista N:o 891/1999, an-

nettu 10.9.1999 

- kauppa- ja teollisuusministeriön päätös yksinkertaisista painelaitteista N:o 

917/1999, annettu 22.9.1999 



40 
 

- kauppa- ja teollisuusministeriön päätös painelaitteista N:o 938/1999, annettu 

30.9.1999 

- kauppa- ja teollisuusministeriön päätös painelaiteturvallisuudesta N:o 

953/1999, annettu 18.10.1999. 

 

4.3 CE-merkintä 

 

Painelaitteeseen tai laitekokonaisuuteen kiinnitettävä CE-merkintä ilmoittaa, että laitteen 

tai laitekokonaisuuden vaatimustenmukaisuusarviointi on tehty, sekä suunnittelussa ja 

valmistuksessa on täytetty olennaiset turvallisuusvaatimukset. CE-merkinnän kiinnittämi-

nen on valmistajan, tai valmistajan Euroopan talousalueella olevan edustajan tehtävä. Mer-

kintä on kiinnitettävä kaikkiin painelaitteisiin, jotka on tarkoitettu kaasuille, nesteytetyille 

kaasuille, paineenalaisena liuotetuille kaasuille, höyryille sekä nesteille, joiden höyrynpai-

ne on korkeimmassa sallitussa lämpötilassa yli 0,5 bar. CE-merkintä on kiinnitettävä myös 

laitekokonaisuuteen, mikäli yksikin kokonaisuuden laitteista täyttää edellä mainitut ehdot. 

/17/ /18/ 

 

CE-merkintä on kiinnitettävä painelaitteeseen pysyvällä ja selkeästi luettavalla tavalla. 

Sellaisten merkintöjen kiinnittäminen on kielletty, jotka heikentävät CE-merkinnän näky-

vyyttä, tai jotka merkintä- tai kirjoitustavan vuoksi muistuttavat CE-merkkiä. Kuvan 13 

mukaisen CE-merkin lisäksi painelaitteeseen on merkittävä seuraavat tiedot /17/ : 

- ilmoitetun laitoksen tunnusnumero, mikäli laitos on ollut mukana valmistuk-

sen tarkastusvaiheessa (luokkien II - IV arviointimenettelyt) 

- valmistajan nimi ja osoite tai jokin muu yksilöivä tunnus 

- valmistusvuosi 

- painelaitteen tunnus (esim. tyyppi, sarja- tai eränumero ja valmistusnumero) 

- olennaiset suurimmat/alimmat sallitut raja-arvot (esim. paine, lämpötila). 

 

Valmistajan vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta käy ilmi painelaitteen CE-merkinnän 

perusteet. Hyvän konepajakäytännön mukaisesti valmistettuihin painelaitteisiin ei kuulu 

kiinnittää CE-merkintää, eikä niistä laadita EY-vaatimustenmukaisuusvakuutusta. Myös-
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kään käyttäjien tarkastuslaitoksen arvioimaan painelaitteeseen ei kiinnitetä CE-merkkiä, 

vaikka laitteesta laaditaan EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus. /17/ 

 

 

Kuva 13. Virallinen CE-merkki lisätietoineen. Pystymittojen on oltava samat, vähintään 5 

mm. /20/ 

 

4.4 Kannakointi ja teräsrakennestandardi EN 1090 

 

Painelaitteiden tuenta ja kannakointi on kantava rakennelma, joka lasketaan kuuluvaksi 

teräsrakennestandardin EN 1090 alaisuuteen 1.7.2014 alkaen. Tämä tarkoittaa sitä, että 

kaikki kantavat teräsrakenteet, pois lukien offshore-tuotteet, on valmistettava CE-

merkintävaatimusten mukaisesti. EN 1090 -standardisarja koostuu seuraavista osista /22/ : 

- EN 1090-1: Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus. Osa 1: Vaatimukset ra-

kenteellisten kokoonpanojen vaatimustenmukaisuuden arviointiin. 2012. 

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

koskevat tekniset vaatimukset. 2012. 

- EN 1090-3: Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus. Osa 3: Alumiinirakenteita 

koskevat tekniset vaatimukset. 2012. 
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Standardi esittää teräsrakenteille neljä eri toteutusluokkaa, EXC1, EXC2, EXC3 ja EXC4. 

Luokan vaativuus ja asetetut vaatimukset kasvavat numeroiden mukana. Toteutusluokka 

valitaan rakenteen tai tuotteen suunnitteluvaiheessa. Rakenteiden toteutusluokka voi kos-

kea yhtä rakenteen osaa tai koko rakennetta, samoin kuin painelaitekokonaisuuksissa voi-

vat laitteet jakautua eri luokkiin. Mikäli suunnittelija ei ole erikseen määrittänyt toteutus-

luokkaa, standardi EN 1090-2 ohjeistaa käyttämään luokkaa EXC2. Toteutusluokan valin-

taan vaikuttavat rakenteen käyttökohde, käytettävä materiaali sekä valmistusmenetelmä. 

Perusjako toteutusluokkien valintaan on seuraavanlainen: toteutusluokka EXC1 on tarkoi-

tettu yksinkertaisille rakenteille, joiden läheisyydessä ihminen oleskelee harvoin. EXC2-

luokkaa käytetään staattisesti ja EXC3-luokkaa dynaamisesti kuormitetuille rakenteille. 

Toteutusluokka EXC4 on tarkoitettu sellaisille rakenteille, joiden pettäminen tai vaurio voi 

aiheuttaa äärimmäisiä seuraamuksia. Tällä jakoperusteella painelaitteiden vaatimat tuennat 

ja kannakoinnit sijoittuvat pääasiassa toteutusluokkiin EXC2 ja EXC3. /22/ 

 

4.4.1 Hitsaustoiminta  

 

Hitsauksen ISO 3834 -laatustandardisarjaa voidaan soveltaa vastaamaan teräsrakennestan-

dardin toteutusluokkien vaatimuksia. Jos organisaatiolla on käytössään ISO 3834-2 -

vaatimukset täyttävä laadunhallintajärjestelmä, on valmiudet kaikkien toteutusluokkien 

hitsaavaan valmistukseen olemassa. Toteutusluokkien eroja ovat vaatimukset mm. materi-

aalin jäljitettävyydessä, sallituissa hitsausvirheissä, hitsien tarkastuslaajuudessa, dokumen-

toinnissa sekä hitsauskoordinoijan pätevyydessä. /22/ 

 

Painelaitehitsausta suorittavalle organisaatiolle edellä mainitut vaatimukset ovat tuttuja, 

eikä EN 1090 -standardin asettamiin vaatimuksiin yltäminen minkään toteutusluokan koh-

dalla pitäisi olla kovinkaan suuri haaste. Suurimpana erona on hitsauksen koordinointihen-

kilöstön koulutusvaatimus. Painelaitteiden hitsauksessa tuotestandardit eivät edellytä hit-

sauskoordinaattorin saaneen IIW:n mukaista koulutusta, vaan riittävä aiheen tietämys ja 

kokemus katsotaan käyvän henkilön pätevöimiseksi. Teräsrakenteiden kohdallakaan hit-

sauskoordinoijalta ei käytännössä suoraan vaadita IWE-, IWT- tai IWS-koulutusta, mutta 

näiden käyminen olisi erittäin tärkeää, jotta hänellä olisi riittävä pätevyys hoitaa EN 1090 

mukaisten EXC2 - EXC4-vaatimusluokkien hitsauksen koordinointia.  Taulukoissa 4 ja 5 
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on esitetty hitsauskoordinoijan pätevyysvaatimukset eri materiaaleille ja ainepaksuuksille. 

Pätevyysvaatimukset ovat yhtenäisiä standardin EN ISO 14731 kanssa. /23/ 

 

Hitsauskoordinoijan osaamistasot EN ISO 14731 mukaisesti /22/ : 

- C, kattava tekninen osaaminen, IWE-koulutus täyttää vaatimukset 

- S, erityinen tekninen osaaminen, IWT-koulutus täyttää vaatimukset 

- B, tekninen perusosaaminen, IWS-koulutus täyttää vaatimukset. 

 

Myös uusi vastuullisen hitsauskoordinoijan RWC-S -koulutus hyväksytään EN 1090 -

teräsrakennestandardin pätevyysvaatimuksiin. Vastuullisen hitsauskoordinoijan katsotaan 

täyttävän tason S osaamisvaatimukset. /24/ 

 

 

Taulukko 4. Hitsauskoordinoijan pätevyysvaatimukset seostamattomille rakenneteräksille 

EN 1090-2 mukaisesti. /23/ 
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Taulukko 5. Hitsauskoordinoijan pätevyysvaatimukset ruostumattomille teräksille EN 

1090-2 mukaisesti. /23/ 

 

 

 

4.4.2 Hitsausohjeen hyväksyntä 

 

Standardi EN 1090-2 asettaa omat vaatimuksensa hitsausohjeille riippuen hitsattavasta 

materiaalista sekä rakenteen toteutusluokasta. Ainoa poikkeus on toteutusluokka EXC1, 

joka ei aseta vaatimusta hitsausohjeille. Kaikille muille luokille on oltava virallisesti hy-

väksytyt hitsausohjeet, joiden soveltuvuus eri materiaaleille ja toteutusluokille on esitetty 

taulukossa 6. /22/ 
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Taulukko 6. EN 1090-2 asettamat hyväksymistavat eri hitsausohjeille. /23/ 

 

 
 

Standardimenetelmässä on huomioitava, että sen soveltuvuus yltää vain 355 N/mm2 myö-

tölujuuden omaaville rakenneteräksille. Tämä on otettava huomioon materiaalia tilattaessa, 

sillä joillakin teräsvalmistajilla on tuotteita, joiden teräkset täyttävät kahden eri lujuusluo-

kan vaatimukset. On olemassa teräksiä, jotka leimataan sekä lujuudelle S355 että S420. 

Täten standardimenetelmä ei enää ole kelvollinen hitsausohjeen hyväksymismenetelmä. 

