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The subject of this thesis was reorganization of pipe repair process in Patria. The 
process is moved from Halli to Linnavuori and the focus of the thesis was on HN 
fuel system pipes and repair weldings. The goal of the thesis was to create a plan 
for the reorganization, which includes resource analysis and an action plan for 
the reorganisation. 
 
Creation of the plan started with the inventory of repair storage in Halli to estimate 
the future workload caused by the repairs. After this the work continued by clari-
fying the current state of the repair process, current resources and current repair 
instructions. Information was gathered by interviews and reading through the cur-
rent instructions and blueprints involved in the process. 
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LYHENTEET JA TERMIT 

 

 

HN F-18 Hornet -hävittäjä 

LTJ Ilmavoimien käyttämä materiaalihallinnointijärjestelmä 

V10 Patrian käytössä oleva toiminnanohjausjärjestelmä 

ME Materiaalierä 

ECS Enviromental Conrol System 

MPS Master Production Schedule 

NDT Non-Destructive testing 

psig Pounds per square inch gauge (paineen yksikkö) 



7 

 

1 JOHDANTO 

 

 

Opinnäytetyö tehdään kevään 2019 aikana Patria Aviation Oy:lle. Opinnäytetyön 

tarkoituksena on selvittää F-18 Hornet -hävittäjän polttoainejärjestelmän putki-

korjausprosessin suorittamisen edellytykset ja luoda suunnitelma prosessin siir-

tämiseen Patrian Hallin toimipisteestä Linnavuoren toimipisteeseen, sekä pro-

sessin käynnistämiseen Linnavuoren toimipisteessä. Tarve prosessin uudelleen-

järjestelyyn syntyi, kun Hallin toimipisteestä katosi putkihitsauskyky hitsaajan elä-

köidyttyä ja korjausprosessi jakautui Linnavuoren ja Hallin välille. Korjauskelpoi-

sissa putkissa on myös kiinni huomattavasti potentiaalista liikevaihtoa, jota ei 

voida kotiuttaa puutteellisten resurssien takia. 

 

Opinnäytetyössä käydään läpi erityyppisten putkien korjaukset, sekä korjausten 

suorittamiseen tarvittavat resurssit ja miten resurssit hankitaan Linnavuoren toi-

mipisteeseen, jos korjausprosessin edellyttämiä resursseja ei vielä ole olemassa. 

Lisäksi pyritään selvittämään olemassa olevan työn määrää. Opinnäytetyö ei si-

sällä täyttä prosessin siirtoa Linnavuoreen, mutta työn aikana pyritään jo teke-

mään osittaista prosessin siirtoa mahdollisuuksien ja Linnavuoren resurssien mu-

kaan. Aiheen rajaamiseksi keskitytään opinnäytetyössä pääasiassa titaanisten 

putkien hitsauskorjauksiin. 
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2 PATRIA 

 

 

Patria on kansainvälisesti toimiva ilmailu-, puolustus- ja turvallisuusalan konserni, 

jonka eri liiketoiminnat tuottavat kilpailukykyisiä elinkaaren tukipalveluja, sekä 

teknologisia ratkaisuja asiakkailleen. Patrialla on toimipisteitä Suomen lisäksi 

mm. Ruotsissa, Norjassa ja Virossa. Patrian konsernin omistajuus jakaantuu 

Suomen valtion (50,1%) ja norjalaisen Kongsberg Defence & Aerospace AS:n 

(49,9%) välille. Lisäksi Patria omistaa 50% norjalaisesta Nammosta, 61,8% Mil-

log Oy:sta ja 60% virolaisesta Milrem LCM Oy:stä. (Konsernirakenne ja osak-

keenomistajien äänioikeudet, 2017.) 

 

Patria konserniin (KUVA 1) kuuluvat liiketoiminnat ovat Aviation, Aerostructures, 

Land, Systems, International Support Partnerships, Millog (61,8%) ja Nammo 

(50%). Päätuotealueet Patrialla ovat: 

 

 Korkealuokkaiset panssaroidut pyöräajoneuvot, kranaatinheitinjärjestel-

mät, ampumatarvikkeet ja niiden elikaaren tukipalvelut 

 Lentokoneiden ja helikopterien elinkaaren tukipalvelut puolustusvoimille 

ja viranomaisille 

 Tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmät sekä niiden integrointi ja 

elinkaaren tukipalvelut puolustusvoimille ja turvallisuusviranomaisille 

 Puolustusvoimien materiaalien kunnossapito 

 

 

KUVA 1. Patrian konsernirakenne 
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2.1 Patria Aviation 

 

Patria Aviation tarjoaa asiakkailleen lentokoneiden ja helikopterien elinkaaren tu-

kipalveluja, diesel- ja kaasuturbiinimoottoreiden huolto- ja korjauspalveluja sekä 

lentokoulutusta. Aviation liiketoiminnan päätoimipaikat ovat Jämsän Halli, Nokian 

Linnavuori ja Tukholman Arlanda. (Aviation, 2017.) 

 

Opinnäytetyö laaditaan pääasiassa Patria Aviationin Aircraft yksikössä rakenne-

korjaamolla sekä Engines yksikön osakorjaamolla. 
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3 KORJAUSVARASTON INVENTOINTI HALLISSA 

 

 

Osana opinnäytetyötä tarkasteltiin Hallissa rakennekorjaamolla sijaitsevan kor-

jausvaraston saldoja ja pyrittiin selvittämään suoraan korjauskelpoisten putkien 

määrä eli putket, jotka voidaan korjata olemassa olevien ohjeiden avulla. Tämän 

inventaarion tarkoituksena on kartoittaa putkien korjauksesta aiheutuvaa työmää-

rää ja samalla selvittää, millaisia vaurioita korjausvarastossa olevissa putkissa 

on. Tämän inventaarion tulosten pohjalta ei voida suoraan siirtää työlle korjaus-

kelpoisia putkia, sillä opinnäytetyön tekijällä ei ole vaadittavia kelpuutuksia mää-

rittää korjauskelpoisia putkia.  

 

Varaston inventoinnin yhteydessä tunnistettiin 251 kappaletta eri nimikkeellä ole-

via polttoainejärjestelmän putkia, joista 94 kappaleelle löytyi korjausohjeet ja vau-

riot kohdistuivat liitinpäihin. Eri nimikkeitä tunnistettiin yhteensä 58 kappaletta. 

