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1  JOHDANTO 

 

 

Boliden Kokkola on Euroopan toiseksi suurin ja maailman neljänneksi suurin sinkkitehdas, 

jonka päätuote on puhdas sinkki ja tuotantokapasiteetti vuodessa on noin 315 000 tonnia. Tär-

keä osa yrityksen imagoa laadukkaan sinkin tuottamisen lisäksi on työturvallisuus, sen ylläpi-

täminen ja jatkuva kehittäminen. Boliden Kokkolassa on vuosien ajan tehty määrätietoista 

kehitystyötä henkilöstön työturvallisuuden parantamiseksi. Sinkkitehdas on muun muassa si-

toutunut noudattamaan Nolla tapaturman -toimintatapaa, jonka keskeinen tavoite on välttää 

joka ainoa työtapaturma.  

 

Tämä opinnäytetyön tavoitteena oli käyttö- ja perehdytysohjeen laatiminen uudelle metallin-

työstökoneen käyttäjälle. Opinnäytetyön teoriaosuudessa käsitellään työntekijän perehdyttä-

mistä sekä yleisesti tärkeimpiä koneturvallisuuteen liittyviä asioita. Työn käytännön osuudessa 

käsitellään ja kerrotaan yksityiskohtaisesti vaihe vaiheelta Boliden Kokkolan kunnossapitoon 

kuuluvan teräsvaraston metallintyöstökoneisiin tehdystä työstä, jossa piti luoda yksinkertainen 

ja helppo lukuinen perehdytysohje kullekin koneelle. Teräsvarastolla on tällä hetkellä käytössä 

levyleikkuri, plasmaleikkuri ja pyörö- sekä vannesaha. 

 

Työssä ei pyritty tekemään virallisten määräysten mukaisia käyttöohjeita, koska valmistaja on 

ne toimittanut jo koneen mukana, vaan päämääränä oli luoda lyhyt perehdyttävä ohje, jolla 

uuden käyttäjän on helppo oppia koneen perustoiminnot. Ohjeissa pyrittiin kuvilla havainnol-

listamaan mahdollisimman paljon eri vaiheitta, sillä kuva auttaa monesti ymmärtämään pa-

remmin kuin pelkkä teksti. Opinnäytetyön tarkoituksena oli, että uusilla käyttöohjeilla voitai-

siin lisätä käyttäjätehokkuutta sekä työturvallisuutta. 
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2  BOLIDEN-KONSERNI JA BOLIDEN KOKKOLA 

 

 

2.1  Yleistä 

 

Boliden Kokkolan emoyhtiö on ruotsalainen Boliden AB. Boliden-konserni on keskittynyt 

kaivostoimintaan ja metallien jalostukseen. Bolidenilla on tehtaita Ruotsissa, Norjassa ja 

Suomesssa. Kaivoksia yhtiöllä on sekä Ruotsissa että Irlannissa. Yhtiön päätuotteet ovat kupa-

ri ja sinkki, jonka lisäksi se myös tuottaa kultaa, hopeaa ja lyijyä. Konsernin liikevaihto oli 

40 001 miljoonaa Ruotsin kruunua eli noin 4 595 miljoonaa euroa vuonna 2012. Konserni 

työllisti vuoden 2012 lopussa yhteensä 4 800 henkilöä. (Boliden Kokkola 2012.) 

 

Sinkin valmistus aloitettiin Kokkolassa vuonna 1969, kun Outokumpu-konsernin perustama 

sinkkitehdas aloitti toimintansa Kokkolan Suurteollisuusalueella (KUVIO 1). Tuotantokapasi-

teetti oli tuolloin 80 000 tonnin luokassa. Vuonna 1974 otettiin käyttöön tehtaan ensimmäinen 

laajennus, joka nosti tuotantoa merkittävästi 150 000 tonniin. Tehdas siirtyi Boliden AB:n 

omistukseen Outokummulta vuonna 2004. (Boliden Kokkola 2011.) 

 

Boliden Kokkolan päätuote on puhdas SHG-sinkki (Special High Grande), jonka puhtausaste 

on vähintään 99,995 % kansainvälisen luokituksen mukaan. Tuotekoot vaihtelevat 25 kilon 

sinkkiharkoista suurimpiin 2000 kilon jumboihin ja jopa 4 000 kiloa painaviin jättijumboihin. 

Tuotannosta suurin osa eli noin 85 % menee ulkomaan markkinoille lähinnä Pohjois- ja Keski-

Eurooppaan. Kokkolan sinkkitehtaassa työskentelee tällä hetkellä noin 500 henkilöä, mikä 

tekee siitä suurimman työnantajan Kokkolassa. Boliden Kokkola on määrätietoisen kehitys-

työn ansiosta saavuttanut paikkansa maailman johtavien sinkinvalmistajien joukossa. Boliden 

Kokkolan seuraava merkittävä kehitysaskel on vuonna 2014 käyttöönotettava hopean talteen-

ottolaitos, joka rakennetaan tehtaan yhteyteen. Tämän uuden prosessin myötä on mahdollista 

ottaa sinkin raaka-aineessa oleva hopea talteen hopearikasteena, joka on erittäin arvokas 

myyntituote.  (Boliden Kokkola 2013.) 
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KUVIO 1. Ilmakuva tehdasalueesta (Kronqvist 2014.) 

 

 

2.2  Sinkin tuotantoprosessi 

 

Boliden Kokkola tuottama sinkki valmistetaan elektrolyysimenetelmällä. Tuotantoprosessi 

jakautuu  kuvion 2 mukaan neljään päävaiheeseen, jotka ovat  pasutus, liuotus, elektrolyysi ja 

valu.  

 

 
KUVIO 2. Sinkin tuotantoprosessi  (Kronqvist 2014.) 
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Rikaste 

 

Boliden Kokkolassa käytettävä raaka-aine on sulfidinen rikaste, josta suurin osa tulee meriteit-

se Bolidenin omilta kaivoksilta Ruotsista ja Irlannista. Osa raaka-aineesta tulee myös Suomes-

ta Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevalta Pyhäsalmen kaivokselta. (Boliden Kokkola 2010.) 