Kaksoisleimattua materiaalia tulisi välttää myös menetelmäkoetta suoritettaessa, sillä jos 

materiaali voidaan luokitella kahteen ryhmään, voidaan menetelmäkokeella hyväksyä vain 

alemman myötölujuuden omaavan teräslaadun hitsausohje. /22/ 

 

4.4.3 Hitsien hyväksymiskriteerit ja CE-merkintä 

 

EN 1090 -standardin hitsiluokkavaatimukset juontuvat standardista ISO 5817. Toteutus-

luokkakohtaiset vaatimukset hitsiluokille ovat seuraavat /22/ : 

- EXC1, hitsiluokka D 

- EXC2, hitsiluokka C 

- EXC3, hitsiluokka B 

- EXC4, hitsiluokka B+ 

 

Hitsiluokka B+ vastaa standardin ISO 5817 vaativinta tasoa, johon EN 1090 antaa tiettyjä 

lisävaatimuksia. Jos hitseissä havaitaan sellaisia virheitä, että ne eivät täytä annetun vaati-
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muksen kriteereitä, arvioidaan virheiden korjaaminen ja hitsin hyväksyminen tapauskoh-

taisesti käyttökohteen mukaan. /22/ 

 

Valmistaja saa oikeuden kiinnittää tuotteeseensa CE-merkinnän, kun ilmoitettu laitos on 

antanut varmistustodistuksen ja todennut yrityksen toiminnan täyttävän asetetut vaatimuk-

set. Näihin vaatimuksiin kuuluu toteutusluokan määrittäminen, standardin EN ISO 3834 

noudattaminen, varmistuminen hyväksyttyjen materiaalin käytöstä, henkilöstön sekä ali-

hankkijoiden pätevyydestä ja laadunhallintajärjestelmän ylläpidosta. Samoin kuin paine-

laitteiden kohdalla, myös teräsrakenteiden valmistuksessa dokumentointi on tärkeässä 

asemassa. On kuitenkin huomioitava, että ainoastaan konepajalla valmistetut tuotteet tulee 

varustaa CE-merkillä, asennuspaikalla valmistettuihin tuotteisiin merkkiä ei kiinnitetä. /22/ 

 

4.5 Kemikaaliputkistot 

 

Kemikaalien putkistoihin sovelletaan kemikaalisäädöksiä, mutta useissa tapauksissa myös 

painelaitesäädöksiä, jotka asettavat omat vähimmäisvaatimukset valmistuksen vaiheille. 

Kemikaali- ja painelaitesäädöksillä tarkoitetaan pohjimmiltaan samoja asioita, mutta put-

kistojen valmistus- ja tarkastusasiakirjojen säilytyksessä on säädöskohtaisia eroja. Kun 

putkiston käyttöpaine ylittää 0,5 bar, sovelletaan painelaitesäädöstä. Samoin kuin painelai-

teputkiston kohdalla, myös kemikaaliputkistojen osalta on noudatettava asianmukaista 

suunnittelua, valmistusta ja tarkastusta, joista on oltava kaikki oleelliset asiakirjat. /23/ 

 

4.5.1 Ryhmittely sisällön perusteella 

 

Painelaitteiden sisällön ryhmittely luokkiin 1 ja 2 on yhteydessä kemikaalisäädösten kemi-

kaaliluokkiin. Vaarallisiksi katsottavat kemikaalit luokitellaan vaaraominaisuuden perus-

teella eri luokkiin kemikaaliasetuksen (675/1993) mukaisesti. Ryhmän 1 sisältö painelai-

tesäädöksissä on esitetty taulukossa 7 ja ryhmän 2 taulukossa 8. /25/ 
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Taulukko 7. Ryhmän 1 sisältö. /25/ 

 

 
 

Ryhmään 1 kuuluu lisäksi sellaiset kemikaalit, joiden suurin sallittu lämpötila on leimah-

duspistettä korkeampi. Tähän ei vaikuta kemikaalisäädöksen luokittelu. Esimerkkejä tämän 

kaltaisista kemikaaleista ovat kuumaöljy ja raskas polttoöljy. Tämän lisäksi kemikaali saat-

taa olla kemikaaliasetuksen perusteella luokiteltu vaaralliseksi, mutta ei silti kuulu paine-

laitesäädösten perusteella ryhmään 1. /25/ 

 

Taulukko 8. Ryhmän 2 sisältö. /25/ 

 

 

Taulukoissa esiintyvä R-lauseke on vaaralausekkeen tunnus. Kemikaalin sekä sovellettavi-

en R-lausekkeiden luokitus selviää käyttöturvallisuustiedotteesta, jonka kemikaalin valmis-

taja tai maahantuoja laatii. /25/ 

 

4.5.2 Painelaitesäädökset ja kemikaaliputkistot 

 

Painelaite- ja kemikaalisäädöksillä on siis keskenään joitakin eroavaisuuksia. Painelai-

tesäädösten asiakirjavaatimukset eivät sellaisenaan täytä toiminnanharjoittajalle säädettyjä 

velvoitteita, sillä kemikaalisäädösten mukaan tilaajan on saatava toimittajalta tekniset asia-
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kirjat koko putkiston osalta. Nämä asiakirjat on oltava tilaajan hallussa sekä nähtävillä 

käyttöönotto- ja määräaikaistarkastuksissa. /25/ 

 

Kuvissa 14 ja 15 on selkeästi nähtävissä, miten sisällön ryhmitys vaikuttaa painelaiteluo-

kan valintaan painelaitepäätöksen (938/1999) mukaisesti. 

 

 

Kuva 14. Paineenalainen putkisto ryhmän 1 kaasusisällöllä. /25/ 
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Kuva 15. Paineenalainen putkisto ryhmän 2 kaasusisällöllä. /25/ 

 

Painelaitteen tai laiteryhmän luokitus on täten voimakkaasti riippuvainen sisällöstä. Putken 

nimellissuuruus tai laitteen tilavuus sekä käyttöpaine saavat huomattavasti pienempiä arvo-

ja samaan painelaiteluokkaan kuuluessaan, mikäli siirrytään ryhmän 1 sisältöön.  
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5 HITSAUKSEN KOORDINOINTI 

 

 

Hitsaus luokitellaan sen vaativuuden ja runsaiden muuttujien määrän takia erityisproses-

siksi. Työn onnistumista ei voida todentaa pelkästään rikkomattomia tarkastusmenetelmiä 

käyttämällä. Jotta toiminta tapahtuisi turvallisesti ja luotettavasti, on prosessin oltava koor-

dinoitua. Hitsauksen koordinointia varten tarvitaan henkilö tai henkilöitä, jotka ovat päte-

viä standardin ISO 14731 mukaisesti. Hitsauskoordinoijat voivat toimia hitsauksen suun-

nittelussa, toteutuksessa, valvonnassa ja tarkastuksessa. Standardi ISO 14731 määrittää 

hitsauksen laatuun liittyvät vastuut ja tehtävät ja antaa ohjeistusta hitsauskoordinoijille 

määritettävistä valtuuksista. /26/ 

 

5.1 Tehtävät ja vastuut 

 

Hitsauskoordinoijalle kuuluvat oleelliset tehtävät määritetään ISO 3834 -standardisarjassa, 

jossa on esitetty kaikki koordinoijan tehtävät ja velvollisuudet. Kunkin organisaation on 

kyettävä valitsemaan ja soveltamaan omaan toimintamalliinsa parhaiten sopivat kohdat. 

/26/ 

 

Vaatimusten katselmus ja tekninen katselmus 

Katselmuksissa on koordinoijan otettava huomioon sovellettavat tuotestandardit sekä kaik-

ki mahdolliset lisävaatimukset esimerkiksi asiakkaan puolelta. Vaatimusten katselmuksissa 

myös arvioidaan valmistajan kykyä täyttää asiakkaan ja tuotestandardien asettamat vaati-

mukset. Teknisessä katselmuksessa koordinoijan on keskityttävä hitsausliitosten ominai-

suuksiin, perus- ja lisäaineiden erittelyyn ja soveltuvuuteen, hitsien sijaintiin, laatuun, sekä 

hyväksymiseen. /26/ 

 

Hitsaushenkilöstö ja alihankinta 

Hitsauskoordinoija on vastuussa organisaation hitsauslaatuun vaikuttavista asioista. On 

oleellista että hitsaushenkilöstö on riittävän pätevää. Pätevyyksien ylläpito on hitsauskoor-

dinoijan tehtävä. Samaan ryhmään kuuluvat myös hitsausoperaattorit, kovajuottajat ja ko-

vajuotto-operaattorit. Kun käytetään alihankintaa, tärkein tehtävä hitsauskoordinoijalla on 
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selvittää alihankkijan hitsausosaaminen. Yleensä alihankkijaa koskee samat pätevyys- ja 

kokemusvaatimukset kuin omaakin hitsaushenkilöstöä. /26/ 

 

Laitteet 

Hitsauskoordinoija huolehtii laitteiden ja kaikkien oheislaitteiden soveltuvuudesta, niiden 

toimituksesta, kustannuksista, tunnistuksesta, käsittelystä sekä huollosta. Myös laitteiden 

todentaminen sekä käyttöön kelpuutus kuuluu hitsauskoordinoijan tehtäviin. /26/ 

 

Tuotantosuunnitelmat ja hitsausohjeet 

Tuotannonsuunnitelmassa huomioidaan prosesseihin liittyvät ohjeet, mukaan lukien hit-

sausohjeet. Suunnitelmassa tarkastetaan hitsausjärjestys ja otetaan huomioon vallitsevat 

ympäristöolosuhteet, kuten suojaus vedolta tai kosteudelta, varmistutaan että oikeat henki-

löt ovat oikeissa tehtävissä pätevyyksiensä suhteen ja varataan tarvittavat esi- ja jälkiläm-

pökäsittelylaitteet valmiiksi. Lisäksi mahdollisten työkokeiden järjestelyt kuuluvat tuotan-

tosuunnitelman piiriin ja hitsauskoordinoijan tehtäviin. Hitsausohjeen hyväksynnässä on 

otettava huomioon ohjeen hyväksymistapa sekä pätevyysalue. /26/ 

 

Materiaalit 

Materiaalien valinnassa on tärkeää, että perus- ja lisäaine sekä hitsauskaasut ovat keske-

nään sopivia. Materiaalien toimitusehtojen sopimisessa on huomioitava materiaalin jäljitet-

tävyys. Perus- ja lisäaineen tilauksen yhteydessä on huolehdittava ainestodistuksen saami-

sesta. Ainestodistuksen avulla materiaali on jäljitettävissä, joka on erittäin tärkeä osa var-

sinkin painelaitteiden valmistusta. /26/ 

 

Tarkastukset ja testaukset 

Tarkastuksia ja testauksia tehdään ennen hitsausta, hitsauksen aikana ja hitsauksen jälkeen. 