Putkia, joiden vauriot kohdistuivat putkien liitinpäihin, löytyi yhteensä 160 kappa-

letta. Putkille, joille ei ole olemassa korjausohjeita täytyy tehdä tarkempi korjaus-

määrittely virallisen tarkastajan toimesta. Myös inventaariossa havaituille kor-

jauskelpoisille putkille täytyy vielä tehdä virallinen korjausmäärittely tarkastajan 

toimesta, vaikka kyseisiin putkiin on olemassa korjausohjeet ja vauriot kohdistu-

vat liitinpäihin.  

 

Korjattavissa putkissa on siis kiinni huomattava määrä laskutettavaa työtä, kuten 

putkien lukumäärästä voidaan todeta. Nykytilanteessa putkia on korjattu vain tar-

peen mukaan puutteellisten resurssien takia. Inventaarion tuloksia on vielä esi-

tetty alla olevassa taulukossa. (TAULUKKO 1.) 
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TAULUKKO 1. Korjattavat polttoaineputket 

KATEGORIA MÄÄRÄ YKSIKKÖ 

Korjattavat putket 

(ohjeet olemassa) 

94 KPL 

Liitinpäistä vaurioitu-

neet putket 

160 KPL 

Vaatii korjausmäärit-

telyn 

91 KPL 

Yhteensä 251 KPL 

Eri nimikkeet 58 KPL 

 

3.1 Vauriotyypit putkissa 

 

Putkissa yleisesti vauriot kohdistuvat pääasiassa liittimiin ja niiden korjaus tapah-

tuu yleensä vaihtamalla liitinpäät uusiin. Putkiosuuden vauriot ovat vaikeammin 

korjattavissa. Putkiin syntyy usein vaurioita asennuksen ja irrotuksen yhteydessä. 

Yleisimpiä vaurioita ovat liitinpäiden hankaumat, iskeymät ja naarmut (KUVA 2). 

Putkiin tulee myös ajoittain lommoja ja iskeymiä (KUVA 3) esim. työkaluista. 

 

 

KUVA 2. Naarmu putken liittimessä. 
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KUVA 3. Iskeymä putkessa. 

  

3.2 Ensimmäisen putkierän siirto Linnavuoreen 

 

Korjausprosessin siirtäminen ja korjausvaraston tyhjentäminen on tarkoitus aloit-

taa pään vaihtoon menevistä titaaniputkista. Korjauskelpoiset titaaniputket on tar-

koitus kerätä varastosta pois ja lähettää Linnavuoreen odottamaan korjausta. 

Korjattavat putket varastoidaan Hallissa kuitenkin siihen saakka, että Linnavuo-

reen saadaan määriteltyä varastointipaikka korjattaville putkille. Lisäksi täytyy tar-

kistaa, että korjauskelpoisille putkille on myös tarpeeksi varaosia ja korjauksille 

on olemassa tarvittavat työvälineet. 



13 

 

4 PUTKIKORJAUSPROSESSI 

 

 

Tässä kappaleessa käydään läpi korjausprosessin eri työvaiheita ja esitellään 

korjausprosessia prosessikaavion avulla. Korjausprosessin vaiheet ja menetel-

mät vaihtelevat hieman erityyppisten putkien välillä, mutta yleisimmille putkikor-

jauksille on tunnistettavissa samankaltainen vaiheketju. Korjauksen vaiheet ja 

siinä käytetyt menetelmät riippuvat mm. putken vaurioista, halkaisijasta ja mate-

riaalista. Seuraavat alaluvut käsittelevät pääosin titaaniputkien hitsauskorjaus-

prosessin eri vaiheita. Putkien holkituskorjauksista kerrotaan luvussa 4.13.  

 

4.1 Korjausmäärittely 

 

Putken korjausprosessi käynnistyy, kun vaurioitunut polttoaineputki toimitetaan 

ilmavoimilta tai Patrian HN huollosta korjattavaksi rakennekorjausosastolle. Vau-

rioituneelle putkelle laaditaan LTJ-järjestelmään vikailmoitus. Vikailmoitukselle 

kirjataan tietoja vaurioituneesta kohteesta esim. osanumero, rekisterinumero, 

mistä koneesta vaurioitunut kohde on irrotettu ja tietoa vauriosta. Vikailmoitus 

laaditaan vaurioituneen osan irrotuksen yhteydessä.  

 

Kun vaurioitunut putki saapuu rakenneosastolle, tuotannonsuunnittelija ja/tai ra-

kenneosaston tarkastaja tekevät vauriomäärittelyn putkelle, jonka jälkeen tuotan-

nonsuunnittelija avaa työlle myyntitilauksen ja valmistuspyynnön V10-toiminnan-

ohjausjärjestelmään. Tuotannonsuunnittelija myös varmistaa, että korjauksessa 

tarvittavat työvälineet ja varaosat ovat saatavilla. Tarvittaessa tuotannonsuunnit-

telija aloittaa myös varaosien ja työkalujen valmistuksen tai hankinnan.  

 

Mikäli putken vauriot ylittävät korjauksille määritetyt rajat, putki romutetaan tai 

suunnittelu laatii korjaukselle uuden piirustuksen.  

 

4.2 Vastaanottotarkastus 

 

Korjausmäärittelyn jälkeen korjattavat putket toimitetaan korjauksessa tarvitta-

vien varaosien ja työkalujen kanssa Linnavuoreen. Linnavuoressa putkelle teh-



14 

 

dään vastaanottotarkastus, missä tarkastetaan vielä putkien yleinen kunto ja kor-

jauksessa tarvittavien varaosien, sekä työkalujen tyyppi. Vastaanottotarkastuk-

sessa putkesta poistetaan myös tarrat ja pyyhitään liimat asetonilla, mikäli niitä 

ei ole aikaisemmin poistettu, sekä tarkastetaan, että putken sisällä ei ole kittiä tai 

likaa. 

 

4.3 Liitinpään katkaisu 

 

Vastaanottotarkastuksesta putket lähetetään liitinpään katkaisuun. Tällä vai-

heella putkesta poistetaan vaurioituneet liitinpäät. Leikkaus tehdään esim. kape-

alla laikalla tai lankasahauksella. Katkaisukohta määritetään putken osakohtai-

sen jigin avulla. Putken tulee sopia uuden liittimen kanssa jigiin siten, että se on 

alkuperäisissä mitassaan ja muodossaan. Katkaisu tehdään siten, että vanha hit-

siliitos jää romutettavan liitinpään puolelle. Lankasahaus tehdään alihankintana 

ja lankasahauksen jälkeen putkille tehdään vastaanottotarkastus.  