 

 

Pasutus 

 

Tuotantoprosessi alkaa sinkkirikasteen polttamisella pasutusuunissa, jonka lämpötila on noin 

950 °C. Pasutuksessa syntynyt kuuma rikkidioksidipitoinen kaasu jäähdytetään ja lämpö tal-

teenotetaan höyrynä, jonka voimalaitos hyödyntää. (KUVIO 3.); (Boliden Kokkola 2010.) 

 

 
KUVIO 3. Pasutus (Kronqvist 2014.) 
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Rikkihapon tuotanto 

 

Pasutuksessa syntynyt rikkidioksidikaasu käytetään rikkihapon tuotannossa raaka-aineena 

(KUVIO 4.), jota Boliden valmistaa omassa rikkihappotehtaassaan. (Boliden Kokkola 2010.) 

 
KUVIO 4. Rikkihapon tuotanto (Kronqvist 2014.) 

 

 

Liuotus ja liuospuhdistus 

 

Tuotannon seuraavassa vaiheessa pasutuksessa syntynyt pasute ja suoraliuotuksen kautta syö-

tetty rikaste liuotetaan elektrolyysistä tulevaan rikkihappoon eli paluuhappoon. Liotuksen seu-

rauksena sinkki liukenee sinkkisulfaatiksi. Tässä vaiheessa myös liuoksessa oleva rauta saos-

tetaan ja suodatetaan pois rautasakkana eli jarosiittina. (Boliden Kokkola 2010.) 

 

Liuotuksen jälkeen sinkkisulfaattiliuokseen jää pieniä määriä erilaisia epäpuhtauksia, jotka on 

poistettava ennen elektrolyysiä. Kolmivaiheisen puhdistuksen jälkeen sinkkisulfaattiliuos si-

sältää sinkkiä noin 150 grammaa litraa kohden. Puhdistettu liuos jäähdytetään, jonka jälkeen 

sen matka jatkuu kohti elektrolyysiä. (KUVIO 5);(Boliden Kokkola 2010.) 
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KUVIO 5. Liuotus ja liuospuhdistus (Kronqvist 2014.) 

 

 

Elektrolyysi 

 

Elektrolyysissä sinkki saostetaan sinkkisulfaattiliuoksesta alumiinilevyjen eli katodien pintaan 

sähkövirran avulla. (KUVIO 6.). Sinkkilevyt kasvavat katodien pinnalla noin 36 tuntia, jonka 

jälkeen ne nostetaan liuoksesta ja tilalle vaihdetaan uudet katodit. Sinkkilevyjen irrotus alu-

miinilevyistä tapahtuu automaattisesti tähän tarkoitukseen kehitetyillä irrotuskoneilla. (Boli-

den Kokkola 2010.) 

 
KUVIO 6. Elektrolyysi (Kronqvist 2014.) 
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Sulatus, seostus ja valu 

 

Sinkin valmistusprosessin viimeisessä vaiheessa sinkkilevyt sulatetaan valimon induktiouunis-

sa, minkä jälkeen sinkki valetaan joko 25 kilon harkoiksi tai jopa 4000 kiloa painavaksi jätti-

jumboiksi. Harkkoja voidaan asiakkaan halutessa myös seostaa muilla metalleilla kuten alu-

miinilla tai nikkelillä. (KUVIO 7.). Sinkki on sitten valmis myytäväksi. (Boliden Kokkola 

2010.) 

 

 
KUVIO 7. Sulatus, seostus ja valu  (Kronqvist 2014.)  
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3  PEREHDYTTÄMINEN 

 

 

3.1  Perehdyttäminen ja työnopastus 

 

Sanalla perehdyttäminen tarkoitetaan erilaisia toimenpiteitä, joiden avulla uusi työntekijä tu-

tustuu uuteen  työpaikkaansa, sen tapoihin, työtovereihin sekä omaan työtehtäväänsä ja siihen 

liittyviin odotuksiin. Työnopastuksella taas tarkoitetaan kaikkia niitä asioita, jotka ovat yhtey-

dessä itse työn tekemiseen, ja se koskee tarvittaessa kaikkia työntekijöitä, myös pitempiaikai-

sia työntekijöitä. Työnopastus koostuu muun muassa työkuvan kokonaisuudesta, työn vaihei-

den esittelystä sekä tietysti työssä käytettäviä koneita ja laitteita koskevasta tiedosta. Lisäksi 

on hyvä tehdä selvitys työhön liittyvistä terveyshaitoista ja vaaroista sekä siitä kuinka kysei-

nen työ voidaan tehdä tehokkaasti mutta silti ennen kaikkea turvallisesti. Perehdyttäminen ja 

työnopastus ovat henkilöstön kehittämisprosessissa tärkeitä elementtejä, joilla lisätään osaa-

mista, laatua, työssä jaksamista ja vähennetään työtapaturmia sekä sairauspoissaoloja. (Pentti-

nen & Mäntynen 2009, 2.) 

 

 

3.2  Vastuu perehdyttämisestä 

 

Työsuojelulaissa 2002/738 työnantajaa velvoitetaan useassa eri määräyksessä työhön pereh-

dyttämisen järjestämisen työpaikalla. Useimmiten oma esimies tai siihen erikseen koulutettu 

henkilö hoitaa tarvittavan perehdytyksen. Vastuu työntekijän perehdyttämisestä, sen suunnitte-

lusta, toteutuksesta ja valvonnasta säilyy kuitenkin aina esimiehellä ja linjanjohdolla. (Pentti-

nen & Mäntynen 2009, 2.) 

 

 

3.3  Perehdyttämisen tarve 

 

Työhön perehdyttämistä tarvitaan jokaisessa yrityksessä riippumatta työpaikan koosta tai toi-

mialasta. Perehdytyksen piiriin kuuluu  koko henkilöstö työntekijästä esimieheen saakka. On 
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myös tärkeää, että ulkopuoliset työntekijät saavat tarvittavan työpaikkakohtaisen perehdytyk-

sen, vaikka heillä olisi jo suoritettuna työhön tarvittava työturvallisuuskortti. (Penttinen & 

Mäntynen 2009, 2.) 