Ennen hitsauksen aloitusta tarkastetaan henkilöiden ja hitsausohjeiden sopivuus aiottuun 

työhön. Perus- ja lisäaine tunnistetaan ja railojen mitat ja muodot todetaan hitsausohjeiden 

mukaisiksi. Hitsauksen aikana tarkkaillaan hitsausparametrien tilaa sekä esikuumennus- ja 

välipalkolämpötiloja. Myös muodonmuutoksiin, hitsausjärjestykseen ja hitsausaineiden 

käyttöön ja käsittelyyn on kiinnitettävä huomiota hitsauksen aikana. Hitsauksen jälkeen 

otetaan tarkastuksessa ja testauksessa huomioon silmämääräisen tarkastuksen käyttö, rik-

kovat ja rikkomattomat aineenkoetukset, sekä kaikki hitsien käsittelyitä koskevat pöytäkir-
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jat. Jos poikkeamia tapahtuu, otetaan korjaavien toimenpiteiden yhteydessä huomioon 

kaikki tarvittavat mittaukset ja arvioinnit. /26/ 

 

Tunnistus ja jäljitettävyys 

Hitsauskoordinoijan on otettava huomioon tuotantosuunnitelmien, jäljitettävyyskarttojen ja 

hitsien sijaintien tunnistaminen. Myös hitsausaineiden ja rikkomattoman aineenkoetuksen 

menetelmien tunnistaminen kuuluu tehtäviin. Hitsauksen jäljitettävyydessä on huomioita-

va, että hitsi on oltava jäljitettävissä käytettyyn hitsausohjeeseen ja hitsaajaan. Hitsien jälji-

tettävyyden apuna käytetään jäljitettävyyskarttoja ja hitsausohjeita. /26/ 

 

Laatuasiakirjat 

Hitsauskoordinoija valmistelee ja ylläpitää hitsaustoimintaan liittyviä asiakirjoja. Näihin 

kuuluu kaikki laatuun ja laadunhallintaan vaikuttavat asiakirjat ja dokumentoinnit kuten 

esimerkiksi laatu- ja toimintakäsikirjat. Myös alihankintaa, materiaalin tilausta ja varas-

tointia sekä hitsaustoimintoja koskevat asiakirjat ovat hitsauskoordinoijan vastuulla. /26/ 

 

Edellä mainitut tehtävät kuuluvat hitsauksen koordinoinnista vastaavien henkilöiden vas-

tuulle. Vaikka koordinoija ei pystyisikään olemaan kaikessa toiminnassa tiiviisti mukana, 

on hänen silti otettava kantaa edellä mainittuihin asioihin. Näillä asioilla on ratkaiseva 

merkitys pyrittäessä laadukkaaseen ja tuottavaan hitsaustoimintaan. Hitsauskoordinoijalla 

on oltava valmistusorganisaatiossa sellainen asema ja valtuudet, että hänen on mahdollista 

vaikuttaa laatuasioihin ja toteuttaa jatkuvaa parantamista. 

 

5.2 Osaamis- ja koulutusvaatimukset 

 

Vastuullisen hitsauskoordinoijan osaamistason sovellettavuus riippuu tuotannon luonteesta 

ja monimutkaisuudesta. Osaamistasot jaetaan kolmeen ryhmään, mutta jokaiseen näistä 

vaaditaan pohjalle riittävä yleinen tekninen osaaminen. Standardeissa ei määritetä koulu-

tusvaatimuksia, vaan valmistusorganisaation on itse päätettävä hitsauskoordinoijalta vaadi-

tun teknisen osaamisen ja koulutuksen laajuus. Näihin vaikuttavat työtehtävät ja vastuun 

määrä. /26/ 
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Tekninen perusosaaminen 

Henkilöstöllä on oltava tekninen perusosaaminen, joka riittää suunnittelemaan, valvomaan 

ja testaamaan tehtäviä ja vastuita. Tekninen perusosaaminen riittää rajatulle alueelle, johon 

liittyy yksinkertaisia hitsattuja rakenteita. Koulutustasoa vastaava suositus on IIW:n kan-

sainvälinen hitsausneuvojan koulutus IWS. /26/ 

 

Erityinen tekninen osaaminen 

Henkilöstöllä on riittävä tekninen osaamistaso valitulla tai rajatulla teknisellä alueella. 

Suositeltava koulutus IIW:n mukaan on kansainvälisen hitsausteknikon koulutus IWT. /26/ 

 

Kattava tekninen osaaminen 

Henkilöstöllä katsotaan olevan kattava tekninen osaaminen silloin, kun vaaditaan laajaa 

suunnittelua, toteutusta, valvontaa ja testausta hitsauksen valmistukseen liittyviltä alueilta. 

IIW:n vastaava vapaaehtoinen koulutus on kansainvälisen hitsausinsinöörin koulutus IWE. 

/26/ 

 

5.2.1 Hitsauksen koordinointi Helsingin Energialla 

 

Helsingin Energialla hitsauskoordinoija toimii painelaiteasiantuntijana, kun tehdään paine-

laitteisiin kohdistuvia hitsaustöitä. Koordinoijan pätevyystasot on jaettu viiteen ryhmään, 

joiden avulla voidaan arvioida henkilön soveltuvuutta eri vaativuusasteiden töihin. Lisäksi 

vaatimustaso määrittää asiakkailta veloitettavan hinnan, joka perustuu ammattitaitoon ja 

pätevyyteen. Tasojen kokemus- ja pätevyysvaatimukset hitsauskoordinoijalle on määritelty 

taulukossa 9. /27/ 
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Taulukko 9. Hitsauskoordinoijan tehtävät Helsingin Energialla. /27/ 

Taso 1 - Tietää mistä löytää tarvitsemansa painelaitelait ja standardit, sekä osaa soveltaa 

niitä tehtävässään. Ylläpitää ja kehittää osaamistaan. 

- Osaa valvoa ja vastata hitsauspätevyyksistä. 

- Osaa määritellä vaatimustason hitsausta alihankintana suorittaville tahoille. 
- Ymmärtää työturvallisuusnäkökulman ja siihen liittyvän vastuun. 
- Kielitaito. 

Taso 2 - Osaaminen tasojen 1 ja 3 välillä. 

Taso 3 - Osaa pitää toimintakäsikirjaa (hitsauksen laadun hallinta) ajan tasalla. 
- Osaa tuottaa hitsausohjeita (WPS) ja hyväksyttää ne. 
- Osaa koordinoida painelaitekoulutusta, osaa huolehtia osaamisista. 
- Kustannustietoisuus: osaa hinnoitella työn ja tehdä valmistuskustannusarvion. 
- Hankintaosaaminen: osaa määrittää hankittavat materiaalit ja lisäaineet. 
- Ymmärtää raportoinnin merkityksen ja osaa tuottaa teknisiä dokumentteja. 
- Painelaiteprosessin kokonaisuuden hallinta. 

Taso 4 - Osaaminen tasojen 3 ja 5 välillä. 

Taso 5 - Osaa valvoa painelaitteiden valmistusprosessia. 
- Varmistaa, järjestää ja kouluttaa painelaiteosaamista organisaatiolle. 
- Osaa tehdä yhteistyötä riippumattomien tarkastuslaitosten kanssa (hyväksyttää 

korjaussuunnitelmat, tilata tarkastukset, esittää dokumentointia). 
- Korkeatasoinen metallurginen materiaaliasiantuntemus (ainetuntemus, lujuusop-

pi). 
- Vuorovaikutus-, yhteistyö- ja verkostoitumistaidot, kumppanuusverkoston hallin-

ta: 
 esim. viranomaisyhteistyö, suorittavat työntekijät, tilaaja ja muut sisäiset 

kumppanit. 
 osaa arvioida alihankkijoiden laadukkuutta, tietää keneen ottaa yhteyttä 

milloinkin, osaa valita oikeat henkilöt eri tilanteisiin, omaa hyvät yhteis-
työsuhteet, osaa kertoa millaista osaamista HelenServicessä on. 
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6 HITSAUKSEN LAADUNHALLINTA: HELENSERVICE 

 

 

Kuten yritysesittelyssä jo aiemmin kerrottiin, HelenService on osa Helen-konsernia ja täten 

Helsingin Energian kunnossapidosta vastaava liiketoiminto. Kunnossapitotöihin liittyy 

sähkö- ja automaatiotöitä sekä mekaanisia töitä hitsauksen ollessa näkyvästi esillä. Läm-

pökeskuksilla ja voimalaitoksilla hitsaustoiminta liittyy usein painelaitteiden, kuten voima-

laitoskattiloiden ja -putkistojen korjaus- ja muutostöihin. Hitsaustoiminnasta vastaa Helen-

Servicen hitsauskoordinoija sekä painelaitehitsauksen työnjohto. 

 

Painelaitehitsauksen aikaisempi laadunhallinta perustui SFS-EN ISO 3834-2 -standardin 

pohjalta laadittuun toimintakäsikirjaan. Järjestelmällinen toiminta on paineenalaisten lait-

teiden hitsaustöissä välttämätöntä jo pelkästään painelaitedirektiivin sekä painelaitteita 

koskevien lakien asettamien vaatimusten täyttämiseksi. Toimintakäsikirjaan perustuneen 

laatujärjestelmän keskeisimpiin päämääriin kuului materiaalien jäljitettävyyden hallinta ja 

toiminnan kuvaus yleisellä tasolla. Toimintakäsikirjaa käytettiin hitsaustoiminnan esitte-

lyyn sisäiselle asiakkaalle, mutta sillä viestitettiin osaamisesta myös ulkoisille asiakkaille. 

Järjestelmää ei oltu sertifioitu, eikä toimintakäsikirjassa viitattu ISO 9001 -

laadunhallintastandardiin.  