 

Liitinpään vaihto voidaan tehdä putkille kaksi kertaa ennen putken romuttamista. 

Osassa putkista putken suora osuus sallisi liitinpäänvaihdon kolmannen kerran, 

mikäli putken suoraa osuutta on tarpeeksi jäljellä ja hitsisaumalle on tarpeeksi 

tilaa. 

 

4.4 Puhdistus 

 

Liitinpään katkaisun jälkeen korjattavista putkista poistetaan maali muoviraepu-

halluksella ja ne puhdistetaan huolellisesti ulko- ja sisäpuolelta käyttäen Patrian 

määrittelemiä ohjeita. Erityisen tärkeää on puhdistaa putket katkaisukohdasta. 

Puhdistuksen jälkeen putket suojataan. (MA-TO-HN-KO-010, 2008.) 

 

4.5 Hitsaus 

 

Kun korjattavat putket on puhdistettu, vaihdettava liitinpää sovitetaan ja silloi-

tushitsataan TIG-hitsillä paikoilleen. Sovituksessa ja hitsauksessa käytetään put-

kikohtaisia asennusjigejä. Silloitushitsauksen jälkeen liittimet hitsataan kiinni or-

bitaalihitsillä tai TIG käsihitsauksella. Linnavuoressa on käytössä Polysoude P 

254-2 orbitaalihitsilaitteisto. Hitsauksen jälkeen tarkastetaan, että hitsisauma 
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täyttää sille asetetut vaatimukset. Tarvittaessa osat myös puhdistetaan ennen 

seuraavaa vaihetta. (MA-TO-HN-KO-010, 2008.) 

 

4.5.1 Hitsaussauman vaatimukset 

 

Kaikkien hitsauksien on täytettävä pinnanlaadulle asetetut vaatimukset ja hit-

sauksille, joille suoritetaan röntgentarkastus, on myös täytettävä sisäiset vaati-

mukset. Pintavaatimuksissa on määritelty rajat mm. hitsauspalolle, valumille, pin-

nan huokoisuuksille ja sauman tunkeutumiselle. Sisäisissä vaatimuksissa on 

määritelty hitsisauman katkonaisuuksille rajat. Pintavaatimusten täyttyminen tar-

kastetaan tunkeumanestetarkastuksella ja sisäiset vaatimukset röntgentarkas-

tuksella. (MA-TO-LHN-089, 2013.) 

 

4.6 Jännityksenpoistohehkutus ja kovuustarkastus 

 

Hitsauksen, puhdistuksen ja tarkastuksen jälkeen titaanisille ja titaaniseosteisille 

putkille tehdään jännityksenpoistohehkutus. Jokaisen lämpökäsiteltävän osan 

mukana on oltava vähintään yksi romutettu liitin koekappaleena. Jännityksen-

poistolämpötila vaihtelee n. 420-550 oC välillä riippuen materiaalista ja pitoaika 

0,5-2 tunnin välillä. Putket jäähdytetään ilmassa huoneenlämpötilaan. Tarvitta-

essa osat puhdistetaan raepuhaltamalla jännityksenpoistohehkutuksen jälkeen. 

(MA-TO-LHN-088, 2003.) 

 

Jännityksenpoiston jälkeen koekappaleelle tehdään kovuustarkastus, mittaus-

menetelmänä käytetään Rockwell B:tä. Suurin sallittu kovuus lämpökäsittelyn jäl-

keen on B100. Kovuusarvo merkataan kolmen mittauksen keskiarvona ja ko-

vuusarvoissa sallitaan enintään 10% vaihtelu. (ME-TO-HN-KO-010, 2008.) 

 

4.7 Särötarkastus 

 

Lämpökäsittelyn ja kovuustarkastuksen jälkeen korjattavalle putkelle tehdään sä-

rötarkastus. Särötarkastusmenetelminä käytetään tunkeumanestetarkastusta ja 

röntgentarkastusta. Putkissa ei sallita säröjä ollenkaan. Röntgentarkastus suori-

tetaan, mikäli tunkeumanestetarkastuksessa havaitaan säröjä tai putkelle on erik-
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seen määritelty suoritettavaksi röntgentarkastus. Mikäli putki ei läpäise särötar-

kastusta, sen korjaamisesta päätetään tapauskohtaisesti. Hyväksytyt putket lä-

hetetään takaisin Halliin. (MA-TO-LHN-089, 2013.) 

 

4.8 Alumiinioksidipuhallus 

 

Alumiinioksidipuhalluksella puhdistetaan putkien pinnalta epäpuhtaudet, vähäi-

nen korroosio ja jännityksenpoistohehkutuksessa muodostunut lämpökäsittely-

hilse. Alumiinioksidipuhallus suoritetaan suljetussa, poistoilmalla varustetussa 

puhalluskaapissa, sillä alumiinioksidipöly on terveydelle vaarallista. Puhalluk-

sessa käytetty raekoko ja puhalluspaine määräytyy puhallettavan materiaalin ja 

pinnan Ra-arvon mukaan. (MA-TO-043-001, 2018.) 

 

4.9 Painekoe 

 

Hallissa putkelle suoritetaan painekoe. Painekokeessa putkelle kohdistetaan kor-

jauspiirustuksessa määritelty paine kahden minuutin ajan. Kokeilupaineen ol-

lessa 300 psig tai vähemmän voidaan käyttää painekokeessa ilman tai typen pai-

netta veteen upotuksen yhteydessä. Upottamalla putki veteen käytettäessä kaa-

sun painetta pyritään minimoimaan vahingot putken pettäessä painekokeessa. 

Vesi absorboi suuren osan vapautuneesta energiasta. (MA-TO-LHN-083, 2003.) 

 

Koepaineen ollessa yli 300 psig käytetään painekokeessa Patrian painekoeoh-

jeessa määriteltyjä hydraulinesteitä. Mikäli käytetään hydraulinesteen avulla tuo-

tettua painetta, putki pestään painekokeen jälkeen. (MA-TO-LHN-083, 2003.) 