 

 

3.4  Perehdyttämisestä saatava hyöty 

 

Perehdyttäminen luo vahvan perustan työyhteisölle, sillä näin uusi työntekijä saa omassa työs-

sään tarvittavia tietoja ja taitoja. Asianmukainen perehdyttäminen myös luo myönteistä asen-

noitumista itse työtä ja työyhteisöä kohtaan. Hyvin hoidettu perehdyttäminen on aikaa vievä 

prosessi, mutta siihen sijoitettu aika tulee myöhemmin monikertaisena takaisin. (Kangas & 

Hämäläinen 2007, 4.) 

 

Oppiminen nopeutuu sekä tehostuu, koska hyvin suunniteltu ja toteutettu perehdytys on työn-

tekijälle helposti omaksuttava, ja näin hän oppii omat työtehtävänsä nopeasti ja kerralla oikein. 

Uuden työntekijän onnistumisen myötä myös hänen mielialansa, motivaationsa sekä yleinen 

jaksamisensa paranevat huomattavasti. (Kangas & Hämäläinen 2007, 4.) 

 

Työturvallisuus lisääntyy ja työtapaturmat vähenevät, sillä kunnollinen perehdytys omaan työ-

tehtävään antaa yleistietoa ja taitoja turvalliseen työskentelyyn. Myös sairauspoissaolot vähen-

tyvät. Suurin riski altistua työtapaturmille sekä onnettomuuksille on juuri uudessa työpaikassa 

uutta tehtävää aloittavilla. (Kangas & Hämäläinen 2007, 4.) 

 

Kustannukset pienenevät siksi, että laatuun panostaminen ei ole kallista, mutta huono laatu 

sekä maksaa että se muistetaan aina. Kun perehdyttäminen hoidetaan, niin kuin on etukäteen 

suunniteltu, ei ylimääräisiä kustannuksia pääse syntymään. Heikosti hoidettu perehdyttäminen 

ja työnopastus johtavat yleensä sekaannuksiin, virheisiin ja pahimmassa tapauksessa työtapa-

turmaan. Näiden asioiden korjaaminen ja selvittäminen on todella aikaa ja rahaa vievää työtä. 

(Kangas & Hämäläinen 2007, 5.) 
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4  KONETURVALLISUUS 

 

 

4.1  Lainsäädäntö 

 

Koneen turvallisuuteen voidaan parhaiten vaikuttaa jo sen suunnitteluvaiheessa, kun kone on 

vasta muutama viiva tyhjällä paperilla. Mitä pidemmällä suunnittelussa ollaan, sitä hankalam-

paa ja enemmän rahaa vievää on vaikuttaa itse lopputulokseen. Tilanne on jo yleensä silloin 

huono, kun koneen turvallisuusratkaisuja mietitään vasta siinä vaiheessa, kun kone on valmis. 

Tämmöisessä tilanteessa joudutaan usein tekemään nopeita ja kalliita ratkaisuja, jotta kone 

saataisiin edes toimintaan. Tämä voi johtaa siihen, että pitkä ja työläs suunnitteluprosessi saa-

tetaan joutua aloittamaan alusta. Lainsäädännössä on edellytyksenä, että koneen valmistaja 

huomioi turvallisuuden tärkeyden jo suunniteltuvaiheessa. Valmistajan lähtökohtana ja tavoit-

teena on suunnitella kone niin turvalliseksi, että koneessa ei tarvita lainkaan suojuksia tai tur-

valaitteita. Jos tämä ei ole mahdollista, on mietittävä turvalaiteratkaisuja kyseisten vaarakohti-

en poistamiseksi. Jos tämäkään keino ei ole mahdollinen toteuttaa, on valmistajan varoitettava 

koneen käyttäjää mahdollisista vaaroista käyttöohjeissa sekä varoituskilvin. (Siirilä & Kerttula 

2007, 12.) 

 

 

4.1.1  Konelaki 

 

Koneturvallisuuden parissa toimivien ja työskentelevien kutsuma konelaki (1016/2004) on 

oikealta nimeltään laki eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta. Nimi ”konela-

ki” antaa ymmärtää väärin, sillä laki koskee muitakin tuotteita kuin pelkästään koneita kuten 

esimerkiksi henkilösuojaimia. Konelain keskeisimpiä vaatimuksia ovat seuraavat: 

• Koneen valmistajan tehtävä on huolehtia siitä, että kone ei aiheuta vaaraa eikä ole haitalli-

nen terveydelle. 

• Myös koneen jälleenmyyjän tai sen luovuttajan on varmistettava, että koneen vaatimukset 

täyttyvät. 

• Konedirektiivin vaatimusten tulee täyttyä. 
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• Koneen saa asettaa näytille, vaikka se ei täyttäisi kaikkia turvallisuusvaatimuksia, mutta se 

on varustettava asianmukaisilla merkinnöillä ja on huolehdittava siitä, että se täyttää vaa-

timukset ennen käyttöönottoa. (Siirilä 2008, 26–27.) 

 

 

4.1.2  Työturvallisuuslaki 

 

Työturvallisuuslaissa (738/2002) käsitellään työssä käytettävien koneiden sekä työnteon tur-

vallisuutta. Lain velvoitteet koskevat pääsääntöisesti työnantajaa. Työturvallisuuslain tärkeim-

piä vaatimuksia ovat seuraavat:  

• Työssä sallittuja koneita ovat sellaiset, jotka noudattavat niitä koskevia säädöksiä sekä 

ovat kyseiseen työhön ja työolosuhteisiin sopivia ja oikeanmukaisia. 

• Koneiden oikeaoppisesta asennuksesta sekä tarvittavista suojalaitteista on pidettävä huolta. 

• Koneiden käyttö ei saa aiheuttaa vaaraa käyttäjälleen eikä muille työpaikan henkilöille. 

• Jos koneella on vaara-alue, on sinne pääsyä rajoitettava rakenteellisesti, suojausten tai tur-

valaitteiden avulla. 

• Työnantajan on jatkuvasti huolehdittava työpaikan turvallisuudesta ja puututtava tarvitta-

essa epäkohtiin. 