 

6.1 Toiminnan esittely 

 

HelenService suorittaa painelaitteiden hitsaustöitä vain asiakkaan tilauksesta. Tilaus tulee 

pääasiassa HelenVoimalta tai Lämmitysmarkkinoilta, jotka vastaavat voimalaitosten ja 

huippulämpölaitosten käytöstä ja omaisuudesta, ja ovat myös osa Helsingin Energiaa. He-

lenService myy palvelujaan myös Helsingin Energian ulkopuolisille asiakkaille, mutta täl-

lainen toiminta on toistaiseksi vielä vähäistä. Syy tähän on töiden kausiluontoisuus, jonka 

takia useat painelaitteiden hitsaustöitä tarvitsevat asiakkaat haluavat, että työ suoritetaan 

kesäkaudella. Kesäisin Helsingin Energian omien voimalaitosten huoltotyöt menevät etusi-

jalle. Tästä syystä toiminnan esittelyssä keskitytään sisäisen asiakkaan kanssa toimimiseen. 
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HelenVoima on Helsingin Energian painelaitteiden omistaja ja käytön valvoja. HelenVoi-

ma määrittää huolto-, korjaus- ja muutostöiden tarpeen, jonka jälkeen töiden tilaus esite-

tään suunnittelusta ja projekteista vastuussa olevalle HelenEngineeringille. Tätä ketjua 

käytetään vain silloin, kun on kyse suuremmista projekteista ja kun tarvitaan yksityiskoh-

taisempaa suunnittelua sekä mahdollisia lujuustarkasteluja ja -laskelmia. HelenEngineering 

toimii siis projektin johtajana ja suunnitteluvastaavana HelenVoiman ja HelenServicen 

tukena. Jos kyseessä on suppeampi huolto- tai korjaustyö, esitetään tilaus suoraan Helen-

Servicelle.  

 

Kun kyseessä on painelaitteiden hitsaustyö, kohdistuu työtilaus HelenServicen mekaanisen 

kunnossapidon puolelle. Työsuunnitelman ottaa vastaan HelenServicen työnsuunnittelu, 

joka yhdessä kunnossapitopäällikön kanssa suunnittelee työn toteutuksen ja varaa tarvitta-

vat henkilö- ja laiteresurssit, sekä laatii tarvittavat työmääräimet. Tämän jälkeen työtilaus 

etenee työmääräimien muodossa painelaite- ja putkistoryhmän kunnossapitomestarille, eli 

painelaitehitsauksen työnjohdolle. Kunnossapitomestari ohjeistaa hitsaajat ja tarvittavat 

putki- ja levysepät tulevasta työstä ja antaa heille työmääräimet. Mikäli mahdollista, kaikki 

esivalmistelut pyritään suorittamaan huoltokeskuksen hitsausverstaalla, jonka jälkeen esi-

valmisteet kuljetetaan voimalaitosalueelle ja asennetaan paikalleen. Usein hitsaustyö ta-

pahtuu kuitenkin ns. kenttäoloissa, eli voimalaitoksen tiloissa tai lämmön talteenottokatti-

lan sisällä. Kun hitsaus ja mahdollinen lämpökäsittely on saatu suoritettua, ilmoitetaan 

asiasta NDT-tarkastajille. Kun hitsi läpäisee tarkastukset, voi kunnossapitomestari tai hit-

sauskoordinoija allekirjoittaa vaatimustenmukaisuusvakuutuksen. Vakuutuksesta käy ilmi, 

että hitsaus on suoritettu painelaitteita koskevien vaatimusten mukaisesti. Kaikki hitsaus-

työhön liittyvät tallenteet dokumentoidaan painelaitearkistoon, jossa niitä säilytetään vä-

hintään painelaitelain vaatimat kymmenen vuotta. Kuvassa 16 on esitetty painelaitearkis-

toon dokumentoitavan asiakirjakansion etulehtiö. Dokumentoinnissa on käytävä ilmi kaik-

ki työn suunnitteluun, jäljitettävyyteen ja henkilöstön pätevyyksiin liittyvät asiat.  
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Kuva 16. Painelaitteen hitsaustyöstä arkistoitavan asiakirjakansion etulehtiö. /28/ 

 

6.1.1 Tuotteet ja materiaalit 

 

Voimalaitosympäristössä tyypillisimpiä hitsattavia painelaitteita ovat suurtehokattilat ja 

niihin kuuluvat lisälaitteet, kuumennetun veden ja höyryn siirtoputkistot, polttoaine- ja 

voiteluöljylinjat, säiliöt, lämmönvaihtimet sekä höyry- ja kaasuturbiineihin kuuluvat pai-

neenalaiset lisälaitteet. Painelaiteryhmän hitsaajia käytetään myös turbiineihin ja pumppui-

hin liittyvissä hitsaustöissä, vaikka kyseiset laitteet eivät painelaitteisiin lukeudukaan. Nii-

den hitsaustyöt ovat kuitenkin haastavia muun muassa käytettävien materiaalien osalta, 
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eikä esimerkiksi kaukolämpöverkon hitsaajien pätevyys riitä näiden laitteiden hitsaustöi-

hin. 

 

Hitsattavat materiaalit rajautuvat voimalaitoskäytössä usein kuumalujiin teräslaatuihin. 

Taulukossa 10 on näkymä Helsingin Energian hitsaajille ja asentajille suunnatusta oppaas-

ta. Yleisimmin käytetyt rakenneaineet on koottuna CEN ISO/TR 15608:n mukaiseen tau-

lukkoon.  

Taulukko 10. Yleisimmät voimalaitoslaitteissa käytettävät rakenneaineet. /29/ 

 

Taulukon 10 materiaaleista ollaan useimmiten tekemisissä ryhmien yksi, neljä, viisi ja 

kuusi sisältävien terästen kanssa. Näiden materiaaliryhmien hitsausohjeet on laadittu mene-
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telmäkokeiden perusteella. Myös ryhmän yhdeksän nikkelipohjaisia teräksiä hitsataan jon-

kin verran, mutta niiden hitsaus rajoittuu lähinnä kaasuturbiineiden polttokammioiden ja 

sekoituspesien korjauksiin.  

 

6.1.2 Hitsaushenkilöstö 

 

HelenServicen painelaite- ja putkisto -ryhmään kuuluu viisi hitsaajaa sekä työnjohtaja. 

Heillä kaikilla on painelaitteiden hitsaamiseen tarvittavat hitsauspätevyydet. Lisäksi ryh-

mään kuuluu vanhempi asiantuntija, joka toimii samalla koko Helsingin Energian päähit-

sauskoordinoijana. Kaikilla hitsaajilla on IWS-koulutus, työnjohtajalla IWT- ja hitsaus-

koordinoijalla IWE- ja IWI-koulutus. 

 

Hitsaajat pätevöitetään standardin SFS-EN 287 mukaisesti ja pätevyyttä ylläpidetään hit-

sauskokein, jotka jokaisen on suoritettava hyväksytysti kahden vuoden välein. Tämän li-

säksi on kuuden kuukauden välein tarkastettava, että hitsaaja on suorittanut omaan päte-

vyysluokkaansa kuuluvia hitsaustöitä ja että taito on pysynyt yllä hitsauskokeiden välisenä 

aikana. Kuuden kuukauden välein tapahtuvan arvioinnin suorittavat hitsaustyönjohtajan 

sekä hitsauskoordinoija, mutta hitsaajien pätevyyskokeet valvoo ja hyväksyy ulkopuolinen 

toimija.  

 

EN 1090 -standardin mukaisten teräsrakenteiden hitsaajat pätevöitetään uuden ISO 9606 

mukaisesti. Painelaitehitsaajien pätevöintiin se ei vielä ennen virallista Euroopan tason 

hyväksymistä sovellu. 

 

Kuvassa 17 on esivalmisteltu koekappale putken päittäisliitoskoetta varten. Putken materi-

aalina on voimalaitosten ja lämpökeskusten lämmönsiirtokattiloissa usein käytetty kuuma-

luja teräs 13CrMo4-5. /30/ 
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Kuva 17. Pätevyyskokeen putkikappale päittäisliitoksen hitsausta varten. 

 

6.2 Alkuhavainnot ja lähtöasetelma 

 

Painelaitehitsauksen laatujärjestelmään tutustuminen aloitettiin toimintakäsikirjan läpi-

käymisellä, ISO 3834-2 -standardiin ja käytännön tekemiseen tutustumisella. Toimintaan 

tutustuessa kävi nopeasti selville, että kaikki toimintaan osallistuvat henkilöt ovat kokenei-

ta ammattilaisia. Hitsauksen teknisessä laadussa ei ole parannusta vaativia asioita, mutta 

itse hitsaustoiminnan käytännönjärjestelyt vaativat tarkempaa tutkimista. Koska juuri hit-

saajat ja työnjohto ovat ammattitaitoisia, saattaa suunnittelun työ jäädä vajavaiseksi. Tiede-

tään, että pätevät hitsaajat ja putki- tai levyasentajat saavat työn joka tapauksessa suoritet-

tua. Lisäksi yleinen dokumenttien ja tallenteiden hallinta sekä saatavuus ovat osoittautu-

neet ongelmallisiksi. Monessa asiassa on jääty paperiversioiden varaan, eikä sähköisiä tie-

tojärjestelmiä ole otettu käyttöön tarpeeksi tehokkaasti. 
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6.2.1 Toimintakäsikirja 

 

Helsingin Energian painelaitehitsauksen laadunhallintajärjestelmä perustui ISO 3834-2 -

standardin pohjalta laadittuun toimintakäsikirjaan. Toiminnan kuvaus on käsikirjassa esi-

tetty kattavasti ja itse standardin jokainen kohta on otettu jollakin tasolla huomioon. Huo-

nona puolena aikaisemmassa järjestelmässä on ollut se, että liiketoiminnan johtoa ei oltu 

sitoutettu toiminnan tai laadun parantamiseen, eikä laatujärjestelmän kehittämisellä tai sen 

ylläpidolla ollut suoraan nimettyjä vastuuhenkilöitä. Viimeisin päivitys toimintakäsikirjaan 

oli tehty vuonna 2010, jonka jälkeen on tapahtunut muutoksia henkilöstörakenteessa, stan-

dardeissa ja toimintatavoissa. Osa käsikirjan kuvaamista toimintatavoista ei käytännön 

tasolla toteutunut, joista esimerkkinä on merkitsemättömän putkimateriaalin hävittäminen. 

Ohjeistuksena oli hankkiutua eroon kaikesta materiaalista, josta ei löydy materiaalimerkin-

tää tai ainestodistusta. Käytännössä voimalaitosalueilta kuitenkin löytyi tällaista materiaa-

lia. Lisäksi toimintakäsikirjan sisältöä tai rakennetta ei oltu käyty läpi hitsaajien kanssa. 

Haastatteluiden ja kyselyiden perusteella huomattiin, että suurin osa hitsaajista näki käy-

tössä olevan toimintakäsikirjan vasta, kun se näytettiin heille tutkimustyön yhteydessä. 

Käsikirja löytyi kyllä Helsingin Energian sisäisestä verkosta, mutta sen olemassaolosta ei 

oltu tiedotettu tarpeeksi.  