 

Painekokeessa ei sallita minkäänlaisia vuotoja putken liitoksissa ja painekokeen 

jälkeen tarkistetaan, että putken muoto ei ole muuttunut korkean paineen vaiku-

tuksesta. (MA-TO-LHN-083, 2003.) 

 

4.10 Pintakäsittelyt 

 

Painekokeen jälkeen korjattavalle putkelle tehdään tarvittavat pintakäsittelyt. Pin-

takäsittelyihin kuuluu mm. kromatoinnit, pohjamaalaukset ja pintamaalaukset. 

Pintakäsittelykemikaaleina ja maaleina käytetään Patrian ohjeissa määriteltyjä 
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maaleja ja kemikaaleja. Pintakäsiteltävät putket ovat alumiinisia, titaaniputkia ei 

yleensä maalata. 

 

4.11 Merkintä ja lopputarkastus 

 

Painekokeen ja pintakäsittelyjen jälkeen korjattu putki merkitään putkelle tarkoi-

tetuilla merkintäteipeillä. Merkintäteipeillä kerrotaan mm. putkessa virtaavan ai-

neen tyyppi ja virtaussuunta tarvittaessa. Putkeen merkitään myös alkuperäinen 

osanumero. 

 

Merkinnän jälkeen putkelle tehdään lopputarkastus, missä tarkastetaan, että put-

kessa ei ole värjäytymiä tai vaurioita. Lopputarkastuksessa myös tarkastetaan, 

että kaikki työvaiheet on suoritettu ja työvaiheet on kirjattu työvaiheluetteloon oi-

kein.  

 

4.12 Laskutus 

 

Hallissa tuotannonsuunnittelija tekee korjatuille putkille laskutuksen valmistelun 

ja päättää suoritetun työn V10:ssä. Korjatut putket toimitetaan takaisin asiak-

kaalle, kun ilmavoimien tarkastaja on hyväksynyt korjatut putket allekirjoittamalla 

Patrian vastaanottotodistuksen. Korjattujen putkien laskutushinta määräytyy Pat-

rian hinnaston mukaan. Asiakas on määritellyt Patrialle vuosittaisen tilauksen, 

jolta putkien korjaukset laskutetaan. 

 

4.13 Holkituskorjaukset 

 

Holkituksella voidaan korjata putkien liitinpäiden sisäpinnalle muodostuvia kulu-

mia. Holkituskorjauksessa työvaiheet ovat muuten samat, mutta liitinpään katkai-

sun ja hitsauksen tilalla ovat holkitettavien liittimien koneistus ja korjausholkkien 

asennus. Lisäksi röntgentarkastus, lämpökäsittelyt ja kovuusmittaukset jäävät 

pois vaiheketjusta. 
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4.14 Nykyinen korjausprosessi 

 

Korjausprosessi etenee Patrialla ennen uudelleen järjestelyä ensin Hallista Lin-

navuoreen ja Linnavuoresta takaisin Halliin. Lisäksi yksi korjausprosessin vai-

heista suoritetaan alihankintana, eli prosessi poistuu myös Patrian sisältä. Ku-

vassa 4 on esitetty korjausprosessi prosessikaaviona, johon on värikoodattu pro-

sessin oleelliset vaiheet ja toimipiste, missä vaiheet suoritetaan. Prosessikaavio 

lisätään myös liitteeksi opinnäytetyön loppuun (LIITE 1).  

 

 

KUVA 4. Nykyinen prosessi kuvattuna prosessikaaviona 

 

Kuten prosessikaaviosta voidaan havaita, korjausprosessiin sisältyy turhia tar-

kastuksia putkien liikkuessa toimipisteiden ja alihankkijan välillä. Tämän lisäksi 

Linnavuoressa suoritettava hitsaus- tai holkituskorjaus sisältää suurimman osan 

korjausprosessissa tehtävässä työstä, mutta silti prosessin hallinnointi ja laskutus 

tapahtuu tällä hetkellä Hallissa tuotannonsuunnittelijan vastuulla. Hitsaus- ja hol-

kituskorjaukset ovat myös omia pieniä prosessejaan, jotka suoritetaan Linnavuo-

ressa ja niissä tarvittavien resurssien kuormitus tapahtuu osakorjaamon tuotan-

nonsuunnittelijan ja esimiehen toimesta. Tuotannonsuunnittelijan työtä tehdään 

siis samalle työlle kahdessa eri toimipisteessä. 
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Nykyisessä korjausprosessissa tietoa siirtyy toimipisteiden välillä useaan ker-

taan, jolloin tiedon saanti korjauksen etenemisestä vaikeutuu huomattavasti ja 

kommunikointi asiakkaan kanssa vaikeutuu. Korjausprosessin jakautuessa kah-

delle toimipisteelle, korjauksen aloitus myös hidastuu. Tieto ei myöskään aina 

siirry riittävän nopeasti toimipisteiden välillä ja resurssien kuormituksesta tulee 

epävarmaa. 

 

Prosessin siirrolla pyritään selkeyttämään prosessia poistamalla turhat siirrot eri 

toimipisteiden välillä, jolloin korjausprosessi nopeutuu ja resurssien kuormitus 

voidaan tehdä tarkemmin toiminnanohjausjärjestelmään. 
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5 RESURSSIT, VAATIMUKSET JA HAASTEET 

 

 

5.1 Resurssit 

 

Putkikorjausprosessin suorittamiseen vaadittavat resurssit luetellaan alla ole-

vassa taulukossa. Resurssit on lajiteltu vaiheittain taulukkoon ja lisäksi tauluk-

koon on merkattu, mikäli kyseinen resurssi on jo olemassa Patrialla Linnavuo-

ressa tai Hallissa. 