• Tekniikan kehittyessä myös turvalaitteissa, on huolehdittava että uusia parannuksia turva-

laitteissa sovelletaan myös vanhoihin koneisiin. (Siirilä 2008, 27–28.) 

 

 

4.1.3  Käyttöasetus 

 

Suomessa käyttöasetuksena viralliseltaan nimeltään asetuksen 403/2008 tunnetun, sisältö kes-

kittyy työvälineiden turvalliseen käyttötapaan ja tarkastamiseen. Käyttöasetus on tarkoitettu 

pääasiassa ennen vuotta 1994 käyttöönotetuille koneille. Koneiden kanssa, jotka on hankittu 

tämän jälkeen, tulee noudattaa paljon tarkempaa ja yksityiskohtaisempaa koneturvallisuusase-

tusta 400/2008. (Siirilä 2008, 40.) 
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4.1.4  Konedirektiivi (koneasetus) 

 

Alun perin vuonna 1989 tehty konedirektiivi sai uudistuksen vuonna 2006, jolloin se sai tun-

nuksen 2006/42/EY. Vastaavanlainen suomalainen säädös koneiden turvallisuudesta on asetus 

400/2008, joka tunnetaan paremmin nimellä koneasetus. Koneasetus astui voimaan vuonna 

2009. (Siirilä 2008, 28.) 

 

Konedirektiivi koneiden turvallisuudesta on uuden menettelyn mukainen direktiivi, jossa läh-

tökohtana ja tavoitteena on ollut yhdenmukaistaa kaikkien EU:hun kuuluvien maiden konetur-

vallisuutta koskevat lait ja säädökset. Direktiivissä on myös painotettu korkeaan suojelu-

tasoon, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että Euroopan unionin markkinoille tulee myydä ai-

noastaan turvallisia ja direktiivien vaatimusten mukaisia koneita ja laitteita. Direktiivin näky-

vin ja tunnetuin osa on se, että se velvoittaa koneen valmistajan käyttämään koneessaan CE-

merkintää (KUVIO 8.). Merkintä kertoo koneen täyttävän konedirektiivin vaatimukset. (Siirilä 

2008, 28–29.) 

 

   
KUVIO 8. Koneturvallisuusasetuksen mukainen virallinen CE–merkki (Siirilä 2008, 29.) 
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4.1.5  Muut koneita koskevat direktiivit 

 

Konedirektiivi toimii niin sanotusti peruspilarina koneturvallisuudessa, koska se koskee käy-

tännössä kaikkia koneita tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta, jotka kuuluvat erityisdirektii-

vien piireihin. Näitä ovat esimerkiksi koneet, jotka käyttävät sähköisiä ohjausjärjestelmiä, sillä 

niiden tulee noudattaa konedirektiivin lisäksi pienjännitedirektiiviä sekä sähkömagneettisen 

yhteensopivuutta koskevaa direktiiviä, ja räjähdysvaarallisessa tilassa toimivien koneiden on 

täytettävä ATEX-direktiivin asettamat vaatimukset jne. Tärkeintä on kuitenkin se, että koneen 

on aina täytettävä kaikkien sitä koskevien direktiivien määräykset ja vaatimukset. Kokonaan 

direktiivien ulkopuolelle jääviä koneita ovat rakennushissit, näyttämönostimet sekä huvipuis-

toissa käytettävät erikoiskoneet. (Siirilä 2008, 34–35.) 

 

 

4.2  Käyttöohjeet 

 

Käyttöohjeet ovat tarpeellisia niin koneissa kuin muissakin laitteissa, koska niissä ohjeistetaan 

käyttäjää kyseisen tuotteen oikeaan ja turvalliseen käyttötapaan. Varsinkin koneturvallisuu-

dessa käyttöohjeilla erittäin suuri merkitys etenkin turvallisuuden kannalta, sillä väärin käytet-

tynä kone saattaa pahimmassa tapauksessa olla hengenvaarallinen. (Siirilä & Kerttula 2007, 

202–203.) 

 

 

4.2.1  Yleistä 

 

Käyttöohjeiden tärkeyttä korostetaan etenkin koneasetuksessa 403/2008. Asetuksessa kehote-

taan työnantajaa huolehtimaan, että konetta asennettaessa, käytettäessä, huollettaessa ja tarkas-

tettaessa noudatetaan ja toimitaan koneen valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti. Jos val-

mistaja ei ole toimittanut ohjeita tai niitä ei ole saatavilla, tulee niitä tarvittaessa täydentää tai 

joissain tapauksissa laatia kokonaan uudet. On myös tärkeää, että ohjeita tarkastetaan vä-

liajoin, jolloin ne pysyvät ajan tasalla. (Työturvallisuuskeskus 2009, 7.) 
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Käyttöohjeiden tulee olla kirjoitettu sen maan kielellä, jossa kone on käytössä. Suomen ollessa 

kaksikielinen maa tulee käyttöohjeiden olla suomenkieliset ja tarvittaessa myös käännetty 

ruotsiksi, mikäli työpaikalla on ruotsinkielisiä työntekijöitä, jotka sitä erikseen vaativat. Oh-

jeiden kääntämisestä vastaa pääsääntöisesti koneen maahantuoja tai sen myyjä, mutta jos 

kumpikaan ei ole tätä tehtävää suorittanut, on työnantajan kuitenkin aina huolehdittava, että 

ohjeet tulevat käännettyä tarkoituksen mukaisille kielille, ennen kuin kone otetaan käyttöön. 

(Siirilä 2008, 411.) 

 

 

4.2.2  Käyttöohjeiden sisältö 

 

Käyttöohjeiden sisältö ja laajuus ovat pitkälti riippuvaisia siitä, kuinka vaativasta koneesta on 

kyse. Helppo ja yksinkertainen kone saattaa pärjätä hyvinkin yksinkertaisilla ohjeilla, kun taas 

kone, joka on monimutkainen käyttää, voi tarvita hyvin laajan ja yksityiskohtaisen käyttöoh-

jeen. Ohessa on lueteltuna tärkeimpiä asioita, joita käyttöohjeissa tulisi vähintään mainita: 

 

Koneen tunnistetiedot: 

• merkki, malli ja tyyppi 

• mallinumero, tyyppinumero jne. 