 

6.2.2 Liiketoimintojen rajapinnat 

 

Painelaitteisiin kohdistuvissa muutos- ja korjaustöissä on lähtökohtaisesti oletuksena, että 

HelenService toimii valmistajan roolissa. Tällöin yksi liiketoiminto vastaisi painelaitteisiin 

kohdistuvista töistä, niiden vaatimustenmukaisuudesta, tarkastuslaitoksen kanssa koor-

dinoinnista ja laitteen luovuttamisesta omistajalle. Painelaitteiden korjaus- ja muutostöissä 

hitsaus on suuressa roolissa, ja siihen paras asiantuntemus löytyy HelenServiceltä. Tämän-

kaltainen järjestely toimii nykymallissa kuten pitääkin. Töistä sovitaan tilaajan ja toimitta-

jan kesken HelenVoiman tai Lämmitysmarkkinoiden ollessa tilaajana ja HelenServicen 

toimiessa valmistajana tai toimittajana. /30/ 

 

Tämän tueksi ja töiden laadukkuuden, sujuvuuden ja kustannustehokkuuden parantamisek-

si Helsingin Energian liiketoimintojen, HelenEngineeringin, HelenVoiman ja HelenServi-



62 
 

cen johtajat ovat sopineet, että pienissä muutostöissä käytetään HELPPO -projektimallia. 

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kunnossapitolähtöisen projektin projektipäällikkönä 

toimii HelenServicen edustaja muodostaen laitteen omistajan kanssa ohjausryhmän. Tällä 

järjestelyllä pyritään selkeyttämään roolijakoa ja parantamaan projektin tehokkuutta vähen-

tämällä eri liiketoimintojen osallistumista pienempiin muutos- ja korjaustöihin. /31/ 

 

Suuremmissa projekteissa, etenkin uusia painelaitteita tai laitekokonaisuuksia hankittaessa, 

toimii HelenEngineering projektipäällikön roolissa. Normaalisti ensimmäisissä projektipa-

lavereissa on päätetty, kuka toimii valmistajana. Valmistajaksi on yleensä valittu HelenEn-

gineering, jolla on vastuu kaikesta projektiin liittyvästä tekemisestä. Poikkeuksena ovat 

suuret painelaitehankinnat, joissa valmistajana saattaa toimia laitteiden toimittaja He-

lenEngineeringin kuitenkin edelleen toimiessa projektin vetäjänä. /30/ 

 

HelenServicen rooli on toimia vähintään asennusvalmistajana kaikissa Helsingin Energian 

sisäisissä painelaitteisiin liittyvissä asennus- ja hitsaustöissä. Tämä pitää sisällään ainakin 

pätevöitettyjen hitsaajien, lisäaineiden ja niiden materiaalitodistusten toimittamisen. Lisäk-

si valmistajan tehtäviin kuuluu hitsien tarkastusten ja tarkastajien pätevyystodistusten jär-

jestäminen, lämpökäsittelyn järjestäminen, laitteen koeponnistus ja tarkastuslaitoksen 

kanssa koordinointi. Lisäksi toimitetaan hitsaus- tai korjaussuunnitelma ja vaatimustenmu-

kaisuusvakuutus, materiaali ja tarvittavat ainestodistukset. Kaikki nämä tehtävät tullaan 

ottamaan huomioon päivitettävässä laadunhallintajärjestelmässä, josta laatukäsikirja laadi-

taan. Tulevaisuudessa projektien roolijako tullee entisestään selkeytymään, kun päivitetty 

työryhmä jatkaa jo aloitetun painelaiteprosessin kuvauksen kehittämistä. /30/ 

 

6.2.3 Tallenteiden hallinta 

 

Painelaitteita koskevat tallenteet ovat nykyisessä järjestelmässä koottuna painelaitearkis-

toon. Arkistossa säilytetään painelaitteiden piirustuksia, vaatimustenmukaisuusvakuutuk-

sia, korjaus- ja muutostöiden sekä määräaikaistarkastusten raportteja. Automaattisella pa-

lonsammutusjärjestelmällä varustetussa arkistossa säilytetään tallenteiden alkuperäisiä pa-

periversioita, joita on painelaitelain mukaan säilytettävä vähintään kymmenen vuotta. Jos 

painelaitteille tehdään muutos- tai korjaustöitä, tallennetaan suoritetuista töistä kootut asia-
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kirjat painelaitearkistoon. Arkiston hyvästä ylläpidosta vastaa materiaalin käyttövar-

muusyksikön asiantunteva henkilöstö, jonka ansiosta kaikki tallenteet ovat selkeästi järjes-

telty ja hyvin saatavilla. Tallenteiden siirto sähköiseen järjestelmään ei ole näiltä osin kan-

nattavaa, sillä siirron tekeminen kestäisi arkiston koosta johtuen satoja työtunteja, eikä sillä 

saavutettaisi juuri lainkaan lisäarvoa. Lisäksi allekirjoitetuista asiakirjoista on joka tapauk-

sessa säilytettävä alkuperäinen versio. 

 

Painelaitteiden korjaus- ja muutostöihin tarvittavien materiaalien ainestodistuksien kopiot 

siirretään hitsaustyön jälkeen painelaitearkistoon. Ainestodistukset ovat osa valmistusdo-

kumentaatiota, joka tehdään jokaisesta suoritetusta työstä. Aikaisemmin on ollut käytäntö-

nä, että tilattavan materiaalin mukana tulevat ainestodistukset päätyvät vastaanottotarkas-

tuksen yhteydessä varaston kirjanpitojärjestelmään. Hitsaustyön valmistusdokumentaatiota 

ja vaatimustenmukaisuusvakuutusta varten ainestodistukset on erikseen haettava varastojen 

järjestelmistä. Tämä järjestely vaatii todistusarkistoa ylläpitävältä henkilökunnalta resurs-

seja dokumenttien etsimiseen ja edelleen lähettämiseen. Vaikka järjestely on ollut melko 

toimiva huolimatta sen hitaudesta, on dokumenttien etsintään käytetty aika pois varasto-

henkilökunnan muista työtehtävistä. Lisähaasteita tuo se, että jokaisella voimalaitoksella 

on omat järjestelmänsä ainestodistusten hallintaan. 

 

6.2.4 Materiaalivarastot 

 

Painelaitetöihin tilattava materiaali hankitaan pääasiassa työn suunnitteluvaiheessa. Suuria 

varastoja pyritään välttämään, mutta joidenkin kattilaputkien kohdalla varastot ovat vält-

tämättömiä pitkien toimitusaikojen vuoksi. Rakennemateriaalin päävarasto sijaitsee Salmi-

saari A -voimalaitoksen tiloissa, joka on ulkopuolisilta lukittuna. Kaikki varastossa säily-

tettävät rakennemateriaalit on kirjattuna kunnossapidon Arttu-tietojärjestelmään, josta 

suunnittelijat näkevät kunkin materiaalin varastosaldon. Järjestely on toimiva, mutta lähes-

kään kaikkea rakennemateriaalia ei ole siirretty Salmisaaren varastoon tai kunnossapidon 

tietojärjestelmään. Vuosien saatossa työmaille tilattujen kattilaputkien ylijäämät ovat jää-

neet voimalaitoksille väliaikaisiin varastoihin, eikä niitä ole syötetty mihinkään tietojärjes-

telmään. Osasta putkista on olemassa ainestodistus, mutta niiden löytäminen on vaikeaa, 

koska väliaikaisiksi tarkoitettuja varastoja on ylläpidetty lähinnä paikallisten kunnossapi-
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tomestareiden toimesta. Ongelmat tulevat esiin vaiheessa, kun kyseiset henkilöt jäävät 

eläkkeelle tai pitkälle lomalle. Seuraaja tai tuuraaja ei tiedä edeltäjän henkilökohtaisista 

dokumentointijärjestelyistä tai ei pääse niihin käsiksi. Mikäli rakennemateriaalista ei löydy 

ainestodistusta, se on hävitettävä. Pahimmassa tapauksessa lämmönsiirtokattilaan asennet-

tu putki on vaihdettava, jos todistusta ei löydy eikä materiaalia pysty varmentamaan. Ku-

vassa 18 on eräs Hanasaaren voimalaitoksen vähemmälle käytölle jäänyt putkihyllykkö. 

Putket ovat pölykerroksesta huolimatta uudenveroisia, mutta ainestodistuksien sijainnista 

ja saatavuudesta ei ole varmaa tietoa. Ulos ruostumaan jääneen tai väliaikaiseen varastoon 

unohtuneen putkierän arvo on tuhansia euroja, mutta niitä ei huonon kunnon tai puuttuvan 

ainestodistuksen vuoksi voi käyttää aiottuihin kohteisiin. /30/ 

 

 

Kuva 18. Käyttämättä jääneitä kattilaputkia kattilahallin ”väliaikaisessa” varastohyllyssä.  
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Vaikka hajautettuja varastoja tulisi välttää, ovat voimalaitoskohtaiset pienet niin sanotut 

käsivarastot kunnossapitotöissä kuitenkin välttämättömiä. Äkillisen putkirikon sattuessa on 

kyettävä reagoimaan nopeasti ja materiaalien on oltava helposti saatavilla. Tästä syystä 

jokaisella voimalaitoksella on pieni hätävarasto yleisimpiä putkilaatuja, joista löytyvät ai-

nestodistukset. /30/ 

 

Suojakaasujen ja lisäaineiden varastointi ja hankinta on hitsauksen työnjohdon vastuulla. 

Hanasaaren voimalaitoksen huoltokeskuksessa on asianmukainen varastointitila painelait-

teiden hitsauksessa käytettäville lisäaineille. Valmistajan lähettämät lisäainetodistukset 

arkistoidaan hitsaustyönjohtajan toimistoon paperisina tai sähköisinä versioina. Kuvassa 19 

on Hanasaaren huoltokeskuksen esimerkillinen varastotila lisäaineille. Tehokkaan ilmas-

tointijärjestelmän ansiosta varaston lämpötila ja ilmankosteus pysyvät vakiona vuoden 

ympäri. 

 

 

Kuva 19. Lisäainevaraston selkeästi järjestelty hylly hitsauspuikoille. 
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6.3 Laadunhallintajärjestelmän kehittäminen 

 

Kun toimintaan tutustuminen oli saatu suurimmalta osin päätökseen, laadittiin aikataulutus 

uuden laatukäsikirjan luomisesta. Aikataulu on esitetty liitteessä 1. Aloituspalaverissa pää-

tettiin lisätä käsikirjaan mahdollisen sertifioinnin kannalta tärkeät osat ISO 9001 -

standardista. Tässä vaiheessa ei kuitenkaan tiedetty, halutaanko laatujärjestelmää sertifioi-

da, mutta laatukäsikirja päätettiin saattaa sertifioitavalle tasolle. Palaveriin osallistui tämän 

työn tekijän lisäksi HelenServiceltä Voima-prosessin päällikkö, Hanasaaren voimalaitos-

alueen kunnossapitopäällikkö, hitsauskoordinoija sekä painelaitehitsauksen työnjohtaja.  