 

TAULUKKO 2. Resurssitaulukko 

Vaihe Resurssit Status 

Korjausmäärittely Tarkastaja, tuotannonsuunnitte-

lija 

Linnavuo-

ressa/Hallissa 

Hitsaus/holkitus Hitsari/asentaja (koneistus), TIG 

ja orbitaalihitsi, koneistuskeskus 

Osittain Linna-

vuoressa 

Lämpökäsittelyt ja ko-

vuustarkastus 

Lämpökäsittelijä, uuni ja jäähdy-

tyslaitteisto, kovuusmittauslaite 

(Rockwell B) 

Linnavuoressa 

NDT-tarkastukset NDT-tarkastaja, tunkeumaneste- 

ja röntgentarkastustarvikkeet 

Linnavuo-

ressa/Hallissa 

Painekoe Asentaja, painetestilaitteet Hallissa 

Pintakäsittelyt Maalari, maalaustarvikkeet ja ti-

lat 

Hallissa/osittain 

Linnavuoressa 

Lopputarkastus Tarkastaja Linnavuo-

ressa/Hallissa 

 

Kuten taulukosta voi lukea, suurin osa tarvittavista resursseista on jo olemassa 

Linnavuoressa ja suurin hankinta prosessin siirtoa varten on painetestauslait-

teisto Linnavuoreen. Hitsauksen osalta suurimmat haasteet ovat tällä hetkellä 

alumiinin hitsauksessa. Taulukosta on jätetty pois liitinpäiden katkaisu, sillä työ-

vaihe on tehty alihankintana aikaisemmin.  
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5.2 Hitsauskoulutus 

 

Lentäviä laitteita ja osia hitsaavan henkilön tulee suorittaa hyväksytysti MIL-STD-

1595 standardin mukainen kelpuutus. Standardi pitää sisällään kaikki hitsattavat 

materiaalit ja hitsauksessa käytetyt menetelmät. Kelpuutukset myönnetään jokai-

selle menetelmälle ja materiaalille erikseen, sekä tietylle materiaalipaksuusalu-

eelle riippuen kelpuutuksessa käytetystä materiaalin paksuudesta. Lisäksi put-

kelle ja levylle on omat kelpuutuksensa. Kelpuutus täytyy uusia viiden vuoden 

välein samoilla vaatimuksilla, kuin aikaisemmin myönnetyssä kelpuutuksessa. 

Kelpuutus täytyy myös uusia siinä tapauksessa, että kelpuutuksen saanut henkilö 

ei ole suorittanut hitsausta kyseisellä menetelmällä kolmen kuukauden aikana. 

(MIL-STD-1595A, 1982.) 

 

5.3 Hitsauksen haasteet 

 

Hitsattaessa titaani- ja alumiiniseoksia täytyy huolehtia hitsattavien pintojen puh-

taudesta, jotta epäpuhtaudet eivät pääse reagoimaan materiaalin kanssa hit-

sauksen aikana. Lisäksi hitsauksessa täytyy huolehtia tarvittavan suojakaasun 

käytöstä. Yleensä suojakaasuna käytetään argonia ja titaanin hitsaus suoritetaan 

hitsauskammiossa, kun se on mahdollista. Suojakaasua voidaan myös syöttää 

hitsattavan putken sisään, jolloin hitsaus voidaan suorittaa kammion ulkopuolella. 

Titaanin hitsauksessa titaani hapettuu, kun se pääsee kosketukseen hapen 

kanssa, myös alumiini voi hapettua hitsauksessa, mikäli suojakaasua ei ole riit-

tävästi. (MA-TO-LHN-087, 2003.) 

 

Titaanin ja alumiinin lämmönjohtavuus myös vaikuttavat hitsaukseen. Titaanin 

lämmönjohtavuus on huono, joten hitsaus on suoritettava hitaasti. Alumiini taas 

johtaa hyvin lämpöä, joten alumiini muuttaa muotoaan hitsauksen aikana huo-

mattavan helposti. Putkien seinämävahvuudet ovat ohuita, joka vaikeuttaa myös 

hitsausta.  
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5.4 Varaosat ja työvälineet 

 

Korjauksissa käytetyt varaosaliittimet ovat koneistettavia liittimiä, joille on ole-

massa Patrian tietokannassa piirustukset. Kaikki varaosat ovat Patrian omistuk-

sessa ja uusia liittimiä on valmistettu korjaustarpeen ja korjauskyvyn mukaan, 

joten kaikille korjattaville putkille ei ole olemassa varaosia. Korjauksissa käyte-

tyille jigeille ja muille työvälineille on myös olemassa työkalutunnukset Patrian 

tietokannassa, mistä nähdään niiden varastointipaikka. (Palaveri, 17.4.2019.) 

 

5.5 Painekoe 

 

Hydrostaattiset painekokeet suoritetaan Hallissa UNIFLEX P160 -testipenkillä 

(KUVA 5). P160:n soveltuu, jopa 1300 bar:n testauksiin asti. Testipenkki on ma-

nuaalikäyttöinen ja se soveltuu kaikille putkille ja liittimille. Testipenkki vastaa Pat-

rian ohjeissa määriteltyjä turvallisuusvaatimuksia. 

 

 

KUVA 5. UNIFLEX P160 -testipenkki 

 

Pneumaattiset painekokeet suoritetaan Enerpac MP1000 -pumpulla (KUVA 6), 

joka on varustettu painemittarilla ja paineenalennusventtiilillä. Pneumaattinen 

painekoe tehdään aina upottamalla testattava putki veteen painekokeen ajaksi. 
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KUVA 6. Enerpac MP1000, multifluid hand pump 

 

Patria painekokeiden turvallisuusvaatimuksissa on määritelty ohjeet painekokei-

den suorittamiseen. Tärkeintä on, että testilaitteet ovat varustettu tarvittavilla suo-

jilla, varoventtiileillä ja merkinnöillä. Testilaitteiden käyttäjät tulee olla myös hyvin 

perehdytetty suorittamaan painekokeet, sillä testipaineet ovat hyvin suuria. Suu-

rimpana riskinä painekokeissa on testattavien putkien hajoaminen, jolloin paine 

vapautuu ympäristöön. Hydrostaattisissa painekokeissa putkien rikkoutuminen 

saattaa aiheuttaa voimakkaan nestesuihkun tai hydrauliöljynestesumun, joka voi 

aiheuttaa palovaaran. Pneumaattisessa painekokeessa putken rikkoutuminen 

vapauttaa suurella nopeudella laajenevan kaasun ympäristöön ja rikkoutuneen 

putken sirpaleet voivat aiheuttaa vaaraa ihmisille, laitteille ja kiinteistölle. (MA-

TO-LHN-083, 2003.) 