• valmistaja 

• käyttötarkoitus 

 

Koneen käyttäminen: 

• oikea ja turvallinen käyttötapa 

• koneen pysäyttäminen erityisesti hätäpysäytys 

• henkilösuojainten käyttö konetta käytettäessä 

 

Koneen erilaiset ääni- ja valomerkit: 

• merkkien selitys ja tarkoitus 

• varoitusten korostaminen 
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Mahdolliset huollot, kunnossapito ja puhtaanapito: 

• mahdolliset ennakkohuollot 

• käyttäjän tehtävät liittyen koneen kunnossapitoon ja puhtaanapitoon 

• vianhaku ja niiden mahdollinen korjaus 

• koneelle tehtävät säännölliset tarkastukset 

 

Terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät asiat: 

• yleiset turvallisuusvaatimukset 

• koneen synnyttämä melu 

• varoitusten selitykset 

• ympäristötekijöiden huomioon ottaminen (Siirilä 2008, 411–415.) 

 

 

4.3  Metallintyöstökoneiden turvallisuus 

 

Metallintyöstökoneiden turvallisuus on käsitteenä hyvin laaja, ja kyseisiä koneita koskevissa 

standardeissa on useita satoja sivuja tekstiä koskien turvallisuutta. Tässä on eritelty ainoastaan 

opinnäytetyöhön liittyvien metallintyöstökoneiden turvallisuuteen liittyviä tärkeimpiä asioita 

ja vaatimuksia. 

 

  

4.3.1  Metallintyöstökoneita koskevat määräykset 

 

Suomessa metalliteollisuudessa käytettävien koneiden turvallisuusmääräykset olivat alun perin 

valtioneuvoston laatimat ja hyväksymät. Päätökset kuitenkin kumottiin vuonna 1994 Suomen 

liittyessä Euroopan talous- ja markkina-alueeseen, jolloin tilalle tulivat EU:n yhtenäiset kone-

turvallisuusdirektiiveihin perustuvat vaatimukset ja määräykset. Näin ollen metallintyöstöko-

neet, jotka on hankittu vuoden 1994 jälkeen, noudattavat konedirektiiviä eli konepäätöstä, kun 

taas tätä vanhemmat koneet noudattavat käyttöasetusta.  (Siirilä 2008, 341.) 
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4.3.2  Giljotiinileikkurit (levyleikkurit) 

 

Giljotiinileikkureissa, jotka ovat manuaalisesti eli käsin ohjattuja, tulee käyttää erillistä konee-

seen kiinteästi asennettavaa suojausta, joka sallii ainoastaan leikattavan levyn työntämisen 

terän alle estäen kuitenkin samalla sormien joutumisen vaara-alueelle. Monessa leikkurissa on 

suoja jo kiinnitettynä valmistajalta lähtiessään, eikä sitä tarvitse erikseen asentaa. Giljo-

tiinileikkurin suurin turvallisuusriski on puristimet eli tassut, niiden valtavan puristusvoiman 

vuoksi. Puristimien tehtävä on estää levyn liikkuminen sitä leikattaessa, koska mikäli sormet 

jäisivät niiden alle, saattaisivat ne kärsiä todella suuria vahinkoja. Turvaetäisyysstandardissa 

SFS-EN ISO 13 857 on annettu tarkat vaatimukset ja mitat suojusta suunniteltaessa. (Siirilä 

2008, 347.) Kuviossa 9 kuvattuna ja korostettuna, minkälainen suojus on käytössä Boliden 

Kokkolan giljotiinileikkurissa. 

 

 
KUVIO 9. Giljotiinileikkurissa käytettävä suojus (Kronqvist 2014.) 
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4.3.3  Metallisahat 

 

Metallisahat voidaan ryhmitellä kahteen pääryhmään terätyypin mukaan eli pyörösahoihin ja 

vannesahoihin. Molempia sahoja käytettäessä tulee terän olla peitettynä erilaisilla suojauksilla 

joko kokonaan tai osittain. Käytännössä mitä vähemmän terää on näkyvillä, sitä turvallisempi 

saha on. Suojauksia ei yleensä säädetä erikseen vaan ne suunnitellaan siten, että ne toimisivat 

mahdollisimman vaivattomasti samalla kun konetta käytetään. (Siirilä 2008, 350–351.) Kuvi-

ossa 10 on demonstroitu sitä kuinka suurin osa vannesahan terästä on suojauksen peitossa.  

 

 
KUVIO 10. Vannesahan terän suojaus  (Kronqvist 2014.) 

 

 

Pyörösahoissa terä on yleensä suojattu kokonaan sahan ollessa käyttämättä. Yleisin tapa suoja-

ta pyörösahan terä on käyttää niin sanottua liikkuvaa suojusta. Siinä suojuksen liikkuva osa 

väistyy pois tieltä vasta siinä vaiheessa, kun terää ruvetaan laskemaan työstettävään kappalee-

seen, ja sulkeutuu taas uudestaan, kun saha nostetaan takaisin ylös. (Siirilä 2008, 350–351.) 
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Kuviossa 11 on kuvattuna pyörösaha, joka on käytössä Boliden Kokkolalla. Tässä sahassa 

varsinaista terän suojusta ei ole käytössä, vaan terän pysyy leikkuupöydän sisällä aina kun 

saha ei ole käytössä.  

 

 
KUVIO 11. Pyörösahan terä suojattuna (Kronqvist 2014.) 