 

Kokonaisuudessaan käsikirjan päivitykseen varattiin aikaa neljä kuukautta. Tähän on las-

kettu ainoastaan itse käsikirjan laatiminen, jonka taustalla oli jo aikaisemmin luotu ISO 

3834-2 -standardin pohjalta luotu toimintakäsikirja kattavine toimintakuvauksineen. Laa-

dunhallintajärjestelmän kehittämisestä kerrottiin työntekijöille heti työn alettua, mutta tar-

kempi infotilaisuus järjestettiin hitsaajille myöhemmin. Tilannetta hankaloitti osaltaan se, 

että hitsaajien sekä työnjohdon aikataulu oli kiireinen johtuen ennalta suunnittelemattomis-

ta lämmönsiirtokattiloiden korjaustöistä.  

 

6.3.1 Laatukäsikirja 

 

Painelaitehitsauksen laatukäsikirja jaettiin kahteen osaan. ISO 9001 -standardiin pohjautu-

va johtamisosa selventää Helsingin Energian laatupolitiikkaa ja johdon roolia laadun kehit-

tämisessä. Johtamisosassa haluttiin nimenomaan korostaa, että johto on täysipainoisesti 

järjestelmän tukena ja sitoutuneena toiminnan kehittämisessä. Tekninen osa on toiminnan 

käytännön työkalu ja se koostuu pääasiassa ISO 38324-2 -standardista. Tekninen osa sisäl-

tää ohjeita ja toimintatapojen kuvauksia tallenteiden aiempaa yksityiskohtaisempaan hal-

lintaan, materiaalin uusiin varastointitapoihin ja päivitettyihin jäljitettävyysmenetelmiin. 

 

 Laatukäsikirjan sisältö on yhdistelmä standardeista ISO 9001 ja ISO 3834-2. Sisältö on 

esitetty seuraavalla sivulla. 
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7 RESURSSIEN HALLINTA 

8 HENKILÖIDEN PÄTEVYYS, TIETOISUUS JA KOULUTUS 
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15 VAATIMUSTEN KATSELMUS JA TEKNINEN KATSELMUS 
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17 HITSAUSHENKILÖSTÖ 

 17.1 Yleistä 
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 17.3 Hitsaajat 

18 TARKASTUS- JA TESTAUSHENKILÖSTÖ 

19 LAITTEET 

 19.1 Tuotanto- ja testauslaitteet 

 19.2 Laitteiden kuvaus 

 19.3 Laitteiden sopivuus 

 19.4 Uudet laitteet 

 19.5 Huolto 

20 HITSAUSTOIMINNOT 

 20.1 Tuotantosuunnitelma 

 20.2 Hitsausohjeet (WPS) 

21 HITSAUSAINEET 

 21.1 Yleistä 

 21.2 Eräkohtainen testaus 

 21.3 Varastointi ja käsittely 

22 PERUSAINEEN VARASTOINTI 

 22.1 Vuosihuollot 

23 HITSIEN JÄLKILÄMPÖKÄSITTELY 

24 TARKASTUS JA TESTAUS 

 24.1 Yleistä 

 24.2 Tarkastus ja testaus ennen hitsausta 

 24.3 Tarkastus ja testaus hitsauksen aikana 

 24.4 Tarkastus ja testaus hitsauksen jälkeen 

 24.5 Tarkastus- ja testaustila 

25 POIKKEAMAT JA KORJAAVAT TOIMENPITEET 

26 MITTAUS- TARKASTUS- JA TESTAUSLAITTEIDEN KALIBROINTI 

27 TUNNISTETTAVUUS JA JÄLJITETTÄVYYS 

28 LAATUASIAKIRJAT 

LIITTEET 

 

Tarkemmat toimintaohjeet ja esitäytettävät lomakkeet on sijoitettu laatukäsikirjan liittei-

siin. Tällä pyritään siihen, että toiminnan kehittyessä ja toimintatapojen hioutuessa voidaan 
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tarpeelliset päivitykset korjata liitteisiin. Laatukäsikirjassa on koottuna toiminnan runko, 

jonka päivitys tapahtuu todennäköisesti harvemmin kuin yksityiskohtaiset toimintaohjeet, 

käytännöt ja ohjeistukset.  

 

Laatukäsikirja sekä liitteet laitetaan esille Helsingin Energian Dokumentinhallinta-

sivustolle. Tällä tavoin ne ovat niiden henkilöiden saatavilla, jotka tavalla tai toisella liitty-

vät painelaitteiden hitsaustöihin. Sivustolta löytyy aina laatukäsikirjan uusin versio. Mikäli 

käsikirjasta tulostetaan paperiversio, merkataan kansilehtiöön tulostuksen päivämäärä. Tu-

losteversio katsotaan olevan Helsingin Energian virallinen asiakirja vain tulostuspäivän 

ajan. Näin saadaan vähennettyä sitä mahdollisuutta, että jakelussa liikkuisi vanhentunutta 

tietoa. Pienet teknisiin yksityiskohtiin liittyvät päivitykset laatukäsikirjaan tai sen liitteisiin 

tekee hitsauksen työnjohto tai -koordinointihenkilö, mutta suuremmat toimintaan tai laatu-

politiikkaan liittyvät muutokset hyväksytetään aina HelenServicen Voimaprosessin päälli-

köllä.  

 

6.3.2 Dokumentinhallinta 

 

Painelaitteiden hitsaustöihin liittyvät dokumentit, kuten ainestodistukset, lisäainetodistuk-

set, hitsaajien ja tarkastajien pätevyystodistukset, tarkastuspöytäkirjat, korjaussuunnitel-

mat, hitsausohjeet ja vaatimustenmukaisuusvakuutukset on koottava työn yhteydessä val-

mistusdokumentaatioksi. Aikaisemmin on ollut ongelmana, että näiden dokumenttien ja 

tallenteiden kokoon kasaaminen on ollut työlästä ja aikaa vievää. Työtä varten tilatun ma-

teriaalin ainestodistukset on saanut materiaalivarastolta suhteellisen vaivattomasti, mutta 

tilanne on toinen, jos pyritään käyttämään aikaisemmin hankittua materiaalia väliaikaisista 

säilytyspaikoista. Pahimmillaan vanhoista varastoista haettujen putkien ainestodistusten 

jäljittäminen on kestänyt kymmeniä työtunteja johtuen vajavaisesti hallinnoiduista doku-

mentointijärjestelmistä, joita hoitanut henkilö on saattanut jäädä jo eläkkeelle. Osana laa-

dunhallintajärjestelmän kehittämistä otettiin kattavaan käyttöön Dokumentinhallinta-

sivusto. Se on tehokas ja selkeä järjestelmä tiedon tallentamiseen ja jakamiseen koko Hel-

singin Energian laajuudessa. Kuvassa 20 on Dokumentinhallinnan aloitussivunäkymä Pai-

nelaitteiden valmistus -sivustolle. 
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Kuva 20. Dokumentinhallinnan aloitusnäkymä painelaitesivustolle. 

 

Aikaisemmin on sähköisen tiedon jakamiseen ja säilyttämiseen käytetty jaettuja verkkole-

vyasemia. Niihin on käyttöoikeudet pääasiallisesti kaikilla työntekijöillä. Tämä on aiheut-

tanut sen, että kuka tahansa voi luoda uusia tai poistaa tarpeettomaksi näkemiään kansioita. 

Vanhentuneen tiedon poistaminen verkkolevyasemilta on erittäin hankalaa, sillä kuka vain 

on voinut kopioida ja jakaa tiedostoja haluamiinsa sijainteihin. Dokumentinhallinta-

sivuston hyvänä ominaisuutena on mahdollisuus käyttöoikeuksien räätälöintiin. Kun järjes-

telmän ylläpidosta vastaa vain tietty henkilö tai ryhmä, säilyy sen käytettävyys mahdolli-

simman selkeänä. Muiden määriteltyjen käyttäjäryhmien on tällöin helppo hakea tarvitta-

via dokumentteja ja tallenteita sekä myös itse tallentaa niitä ylläpidon ennalta määrittämiin 

sijainteihin. Lisäksi käyttöoikeus esimerkiksi menetelmäkokeiden tarkasteluun voidaan 

rajata koskemaan vain pientä käyttäjäryhmää. Dokumentinhallintaan siirretään kaikki ai-

nestodistukset perus- ja lisäaineista sekä hankittavista paineenalaisista laitteista, todistukset 

hitsauskoneiden kalibroinneista, hitsaajien pätevyystodistukset ja sähköiset dokumentit 

suoritetuista töistä. Dokumentinhallintaan siirretään edellä mainittujen lisäksi myös laatu-
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käsikirja ja yleishyödyllistä tietoa hitsaajia varten, kuten esimerkiksi luettelot käytettävistä 

standardeista, painelaitedirektiivi sen soveltamisohjeineen sekä valmiita lomakepohjia töi-

den vastaanottamista ja luovuttamista varten. Kuvassa 21 on näkymä painelaitemateriaalin 

ainestodistuksista. Nimeämisperusteena on käytetty sulatusnumeroa. 

 

 

Kuva 21. Ainestodistuksia Dokumentinhallinnassa. 