 

5.6 Kemikaaliturvallisuus 

 

Linnavuoressa putkien maalinpoiston yhteydessä kävi ilmi, että osa korjaukseen 

tulevista putkista on maalattu strontiumkromaattia sisältävällä maalilla ja maalia 
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on poistettu muoviraepuhalluksella ilman asianmukaista suojavarustusta. Stron-

tiumkromaatti on terveydelle ja ympäristölle haitallista. Se saattaa aiheuttaa syö-

pää, perimävaurioita ja heikentää hedelmällisyyttä tai vaurioittaa sikiöitä. (Reach-

luvanvaraiset kemikaalit, 2019.) 

 

Strontiumkromaattia sisältävien valmisteiden käyttö on kielletty Reach-asetuk-

sella ilman erillistä lupaa. Suomen puolustusvoimille tehtäviin töihin on kuitenkin 

saatu poikkeuslupa, sillä esim. HN-osien alkuperäispiirustuksissa määritellään 

käytettäväksi strontiumkromaattia sisältäviä maaleja. 

 

Jotta muoviraepuhallus ja maalaukset voidaan suorittaa turvallisesti, täytyy työn-

tekijöille olla saatavilla asianmukaiset suojavarusteet ja erillinen puhalluskaappi 

ja tila, jossa maalaukset ja muoviraepuhalluksen voi suorittaa. Suojavarusteisiin 

kuuluu suojanaamarit, läpäisemättömät suojahanskat, suojavaatteet ja -lasit. 

Tällä hetkellä Linnavuoressa ei ole maalaamoa/puhalluskaappia, jossa voidaan 

suorittaa Reach-asetuksen alaisilla kemikaaleilla maalausta ja maalinpoistoa. 

(Reach-luvanvaraiset kemikaalit, 2019.)  
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6 SUUNNITELMA PROSESSIN SIIRROLLE 

 

 

Tässä kappaleessa esitetään prosessin siirrolle luotu suunnitelma ja uusi kor-

jausprosessi prosessikaaviona. Suunnitelma toteutetaan kolmessa osassa. En-

simmäisessä vaiheessa ei vielä siirretä koko prosessia Linnavuoren vastuulle, 

vaan pyritään saamaan hitsauskorjaukset suoritettua sujuvasti titaanisten poltto-

aineputkien osalta Linnavuoressa. Painekokeet, pintakäsittelyt ja tarkastukset 

suoritetaan ensimmäisessä vaiheessa edelleen Hallissa. Ensimmäisessä vai-

heessa myös käynnistetään tarvittavat hankinnat ja koulutukset.  

 

Toisessa vaiheessa siirretään prosessi kokonaan Linnavuoren vastuulle, kun tar-

vittavat hankinnat ja koulutukset saadaan suoritettua. Toisessa vaiheessa toi-

menpiteinä ovat myös informoida asiakasta muuttuneista käytännöistä ja päivit-

tää toiminnanohjausjärjestelmään korjauksien vaiheketjut ja nimikkeet.  

 

Kolmannessa vaiheessa korjausten suorittaminen laajennetaan vielä ECS- ja 

hydraulijärjestelmän putkille. Tässä vaiheessa täytyy vielä tarkastella uudelleen 

prosessin siirtoa, mikäli ECS- ja hydrauliputkille on omia rajoituksiaan. 

 

6.1 Hankinnat 

 

Prosessin suorittamiseen Linnavuoressa täytyy Linnavuoreen hankkia painetes-

tejä varten testauspenkki, sekä Reach-asetuksen alaisia maaleja varten maa-

laustilat. Liitinpäiden katkaisua varten voidaan myös hankkia oma työväline kat-

kaisua varten, mutta se ei ole välttämätöntä. (Palaveri, 10.4.2019.) 

 

Hallissa oleva painetestilaitteet ovat täysin kaupallisia tuotteita ja ne ovat rekiste-

röity työkalutunnuksella Patrian tietojärjestelmään, joten testilaitteiden hankinta 

ja valinta voidaan suorittaa olemassa olevien tietojen avulla helposti. Linnavuo-

ressa on myös olemassa jonkinlainen testipenkki, minkä soveltuvuus painetes-

tien suorittamiseen voidaan selvittää, mutta painetestauksien koulutusta varten 

on helpompaa hankkia samanlainen testilaitteisto, kuin Hallissa. Mikäli Linnavuo-

ressa olevaa testipenkkiä halutaan käyttää, täytyy selvittää, millaiselle testaus-

alueelle se soveltuu, löytyykö tarvittavat liittimet ja täyttääkö testipenkki Patrian 
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turvallisuusvaatimukset, sekä käyttöohjeet turvallista käyttöä varten. Polttoaine-

putkien osalta riittää, että hankitaan Linnavuoreen hydraulisia painetestejä varten 

testauspenkki. ECS-järjestelmän putkia varten täytyy olla pneumaattisia pai-

netestejä varten oma laitteisto. Hallissa olevaa testauslaitteistoa ei voida siirtää 

Linnavuoreen, sillä Hallissa tehdään jatkossa vielä uusien putkien valmistusta ja 

painetestauslaitteita tarvitaan myös siihen. 

 

Toiset välttämättömät hankinnat ovat maalaustilat Reach-asetuksen maaleja var-

ten. Maalaustilat tarvitaan kuitenkin vasta alumiinisten putkien korjausta varten, 

sillä titaanisia putkia ei maalata. Linnavuoren luolastoon maalaustilojen sijoitta-

minen on hankalaa, sillä nykytilanteessa maalaustilat eivät mahdu luolastoon ja 

luolastossa tilojen laajentaminen on liian kallis ja työläs vaihtoehto. Maalaustilo-

jen puute päädyttiin ratkaisemaan sijoittamalla tilat luolaston ulkopuolelle ulkora-

kennukseen. Maalaustilat luodaan tarvittavalla ilmanvaihdolla varustettuun kont-

tiin. Samaan tilaan sijoitetaan maalinpoistoa varten puhalluskaappi. Linnavuoren 

nykyisiä maalaustiloja ei voida käyttää, koska Linnavuoressa maalaustöitä teh-

dään myös muille asiakkaille, kuin puolustusvoimille ja myrkyllisiä Reach-maaleja 

ei voida käsitellä samassa tilassa muiden asiakkaiden tuotteiden kanssa, koska 

Reach-kemikaalien jäänteitä voi päätyä tuotteiden mukana kosketuksiin ihmisten 

kanssa, joita ei ole ohjeistettu suojautumaan asianmukaisesti. Lisäksi maalin-

poistossa käytettävä hiekka täytyisi vaihtaa ja puhdistaa, kun poistetaan maalia 

muiden, kuin puolustusvoimien tuotteista. 