 

 

4.3.4  Plasmaleikkaus 

 

Plasmaleikkaus on yksi termisen leikkaukseen kuuluvista prosesseista. Plasmaleikkauksessa 

leikattavaan levyyn sulatetaan railo kuuman plasman avulla, joka samalla myös puhaltaa sulan 

metallin pois kaasun liike-energiaa hyväksi käyttäen. Plasmaleikkaus on siitä hyvin tehokas ja 

toimiva leikkausmenetelmä, koska se sopii kaikkien metallien leikkaukseen, etenkin ruostu-

mattoman teräksen ja alumiinin. (Työterveyslaitos 2006.) 
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Plasmaleikkauksessa kuten muissakin termisen leikkauksen prosesseissa, suurin turvallisuus-

riski on leikkauksessa ilmaan vapautuvat metallikaasut, joille käyttäjä saattaa altistua. Suurin 

osa näistä kaasuista on typen oksideja, joita muodostuu ilmassa olevan typen ja kuuman hapen 

reaktion seurauksena. Muita syntyviä kaasuja saattaa ilmetä, leikattavan materiaalin mukaan, 

esimerkiksi ruostumatonta terästä leikattaessa syntyy rautaoksidien lisäksi kromi- ja nikkeli-

oksideja. Typpioksidille sekä muille leikkauskaasuille altistuminen saattaa aiheuttaa muun 

muassa hengityselinten ärsytystä, ihottumaa ja väsymystä sekä lisätä todennäköisyyttä sairas-

tua keuhkosyöpään. (Työterveyslaitos 2006.) 

 

Leikkauksessa syntyviä haitallisia savukaasuja voi välttää käyttämällä kunnollista ja riittävää 

ilmanvaihtoa sekä vettä, sillä vedenpinnan yläpuolella tapahtuva leikkaus vähentää savukaasu-

jen muodostumista lähes 90 %. Tästä syystä monet konepajoissa käytettävät plasmaleikkurit 

ovat ns. pöytämalleja, eli niissä on leikkauspöytä, jonka alapuolella on vesiastia.  Muita kaasu-

jen vähentämiskeinoja ovat leikattavan kappaleen pinnoittamattomuus sekä pienen polttimen 

ja polttovälin käyttäminen. (Työterveyslaitos 2006.) 
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5  KÄYTTÖOHJEIDEN LAATIMINEN 

 

 

5.1  Käyttöohjeiden laatimisprosessi 

 

Työ lähti alun perin liikkeelle siitä, kun olin kesätöissä Boliden Kokkolalla ja päätin kysyä 

mekaanisen kunnossapidon johtajalta jotain minulle sopivaa opinnäytetyön aihetta. Mielen-

kiintoinen aihe löytyi lopulta yllättävän nopeasti. Tarkoituksena oli luoda yksinkertaistettu 

versio eri metallintyöstökoneiden käyttöohjeista mahdolliselle uudelle koneen käyttäjälle. En-

nen työn aloitusta pidimme työn valvojan kanssa palaverin, jossa kävimme läpi työn tavoittei-

ta sekä mahdollisia toteutustapoja. 

 

Pyrin ohjeita laatiessani lähestymään koneita käyttäjän näkökulmasta, näin luoden mahdolli-

simman käytännönläheiset ohjeet, mikä helpottaa uutta käyttäjää omaksumaan koneen perus-

toiminnot ja toimintaperiaatteen. Vaikka käyttöohjeiden tärkein tavoite on, että uusi käyttäjä 

oppii käyttämään konetta turvallisesti, samalla tavoitteena on oppia käyttämään konetta myös 

tehokkaasti. Käytännössä tämä ei ole kuitenkaan täysin mahdollista, sillä vasta kun henkilö on 

oppinut käyttämään konetta turvallisesti vähillä virheillä eli oppinut niin sanotun perustason, 

voidaan keskittyä harjoittelemaan tehokkaampia ja nopeampia työskentelytapoja. 

 

 

5.2  Aloitus 

 

Aloitin opinnäytetyöni käytännön osan tutustumalla Boliden Kokkolan teräsvarastolla toimi-

viin laitteisiin. Laitteet eivät olleet minulle täysin tuntemattomia, sillä ollessani kesätöissä yri-

tyksessä olin useasti nähnyt, kuinka laitteita käytettiin. En kuitenkaan koskaan ollut seurannut 

aivan vierestä, miten koneita tulee käyttää, vaan tiesin vain, mitä milläkin koneella tehdään. 

 

Aloitin koneiden käyttöön tutustumisen ja opiskelun saatuani koneen käyttäjältä erilaisia esit-

teitä ja oppaita jokaisesta koneesta. Hyvää informaatiomateriaalia koneista ei hirveästi ollut 

saatavilla, koska suurin osa koneista on hankittu 70-luvun aikoihin, joten materiaali oli melko 
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vanhaa ja sekavasti arkistoitu. Muutamasta koneesta oli saatavilla valmistajan toimittamat 

käyttöohjeet, mutta niistäkin saatava hyöty oli melko vähäinen, koska ohjeet olivat saksankie-

liset. Ainoastaan vannesahaan oli saatavilla suomenkielinen ohje, koska se oli vasta hankittu 

yritykselle. 

 

Sain myös koneiden käyttöön ensimmäinen lyhyen perehdytyksen, jossa kävimme läpi jokai-

sen koneen työntekijän kanssa, jonka työtehtävä on toimia näiden koneiden käyttäjänä. Käy-

tännössä tämä perehdytys tarkoitti koneiden konkreettista käyttämistä. Teimme siis jokaisella 

koneella, siihen erikseen tarkoitettua käytännön koetta. Näin pääsin käsiksi koneiden perus-

toimintojen hallintaan.  

 

 

5.3  Koneiden käyttö ja toimintaperiaatteen kuvaus 

 

Koneiden käyttöön tutustuminen ja niiden toimintaperiaatteen ymmärtäminen oli helpointa, 

kun pääsi itse henkilökohtaisesti seuraamaan vierestä, kun yrityksen koneenkäyttäjänä toimiva 

henkilö näytti, kuinka jokainen kone toimii käytännössä, samalla selostaen minulle eri työvai-

heet, joita hän teki. Minä kuten varmaan moni muukin, parhaiten opin, kun pääsen itse teke-

mään, joten tämä oli melkein rinnastettavissa siihen, vaikka en itse konkreettisesti saanutkaan 

käyttää koneita. 