 

6.3.3 Materiaalin varastointi ja jäljitettävyys 

 

Materiaalin varastointia pidetään yleisesti ottaen epäedullisena ratkaisuna, sillä varaston 

ylläpito on lisäkustannuksien aiheuttaja. Varastoihin hankittava materiaali sitoo pääomaa ja 

sen hallinnointi vaatii osaavaa henkilökuntaa. Painelaitemateriaalin kohdalla on lisäksi 

ylläpidettävä materiaalin jäljitettävyyttä ainestodistuksiin, joten varastointi tarkoittaa fyysi-

sen varastotilan lisäksi myös sähköisen tietokannan ylläpitoa. /32/ 

 

Voimalaitosten hitsausta vaativissa kunnossapitotöissä kohtuulliset materiaalivarastot ovat 

kuitenkin välttämättömiä. Paineenalaisten kattilaputkien toimitusajat voivat venyä kuukau-

sien mittaisiksi, joten kunnossapitoliiketoiminnon on ylläpidettävä varastoa yleisimmin 

käytetyistä tuotteista ja harvinaisemmista materiaaleista. Ajokaudella tapahtuva kattilan 

putkirikko on pystyttävä korjaamaan ilman ylimääräisiä viivästyksiä. /30/ 
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Materiaalin varastoinnin selkeyden ja kustannustehokkuuden parantamiseksi päätettiin 

painelaitemateriaalivarasto keskittää jo olemassa olevaan ja toimivaan Salmisaaren A -

laitoksen varastoon. Tarkoituksena on kartoittaa väliaikaisten tai käyttämättä jääneiden ja 

hajallaan olevien pienten putkivarastojen tilanne, ja siirtää niiden materiaali Salmisaareen 

ja kirjata Arttu-kunnossapitojärjestelmään. Jokaiselle voimalaitokselle on kuitenkin tarkoi-

tus jättää pieni määrä yleisimpiä kattilaputkikokoja pieniä ja kiireellisiä töitä varten. Kun 

materiaali varastoidaan valmistajan ohjeiden mukaisesti sisätiloissa, säilyy se käytettävässä 

kunnossa käytännössä koko voimalaitoksen eliniän. Tehokas materiaalivarastojen hallinta 

ainestodistusten ja materiaalimerkintöjen osalta vähentää hukkaan heitettävän materiaalin 

määrää. Kuvassa 22 on Salmisaari A -voimalaitoksen paineenalaisten teollisuus- ja kattila-

putkien ajantasainen varasto. 

 

 

Kuva 22. Salmisaaren putkivarasto. 
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Materiaalin jäljitettävyys liittyy suoraan materiaalimerkintöjen ja ainestodistusten yhtey-

teen, joka on jokaisen materiaalia käsittelevän henkilön huomioitava. Tämän varmistami-

seksi varastohenkilökunnalle laadittiin tarkempi ohjeistus materiaalin vastaanottoon ja ma-

teriaalimerkintöjen siirtoon liittyvistä toimenpiteistä. Ohjeistus on esitetty liitteessä 3. Se 

on muistilistan kaltainen ja kiinnitetään näkyvälle paikalle varaston seinään. Hitsaajille 

pidetyssä tilaisuudessa esiteltiin uusia keinoja parantaa jäljitettävyyttä ja tehostaa doku-

mentointia. Tilaisuudessa selvennettiin myös jäljitettävyyden ja tunnistettavuuden tärkeyttä 

kuvassa 23 olevan piirroksen avulla, jotta kokonaiskuva painelaiteprosessin toteutusosasta 

selviää kokonaisuudessaan. 

 

 
Kuva 23. Jäljitettävyyden havainnepiirros. 

 

Uusina toimenpiteinä on saumaluettelon ja lisäainevihkon käyttöönotto. Saumaluettelo on 

esitettynä liitteessä 2. Se on aikaisemmin ollut käytössä materiaalin käyttövarmuusyksikös-

sä NDT-tarkastajien apuvälineenä. Kaikki yksittäisen työkohteen hitsit, osanumerot, mate-

riaalit, hitsaajat, lisäaineet ja hitsausohjeiden numerot on koottuna luetteloon. Luettelon 

tukena on työkohteen piirustus, johon saumaluettelosta viitataan numerojärjestelmällä hit-

seihin ja osiin. Tarkoituksena on saada piirustus ja esitäytetty saumaluettelo suunnittelijal-
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ta, jolla on tiedossa osanumerot, hitsien määrät sekä materiaalit. Hitsaajan tehtäväksi jää 

merkitä luetteloon oma tunnuksensa ja käytettyjen materiaalien sulatusnumerot. Kun hit-

saustyö on saatu suoritettua, hitsaaja luovuttaa luettelon tarkastajalle, joka merkitsee luette-

loon käytetyt tarkastusmenetelmät ja -laajuudet. Täydennetty saumaluettelo lisätään tämän 

jälkeen osaksi valmistusdokumentaatiota, joka tukee ja selkeyttää jäljitettävyyttä. 

 

Toinen uudistus ottaa käyttöön lisäainevihkon. Tämä ajatus lähti hitsaajien halusta kehittää 

lisäaineiden jäljitettävyyttä ja seurantaa.  Seuranta on varsinkin isoilla vuosihuoltotyömail-

la haastavaa, sillä projektiin osallistuu usein myös useita ulkopuolisia urakoitsijoita. Kaikki 

hitsaajat hakevat hitsauksen lisäaineet Helsingin Energian lisäainevarastosta. Aikaisemmin 

hitsauksen työnjohtaja on pitänyt kirjaa käytetyistä lisäaineista ja niiden sulatusnumeroista 

kysymällä suoraan hitsaajalta. Jos tämä on nyt jostakin syystä jäänyt tekemättä ja lisäai-

neen pakkaus on ehditty hävittää, ei voida varmuudella osoittaa, minkä sulatuserän hitsaus-

lankaa työhön on käytetty. Lisäainevihko toimitetaan lisäainevarastoon näkyvälle paikalle, 

ja jokainen hitsaaja on velvollinen kirjaamaan siihen hakemansa tuotteet. Vihkoon merki-

tään hitsaajan nimi tai tunnus, päivämäärä, lisäaineen kauppanimi, sulatusnumero, työmää-

räimen numero ja käytettävän hitsausohjeen numero tai tunnus.  

 

Saumaluettelo ja lisäainevihko ovat tukena laadittaessa valmistusdokumentaatiota ja vaa-

timustenmukaisuusvakuutusta. Aikaisemmin dokumentointi on suoritettu hitsauksen työn-

johdon kokemuksen ja ammattitaidon sekä hyvän muistin pohjalta. Tämä on kuitenkin ai-

heuttanut paljon ylimääräistä työtä, sillä käytännössä vain yhdellä henkilöllä on ollut muis-

tiinpanot suoritettujen töiden yksityiskohdista. Varsinkin vuosihuoltotöiden aikana yksit-

täisten henkilöiden korvaamattomuus ei ole hyvä asia, sillä henkilö voi estyä töihin pääsys-

tä esimerkiksi sairauden takia. Tällöin lomittavan henkilön on erittäin vaikea päästä tilan-

teen tasalle, jos työnaikainen dokumentaatio on ollut vähäistä tai sitä ei ole ollut lainkaan. 

Saumaluettelon ja lisäainevihkon on tarkoitus osaltaan ehkäistä tämänkaltaisten tilanteiden 

syntyminen.  

 

Kun hitsaustyö on suoritettu ja tarvittavat tarkastukset saatu valmiiksi, voidaan valmistus-

dokumentaation vaatimat tiedot kerätä saumaluettelon pohjalta. Luetteloon merkittyjen 

lisäaineiden ja perusaineiden ainestodistukset haetaan Dokumentinhallinnasta, johon ne on 

materiaalin vastaanottovaiheessa kirjattu. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA JATKOTUTKIMUSTARPEET 

 

 

Käyttämällä laadunhallinnan standardityökaluja saadaan hitsaustoiminnalle luotua vankka 

pohja. Hitsauksen laadunhallintaan keskittyvä EN ISO 3834 -standardi on sellaisenaan 

hyvä työkalu, mutta se ei yksin muodosta toimivaa laadunhallintajärjestelmää. Standardin 

täydentäminen laadunhallintajärjestelmäksi onnistuu lisäämällä siihen vaaditut osat EN 

ISO 9001 -standardista. Nämä osat liittyvät osittain johdon sitouttamiseen ja johdon kat-

selmuksiin, resurssien käyttöön, sisäisiin auditointeihin, dokumentointiin sekä henkilöiden 

pätevöittämiseen. Juuri näillä asioilla on jo järjestelmän käyttöönoton alkuvaiheessa ollut 

iso merkitys toiminnan selkeytymiseen Helsingin Energian hitsaustoiminnassa. Johto on 

nyt sitoutunut kehittämään hitsauksen laadunhallintajärjestelmää ja varaamaan sille sen 

toiminnan kannalta tarpeellisia resursseja. Selkein jo alussa havaittu parannus on tallentei-

den hallinnan ja saatavuuden helpottuminen.  

 

Tulevaisuuden suuret vuosihuoltotyöt ja modernisoinnit asettavat laadunhallintajärjestel-

män todelliseen testiin, sillä vasta käytännön kokemukset paljastavat järjestelmän toimi-

vuuden. Järjestelmän toimivuus edellyttää jokaiselta toimintaan osallistujalta aktiivisuutta 

ja omien työtehtävien tunnollista suorittamista. 

 

Mielenkiintoisena ja tarpeellisena jatkotutkimuskohteena tulisi varmasti olemaan Total 

Welding Managementin soveltuvuuden tutkiminen ainakin tiimityöskentelyn tehostami-

seen eri liiketoimintojen välillä. HelenEngineeringin, HelenVoiman, Lämmitysmarkkinoi-

den ja HelenServicen välisen yhteistyön tehostaminen tilausten vastaanoton, suunnittelun 

ja valmistuksen välillä vaatii vielä prosessikuvauksen selventämistä. Jo olemassa olevan 

painelaiteprosessikuvauksen päivittäminen on jo aloitettu uuden työryhmän toimesta. Pro-

sessikuvauksen valmistuttua pitäisi työnjaon liiketoimintojen välillä selkeytyä. Tämän seu-

rauksena HelenService saisi nopeammin tarvittavat suunnitelmat ja työkohteiden piirustuk-

set. 

 

Tarpeellinen jatkotutkimusaihe on myös erilaisten apuvälineiden käytön lisääminen hitsa-

uksen laadunhallinnassa. Markkinoilla on jo kehittyneitä ohjelmistoja, hitsaajien pätevyys-

todistuksia voidaan pitää ajan tasalla ja helpottaa hitsausohjeiden laadintaa. Näillä keinoilla 
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pystyttäisiin tehostamaan varsinkin hitsauskoordinoijan ajankäyttöä ja vähentämään hal-

linnollista työtaakkaa. Myös hitsausohjeiden laadinta helpottuisi, kun menetelmäkoepöytä-

kirjat löytyisivät ohjelmiston muistista ja käyttäjä saisi nopeasti selville millaisia hitsausoh-

jeita pöytäkirjan pohjalta voidaan laatia. Käytännössä hitsaajien pätevyydet ja menetelmä-

koepöytäkirjat olisivat tehokkaammin hallittavissa ja niiden nopea saatavuus parantaisi 

kustannustehokkuutta turhan etsintätyön vähentyessä. Ohjelmistojen muistutustoimintojen 

avulla voidaan myös välttää inhimilliset unohdukset, jolloin esimerkiksi hitsaajien päte-

vyydet eivät pääse vahingossa vanhenemaan.  