 

Korjausprosessia varten voidaan hankkia työväline liitinpäiden katkaisua varten, 

jolloin ei tarvitsisi käyttää alihankkijoita prosessissa. Katkaisuun voidaan hankkia 

lankasaha, ohut timanttilaikka tai vastaava saha. Linnavuoressa on käytöstä 

poistettu automaattinen tarkkuussaha, mikä voidaan mahdollisesti ottaa käyttöön 

muokkaamalla se manuaaliseksi. Oman sahan hankkiminen ei ole välttämätöntä, 

mutta hankkimalla oma saha voidaan nopeuttaa korjauksia ja pienentää korjauk-

sen kustannuksia Patrialle. 

 

6.2 Koulutukset 

 

Prosessin siirtoa varten täytyy kouluttaa Linnavuoren työntekijät Linnavuoreen 

siirtyvien työvaiheiden ja uusien työvälineiden käytön osalta. Koulutuksen antaa 
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Hallin työntekijä, joka on aiemmin suorittanut kyseisen työvaiheen. Tärkeimmät 

koulutukset ovat tarkastajien perehdytys korjausmäärittelyyn ja korjausten tar-

kastukseen, sekä työntekijöiden perehdytys painetestaukseen. Lisäksi Hallin tuo-

tannonsuunnittelija perehdyttää Linnavuoren tuotannonsuunnittelijan korjausten 

hallinnoinnin ja laskutuskäytäntöjen osalta. 

 

Myös alumiinisten putkien hitsauksen osalta Linnavuori järjestää hitsareille tarvit-

tavan koulutuksen, jotta korjaukset voidaan suorittaa kaikkien putkien osalta su-

juvasti. Hallin korjausvarastosta oli tarkoitus lähettää romutettavia alumiinisia put-

kia harjoituskappaleiksi Linnavuoren hitsareille, mutta korjausvarastosta ei tun-

nistettu yhtään romutettavaa alumiinista putkea. Romutettavia putkia pyydetään 

myös puolustusvoimien varastoista harjoituskappaleiksi. 

 

6.3 Vaiheketjujen päivitys 

 

Prosessin siirron toisessa vaiheessa, kun tarvittavat hankinnat on suoritettu ja 

kaikki tarvittavat resurssit on hankittu Linnavuoreen, päivitetään korjausprosessin 

nimikkeet ja niiden vaiheketjut vastaamaan uutta korjausprosessia.  

 

Vaiheketjujen päivityksessä täytyy ottaa huomioon oikeiden resurssikoodien päi-

vitys eri vaiheille ja työvaiheluetteloiden ohjeistuksen päivitys. Työvaiheluetteloi-

hin täytyy merkata ohjeistukset oikeiden lisäaineiden käyttöön hitsauksessa ja 

huomautukset Reach-asetuksen piiriin kuuluvista kemikaaleista, mikäli korjatta-

vissa putkissa on niitä käytetty. Korjauksen vaiheille täytyy päivittää oikeat Linna-

vuoren resurssikoodit ja turhat vaiheet täytyy poistaa vaiheketjulta, mikäli sellai-

sia löytyy. Titaanisille polttoaineputkille on olemassa ME-TO-korjausohjeet, mutta 

alumiinisille putkille niitä ei ole julkaistu, eikä hydrauli- tai ECS-putkille. Korjaus-

nimikkeiden lisäksi täytyy myös päivittää liittimien valmistuksen vaiheketjut ja ni-

mikkeet vastaamaan Linnavuoren resurssikoodeja. 

 

Korjausohjeet voidaan tehdä suoraan työvaiheluetteloihin, joten ei ole tarvetta 

luoda uusia ME-TO-ohjeita. Korjaukset on myös ohjeistettu korjauspiirustuksissa. 

Lähes kaikkien putkien pään vaihdoille on olemassa korjauspiirustukset ja ne on 

tallennettu Patrian tietojärjestelmiin. 
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6.4 Laskutus ja hallinnointi 

 

Prosessin siirron myötä korjausten hallinnointi ja laskutus siirtyy Linnavuoren 

vastuulle. Vastuun siirrosta täytyy informoida myös asiakasta Patrian sisäisen 

tiedotuksen lisäksi. Asiakkaan LTJ-järjestelmään täytyy muuttaa putkien korjaus-

osoitteeksi Linnavuoren osakorjaamo, jotta tulevaisuudessa korjaukseen tulevat 

putket toimitetaan automaattisesti Linnavuoreen. 

 

Laskutus tehdään edelleen samalle tilaukselle ja samoja käytäntöjä noudattaen, 

mutta laskutuksen valmistelun tekee Linnavuoren tuotannonsuunnittelija. Putkien 

korjaukset ovat kiinteähintaisia, joten kovin suurta perehdytystä ei tarvita lasku-

tuksen osalta. Ensimmäisen vaiheen aikana laskutus ja korjausten hallinnointi on 

edelleen Hallin tuotannonsuunnittelijan vastuulla, koska korjauksen aloitus ja lo-

petus tapahtuu edelleen Hallissa ensimmäisen vaiheen aikana. 

 

6.5 Korjattavien putkien toimitus korjaukseen 

 

Prosessin siirron aikana Hallissa oleva korjausvaraston sisältö siirretään Linna-

vuoreen odottamaan korjausmäärittelyä ja korjausta. Aluksi korjaukseen toimite-

taan titaaniset polttoaineputket, koska Linnavuoressa on jo olemassa niiden kor-

jaukseen kyky. Putkien mukana toimitetaan myös korjaukseen tarvittavat vara-

osat. Linnavuoreen myös toimitetaan lista olemassa olevista varaosista ja niiden 

saldoista. 

 

Kaikkien putkien korjaukseen ei ole olemassa tarvittavia varaosia, mutta niiden 

valmistukseen tarvittavat korjauspiirustukset löytyvät Patrian tietojärjestelmästä 

ja jatkossa Linnavuori valmistaa tarvittavat uudet liittimet putkiin. Titaaniputkien 

jälkeen siirretään loputkin polttoaineputket ja niiden jälkeen voidaan siirtyä hyd-

rauli- ja ECS-putkiin.  