 

Kuten (Järvinen, Koivisto & Poikela 2000, 72) mainitsee tekstissään, että käytännöllinen tie-

tämys sisältää aina myös niin sanottua hiljaista tietämystä eli alkuperäisnimeltään tacit know-

ledge. Tämä kyseinen tieto on käsitteetöntä ja sanattomassa muodossa olevaa tietoa, joka nä-

kyy muun muassa asiantuntijan ammattilaisissa kyvyissä ja osaamisessa. Hiljaista tietoa ei voi 

opettaa tai sanoin kuvailla edes käyttöohjeissa, vaan se lisääntyy ja kehittyy ajan kuluessa it-

sestään samalla korostaen osuuttaan henkilön ammattitaidossa.  

 

Koska työn tarkoituksena oli tehdä mahdollisimman helppolukuinen ja yksinkertainen ohje, 

päätettiin heti alussa, että keskityttäisiin kuvien lisäämiseen ja tekstin vähentämiseen. Konei-

den alkuperäisissä käyttöohjeissa tekstin osuus oli huomattavasti suurempi kuin kuvien, mikä 
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teki niistä uudelle käyttäjälle hitaasti ja hankalasti sisäistettävän. Näissä pelkistetyissä ohjeissa 

tekstillä pyrittiin lähinnä täydentämään kuvien antamaa tietoa lyhyesti selittäen, mitä kuvalla 

halutaan lukijalle viestittää. Pääasiallinen info pyrittiin kuitenkin tuomaan esille jo itse kuvis-

sa. Tämä pakotti keskittymään kuvien laatuun, asetteluun ja sisältöön käyttöohjetta tehdessä. 

 

Kuvien osuus on erittäin olennainen osa hyvissä käyttöohjeissa. Kuvia otettaessa pyrittiin ku-

vaamaan jokainen työvaihe ja koneen osa niin tarkasti kun vain oli mahdollista, jotta lukijalle 

ei jäisi epäselväksi, mitä kuvassa tapahtuu. Kuvilla pyrittiin myös opastamaan uutta käyttäjää 

oikeisiin työtapoihin, jolloin mahdollisilta työssä tapahtuvilta virheiltä voitaisiin välttyä. Li-

säksi ohjeita tehtäessä pyrittiin tehostamaan kuvien antamaa informaatiota lukijalle erilaisilla 

korostuksilla, kuten nuolilla ja tekstikehyksillä. Näin käyttöohjeisiin saatiin entistä enemmän 

käytännönläheisyyttä ja helppolukuisuutta. 

 

 

5.4  Käyttöohjeiden viimeistely ja perehdytyslomakkeen luonti 

 

Käyttöohjeiden valmistuttua käytiin ne vielä läpi kertaalleen ja korjattiin mahdolliset virheet, 

jotka saattaisivat antaa väärää informaatiota perehdytettävälle. Viimeisteltäessä lisäksi muu-

tamia kuvia jouduttiin ottamaan uudestaan, koska kamera oli todennäköisesti heilahtanut juuri 

kuvaushetkellä, mikä teki kuvasta epäselvän ja sumean.  

 

Opinnäytetyön työelämän ohjaajani pyysi minua vielä tekemään erillisen perehdytyslomak-

keen (LIITE 2), jonka tarkoituksena on toimia todisteena siitä, että perehdytettävä työntekijä 

on saanut tarvittavan perehdytyksen omaan työhönsä ja työtehtäviinsä. Lomakkeessa on listat-

tuna tärkeimpiä asioita, joita perehdytettävälle tulisi opettaa. Lomake täytetään yhdessä pereh-

dyttäjänä toimivan henkilön kanssa, ja esimies lopuksi kuittaa sen hyväksytyksi.  
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6  YHTEENVETO JA POHDINNAT 

 

 

Työn tavoitteena oli suunnitella Boliden Kokkolan teräsvaraston metallintyöstökoneille selkeä 

ja käyttäjäystävällinen käyttöohje, josta on hyötyä varsinkin silloin, kun koneelle joudutaan 

kouluttamaan uusi työntekijä. Käyttöohjeen tarkoitus oli toimia tukena koneiden alkuperäisten 

ohjeiden kanssa, jotka valmistaja on toimittanut koneiden mukana. Ohjeissa oli tarkoituksena 

kuvata ainoastaan koneen päivittäiseen käyttöön liittyvät työvaiheet, joilla voitaisiin nopeasti 

kouluttaa uusi työntekijä koneen turvalliseen käyttötapaan esimerkiksi sairaustapauksen vuok-

si. Uusilla ohjeilla pyrittiin lisäämään työturvallisuutta sekä nopeuttamaan uuden koneenkäyt-

täjän perehdytystä. 

 

Käyttöohjeiden tekoa aloittaessani päätin, että pyrin tekemään käyttöohjeista semmoiset, joi-

den avulla kuka tahansa työntekijä pystyisi käyttämään konetta, vaikka aikaisempaa kokemus-

ta ei olisi. Ohjeissa hyödynnettiin suurimmaksi osaksi nykyisen koneenkäyttäjän minulle an-

tamaa käytännön perehdytystä koneiden käytöstä, mikä sai ohjeiden teon tuntumaan hyvin 

käyttäjäläheiseltä. Perehdytyksen tarkoituksena oli, että oppisin tuntemaan koneen ja sen toi-

mintaperiaatteen. Helpotusta koneiden toimintaperiaatteiden ymmärtämiseen minulle toi aikai-

semmin hankittu kokemus, sillä olin nähnyt useasti koneiden käytön ollessani yrityksessä ke-

sätöissä.  

 

Opinnäytetyö eteni alusta lähtien hyvää vauhtia, sillä aihe oli selkeä ja osasin jo alussa hahmo-

tella, mitä tulisin työhöni kirjoittamaan. Teoriaosa valmistuikin melko pian aloittamisen jäl-

keen, jonka jälkeen pääsin keskittymään itse ohjeiden tekoon. Työn etenemistä nopeuttivat 

myös kuukausittain järjestettävät seurantapalaverit, joissa pääsin esittelemään aikaansaannok-

siani työelämän ohjaajallani Jonas Kronqvistille. Näissä palavereissa sain hyviä kehitysideoita 

sekä apua kysymyksiini. Lisäksi tapaamiset toimivat ikään kuin aikarajoina, jolloin työn tuli 

olla edistynyt. 