 

Hitsaajien pätevöintiin ja niiden ylläpitoon käytettäviä apuvälineitä voitaisiin soveltaa 

myös painelaitehitsauksen ulkopuolelle. Kaukolämpöverkon hitsaajat, sekä tulevaisuudessa 

myös kantavien teräsrakenteiden hitsaamiseen pätevöitettävät hitsaajat voitaisiin lisätä sa-

maan järjestelmään. Tosin painelaitehitsauksen laadunhallintajärjestelmän laajentaminen 

sellaisenaan tuskin olisi järkevää eriävien laatuvaatimusten ja sovellettavien tuotestandar-

dien vuoksi, sillä kaukolämpöverkko lukeutuu siirtoputkistoksi ja täten painelaitedirektii-

vin ulkopuolelle. 

 

Vähintään uuden EN 1090 -teräsrakennestandardin voimaantulon yhteydessä on vakaasti 

harkittava laadunhallintajärjestelmän rakentamista myös teräsrakenteiden valmistuksen 

puolelle. On selvitettävä erikseen, kannattaako painelaitehitsauksen laatujärjestelmää laa-

jentaa, vai luoda teräsrakenteille kokonaan oma järjestelmä. Helsingin Energia valmistaa 

omien tuotteiden lisäksi teräsrakenteita myös ulkopuolisille yrityksille, joten CE-

merkinnän kiinnittäminen näihin tuotteisiin tulee pakolliseksi. Merkin kiinnittäminen edel-

lyttää sertifioitua laadunhallintajärjestelmää. Nämä asiat on kuitenkin nähtävä ennemmin 

mahdollisuutena kuin lisätaakkana. Lisääntyvä ammattitaito ja kyky valmistaa ja korjata 

CE-merkittäviä tuotteita tulee tulevaisuuden kiristyvässä kilpailutilanteessa olemaan selkeä 

vahvuus. Näillä asioilla kohotetaan HelenServicen kykyä vastata tulevaisuuden haasteisiin. 

Tämä korostuu viimeistään silloin, kun Helsingin Energia muuttuu kaupungin omistamasta 

liikelaitoksesta osakeyhtiöksi. 
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8 YHTEENVETO 

 

 

Hitsauksen laadulla tarkoitetaan paljon enemmän kun vain yksittäisten hitsien virheettö-

myyttä. Sana laatu kattaa käsitteenä koko hitsaustoiminnan laadukkuuden, alkaen hitsaus-

työn suunnittelusta ja päättyen viimeisen hitsin ainetta rikkomattomien tarkastusmenetel-

mien avulla saatuun hyväksymiseen. Laadukkaassa hitsaustoiminnassa pyritään ottamaan 

kaikki oleelliset muuttujat huomioon, opitaan omista virheistä, tehdään asiat huolellisesti, 

ylläpidetään tallenteita ja jaetaan tietoa sitä tarvitseville. Laadukkaan toiminnan tärkeim-

piin piirteisiin kuuluu jatkuva parantaminen, joka liittyy omista virheistä oppimiseen. Jat-

kuva parantaminen on perusideana myös useissa laadunhallinnan rakentamiseen ja kehit-

tämiseen tarkoitetuissa apuvälineissä. 

 

Työkaluja laadunhallintatarpeisiin löytyy useita. Hitsaustoiminnan kehittämisen kannalta 

tärkeitä ovat EN ISO 9001- ja EN ISO 3834 -standardisarjat sekä Total Welding Manage-

ment. Näitä on toki olemassa paljon enemmänkin, joista jokaisen toimijan on valittava it-

selleen parhaiten sopivat. Laadunhallintajärjestelmien rakentamisen ja paremman laadun 

tavoittelemisen ei kuitenkaan pitäisi olla itsetarkoitus. Laatua ei välttämättä kannata tehdä 

pelkästä tekemisen ilosta, sillä laatutason nosto aiheuttaa joka tapauksessa niin sanottuja 

hyviä kustannuksia. Nämä kustannukset ovat turhia, jos laatutason nosto ei anna mitään 

lisäarvoa. Usein laatu on kuitenkin yhdistettynä toiminnan taloudellisuuteen ja tuottavuu-

teen. Kun nämä asiat kulkevat käsi kädessä, on ennalta ehkäisevien laatukustannusten li-

sääminen täysin perusteltua ja pidemmällä aikavälillä kannattavaa. 

 

Voimalaitosympäristön kunnossapitotöissä ollaan usein tekemisissä painelaitedirektiiviin 

kuuluvien laitteiden kanssa. Yleisimpiä painelaitteisiin kohdistuvia hitsaustöitä ovat höy-

rykattiloiden vesiputkien sekä laitoksen tiloissa kulkevien höyryputkien muutos- ja korja-

ustyöt. Erityisesti näissä töissä hitsauksen laatu korostuu. Painelaitedirektiivi, Suomen pai-

nelaitteita koskeva lainsäädäntö ja sovellettavat tuotestandardit antavat paineenalaisille 

laitteille teknisiä vaatimuksia, joiden toteuttaminen vaatii laadukasta ja organisoitua hit-

saustoimintaa. Helsingin Energian kunnossapitoliiketoiminnon hitsaustoiminnasta on pää-

asiallisessa vastuussa HelenServicen hitsauskoordinoija sekä painelaitehitsauksen työnjoh-

to. 
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HelenServicen painelaitehitsauksen laadunhallinta perustui aikaisemmin puhtaasti EN ISO 

3834 -standardin pohjalta laadittuun toimintakäsikirjaan. Hitsaustoiminnan kuvaus oli ylei-

sellä tasolla hoidettu, mutta liiketoiminnon johtoa ei oltu sitoutettu toiminnan kehittämi-

seen eikä toimintakäsikirjan ylläpidosta oltu pidetty huolta. Suunnittelun ja toteutuksen 

välinen yhteistyö on jäänyt joillakin osa-alueilla vajavaiseksi, jonka seurauksena työn to-

teuttajan tehokkuus on joillakin tasoilla laskenut. Dokumentoinnissa ja materiaalin varas-

toinnissa oli jääty paikalleen vanhentuneisiin toimintatapoihin. Nämä toimintatavat eivät 

enää tuntuneet järkeviltä, koska käytössä on tehokkaat sähköiset dokumentointi- ja viestin-

tämahdollisuudet. Henkilöstön ammattitaito ja etenkin hitsaajien pätevyys oli kuitenkin 

erittäin hyvällä tasolla, joten järjestelmän heikkoudet olivat juuri tallenteiden ja materiaali-

en hallinta. 

 

HelenServicen hitsaustoiminnon kehittäminen ja laadunhallintajärjestelmän päivittäminen 

aloitettiin juuri näihin asioihin puuttumalla. Laadunhallintajärjestelmään lisättiin vaaditta-

vat osat EN ISO 9001 -standardista, jotta järjestelmä saadaan sertifioinnin edellyttämälle 

tasolle. Liiketoiminnon johto sitoutettiin toiminnan kehittämiseen, toiminnan kuvausta 

tarkennettiin, materiaalin varastointiratkaisuja parannettiin ja tallenteiden hallinnassa ja 

jakamisessa siirryttiin sähköisiin järjestelmiin. Näillä toimenpiteillä huomattiin jo alussa 

saavutettavan parannusta painelaitteiden vaatimustenmukaisuusvakuutusten laadintaan ja 

materiaalin jäljitettävyyteen. Aikaisemmin todistukset perus- ja lisäaineille sijaitsivat eri 

henkilöiden hallinnoimissa sähköisissä tai paperisissa arkistoissa, joista ne oli erikseen 

etsittävä. Nykytoiminnan perusajatuksena on se, että kaikki tarvittavat todistukset ja do-

kumentit ovat sähköisissä arkistoissa kaikkien niitä tarvitsevien henkilöiden ulottuvilla ja 

nopeasti saatavilla. 

 

Toiminnan ylläpidossa on kuitenkin pysyttävä jatkuvasti ajan hermolla. Paikalleen ei voi 

jäädä, vaan on jatkuvasti pyrittävä parantamaan omaa toimintaa tehokkaammaksi ja talou-

dellisemmaksi. Päivitetyn laadunhallintajärjestelmän saaminen sertifioitavalle tasolle saat-

taa kestää kuukausia tai vuosia, mutta ensiaskeleet sen eteen on jo otettu. Tulevaisuudessa 

on syytä tarkastella, voidaanko päivitettyä laadunhallintajärjestelmää laajentaa koskemaan 

muutakin HelenServicen hitsaustoimintaa. Kaukolämpöverkon korjaus-, muutos- ja laajen-

nustyöt sekä uuden EN 1090 -teräsrakennestandardin tuomat vaatimukset kantaville teräs-

rakenteille antavat aihetta miettiä laadunhallintajärjestelmän laajentamista. 
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Tiivistettynä voidaan painelaitteisiin suunnatuista hitsaustöistä todeta se, että asiat on teh-

tävä laadukkaasti ja hyvin. Se liittyy vahvasti toiminnan taloudellisuuteen ja koko liiketoi-

minnon tuottavuuteen. Pelkkä laadukkaasti tekeminen ei kuitenkaan yksistään riitä, vaan se 

on pystyttävä myös osoittamaan. 
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LIITE 1  Aikataulu 

 

Tehtävä Lokakuu Marraskuu Joulukuu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu 

Aloituskokous vko 44             

Peruskartoitus vko 44             

ISO 9001 viittaukset   vko 45,46,47,48 vko 49,50,51         
Sopimus- ja suunnit-
telukatselmus   

  vko 51 
        

Alihankinta     vko 52         
Hitsaushenkilöstö   vko 52         
Tarkastus- ja tes-
taushenkilöstö     

vko 52 
        

Laitteet     vko 1       
Hitsaustoiminnot       vko 1       

Hitsausaineet       vko 1       
Perusaineen varas-
tointi       

vko 2 
      

Hitsien jälkilämpökä-
sittely       

vko 2 
      

Tarkastus ja testaus       vko 3       

Poikkeamat ja kor-
jaavat toimenpiteet       

vko 4 
      

Laitteiden kalibrointi       vko 5     
Tunnistettavuus ja 
jäljitettävyys       

  vko 6 
    

Laatuasiakirjat         vko 7     
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