Korjausvaraston siirto suoritetaan pienissä osissa, koska Linnavuoreen täytyy 

tehdä varastoihin tilaa korjattaville putkille. Varastojen saldojen siirto voidaan 

tehdä helposti V10:ssä varaston siirrolla.  
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6.6 Uusi korjausprosessi 

 

Uudessa korjausprosessissa Hallissa suoritetut vaiheet siirtyvät Linnavuoreen ja 

aikaisemmassa prosessissa olleet vastaanottotarkastukset toimipisteiden välillä 

jäävät pois. Kun korjattavien putkien siirtely loppuu toimipisteiden välillä, korjaus-

prosessin suoritus nopeutuu ja muuttuu sujuvammaksi. Kun kaikki vaiheet suori-

tetaan samassa toimipisteessä, saadaan myös tarkempaa tietoa korjauksen val-

mistumisesta ja kiireelliset korjaukset voidaan kuormittaa tarkemmin V10:iin oi-

keille resursseille. Lisäksi korjaukset voidaan kuormittaa hyvissä ajoin järjestel-

mään, kun kaikki korjausvaiheet suoritetaan samassa toimipisteessä. Tarkem-

mista kuormista on myös hyötyä, kun Patrialla otetaan käyttöön MPS-järjestelmä 

ja tarkastellaan tuotannon kuormitusta pitkälle tulevaisuuteen. 

 

Alla olevassa kuvassa on esitetty korjausprosessi prosessikaaviona (KUVA 7). 

Kaavioon on myös värikoodattu prosessin päävaiheet ja toimipaikka, jossa vai-

heet suoritetaan. Kaavioon on myös värikoodattu tuotannonsuunnittelijan suorit-

tamat vaiheet turkoosilla. Prosessikaavio lisätään myös työn loppuun liitteeksi 

(LIITE 2). 

 

 

KUVA 7. Uusi korjausprosessi prosessikaaviona 
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Prosessin siirron jälkeen Hallissa ei enää tehdä yhtään korjausprosessiin liittyvää 

työvaihetta, vaan Hallista siirretään vain tietoa tulevista korjauksista ja putkitar-

peista Linnavuoren osakorjaamolle. Hallissa kuitenkin säilyy edelleen kyky tehdä 

painekokeita, pintakäsittelyt ja tarkastukset putkille, joten kiireellisissä tapauk-

sissa putkia voidaan toimittaa Halliin korjauksen loppuvaiheen tarkastuksiin ja 

pintakäsittelyihin, joista ne voidaan toimittaa suoraan huollossa olevaan konee-

seen. 

 

Suurin kehitys tapahtuu korjausprosessin alkupäässä, mistä poistuu turhat edes-

takaiset putkien siirtelyt toimipisteiden ja alihankkijan välillä. Uudessa proses-

sissa korjausmäärittelyn jälkeen putket toimitetaan suoraan alihankkijalle ensim-

mäiseen vaiheeseen eli liitinpäiden katkaisuun, jonka jälkeen on vain yksi vas-

taanottotarkastus ja korjauksen lopputarkastus. Aiemmassa prosessissa vas-

taanottotarkastus tehdään kaksi kertaa ja korjauksen jälkeen Linnavuoressa on 

suoritettu oma lopputarkastus ennen putkien toimittamista Halliin. 

 

Uudessa prosessissa putket siirtyvät suoraviivaisesti huollosta korjausvarastoon, 

josta ne otetaan työlle. Koko prosessi suoritetaan tulevaisuudessa Linnavuo-

ressa, joten kaikki tieto korjausprosessin etenemisestä pysyy samalla osastolla 

ja korjauksen etenemisestä pysytään ajan tasalla helpommin. 
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7 POHDINTA 

 

 

Opinnäytetyön tavoitteeksi asetettiin luoda suunnitelma korjausprosessin siirrolle 

ja tavoite saavutettiin määräajassa. Suunnitelman luomiselle sain hyvin tukea 

Patrian puolesta ja suunnitelman luomista varten saatiin tarvittavat tiedot haas-

tattelujen avulla, sekä tutkimalla Patrian korjausohjeita ja -piirustuksia. Kaikki pro-

jektiin osallistuneet henkilöt tarjosivat apua opinnäytetyön tekemisessä ja yhteis-

työ Linnavuoren ja Hallin välillä onnistui hyvin koko projektin ajan. Tuloksien ar-

viointi on hankalaa nykyhetkellä, koska tulokset nähdään vasta uuden prosessin 

käynnistämisen aikana. Suunnitelmassa on kuitenkin otettu huomioon mahdolli-

simman laajasti puuttuvat Linnavuoren resurssit ja nykytilanne, joten pienillä tar-

kennuksilla koko putkikorjausprosessi saadaan varmasti siirrettyä sen avulla. 

 

Tuloksena saatiin suunnitelma, jonka avulla prosessi voidaan siirtää ainakin polt-

toaineputkien osalta Linnavuoreen. Suunnitelman toteutus käytännössä ei ole 

helppoa ja toteutus vie paljon aikaa, mutta suunnitelman avulla voidaan ratkaista 

suurimmat ongelmat ja prosessin siirto tapahtuu hallitusti seuraamalla suunnitel-

maan muodostettua vaiheistusta. Suurimmat haasteet ovat puuttuvien resurssien 

järjestäminen Linnavuoreen ja korjausprosessin aloitus Linnavuoren hallinnassa. 

Alkuvaiheessa korjausprosessi saattaa tuntua entistä sekavammalta, kun hallin-

nointi siirtyy Linnavuoreen ja prosessi ei itsessään muutu paljon, mutta alkukan-

keuden myötä ja resurssien hankinnan jälkeen prosessin suoritus helpottuu huo-

mattavasti. 

 

Suunnitelmassa on myös pyritty huomioimaan hydrauli- ja ECS-järjestelmänput-

ket, joten prosessin siirron laajentaminen niiden osalta on myös mahdollista tä-

män suunnitelman pohjalta. ECS- ja hydrauliputkiin käytetään pääosin samoja 

työvälineitä ja menetelmiä, joten suurin työ on tehty tämän suunnitelman yhtey-

dessä resurssien selvityksessä. ECS- ja hydrauliputkien siirtoa varten suurim-

pana työnä tulee, olemaan korjausvaraston saldojen ja hitsauskorjattavien put-

kien selvittäminen. 
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Liite 2. Uusi prosessi prosessikaaviona 

 