 

Koneiden käyttöohjeiden luonti oli kokonaisuudessaan mielenkiintoinen ja sopivan haastava 

prosessi. Yllätyksenä minulle tuli etenkin se, kuinka paljon aikaa vie luoda käyttöohje yksin-
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kertaiseenkin koneeseen, kun lähtökohtana on käyttäjä, joka ei ole koskaan käyttänyt sem-

moista. Käyttöohjeissa keskityttiinkin etenkin kuvien määrään ja laatuun, mikä helpottaa käyt-

täjän ohjeiden sisäistämistä. Tämä teki ohjeiden teosta melko työlään, sillä kuvia pyrittiin ot-

tamaan mahdollisimman paljon ja niihin lisättiin erilaisia korostuksia ja tekstikehyksiä joilla 

oli tarkoitus tuoda enemmän esiin kuvan antamaa informaatiota.  

 

Mielestäni opinnäytetyö onnistui hyvin, sillä prosessin alussa asetetut tavoitteet saavutettiin ja 

yritys oli tyytyväinen saamaani lopputulokseen. Työn onnistumiseen vaikuttivat etenkin ai-

heen mielenkiintoisuus ja käytännönläheisyys, mikä piti motivaation korkealla koko prosessin 

ajan. Opinnäytetyön ansiosta käsitykseni koneturvallisuudesta ja työhön perehdyttämisen tär-

keydestä on lisääntynyt. Työn toteuttaminen oli kaiken kaikkiaan varsin antoisa kokemus, ja 

uskon, että minulle on siitä hyötyä tulevaisuudessa omassa työelämässäni. 
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1  TURVALLISUUS 

 

HUOM! TUTUSTU ETUKÄTEEN JOKAISEN KONEEN OMAAN 
VALMISTAJAN TOIMITTAMAAN KÄYTTÖOHJESEEN ERIKSEEN. 

 

 

HUOM! LUE KÄYTTÖOHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KONEEN KÄYTTÖÄ! 

TÄMÄ KÄYTTÖOHJE ON YKSINKERTAISTETTU VERSIO, JOSSA ON KERROTTU VAIN 
JOKAISEN KONEEN PERUSTOIMINNOT! 

 

Käyttöohje sisältää tärkeitä tietoja koneen käytöstä. Käyttäjän tulee tutustua koneeseen jo ennen 

sen asennusta, käyttöä ja huoltoa sekä lukea kaikki turvaohjeet sekä noudattaa niitä ja kaikkia 

Suomessa voimassa olevia työ- ja koneturvallisuuslakeja. Käyttöohje opastaa käyttäjää työn riskien 

minimoimiseksi.  

Käyttöohjeet on säilytettävä jokaisen koneen välittömässä läheisyydessä, josta ne helposti 

saatavilla. Huolehdi, että käyttöohje pysyy siistinä ja hyvin luettavissa! 

HUOM! NÄMÄ KYLTIT KOSKEVAT KAIKKIA TERÄSVARASTON KONEITA! 

 

                                                                 

KÄYTÄ SUOJALASEJA       KÄYTÄ KUULOSUOJAIMIA!          KÄYTÄ  TURVAKENKIÄ! 
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2  URSVIKEN GST 330 -GILJOTIINILEIKKURI 

 

 

 

 

2.1  Tekniset tiedot 

Levyleikkuri eli ”giljotiini” on laite, jolla yrityksessä tehdään levyosat, prosessiin tarvittavat tai ne, jotka 

menevät hitsareille jatkotyöstettäviksi. Leikkuri on noin 2,5 m leveä, ja se pystyy katkaisemaan 

enimmillään 2–12 mm paksua mustaa terästä tai vaihtoehtoisesti 2–10 mm paksua ruostumatonta terästä. 

Malli GST 330 Max. leikkuuvahvuus (MM) 10  

Max. työskentelypituus (MM) 2000 Paino (T) 11.7 

Kone numero 1992 Testattu 27.11.1975 

 

2.2  Leikkurin käyttö 
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1) Käynnistä kone. 
 

2) Säädä terän asetukset. 
 

3) Säädä haluttu levyn pituus. 
 

4) Leikkaa levy. 

 

1) 

 

Varmistetaan, että päävirtakytkin on käännettynä  
asentoon 1. Kytkin sijaitsee koneen takana. 

 

 

 

 

 

 

 

Koneen käynnistäminen tapahtuu kääntämällä 
katkaisija asentoon 1.  

 

Katkaisimen alapuolella on myös kohdevalon katkaisin. 
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Ohjaustaulu: 

 

 

Koneen päätoiminnot 
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2) 

Ennen kuin levyä leikataan, tehdään tarvittavat koneen säädöt. 

Leikattavien levyjen terän säätöarvot: 

 

Nämä arvot on todettu toimiviksi, joten niitä ei sen tarkemmin ole ruvettu säätämään. Ohjeet ovat 
teipattuina koneen kylkeen, josta ne ovat helposti luettavissa. 

 

HUOM!  

Kun levyn pituus säädetään, tärkeintä on muistaa säätäessä 
vetää hiukan halutun pituuden yli ja – napilla säätää oikea 
haluttu pituus. Näin poistamme terän välykset! 

 

JOS EI NÄIN SÄÄDETÄ, LEVY JÄÄ VAJAAKSI! 

 

Esim. Jos haluttaisiin leikata 240 mm pitkä levy, säädetään 
niin kauan +napista, että se on mennyt selvästi yli 240 mm 
ja sen jälkeen –napilla säädetään se takaisin 240 mm:iin. 
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Terävälys säädetään taulukon mukaan leikattavan levyn 
materiaalin ja ainevahvuuden mukaan. 

Esim. Leikattaessa 8 mm mustaa peltiä säädetään terävälys n. 
1,2:een. 

 

HUOM! 

OHJESÄÄNTÖNÄ VOIDAAN PITÄÄ 15 % LEIKATTAVAN 
LEVYN VAHVUUDESTA! 

 

 

 

 

 

 

Myös teräkulma säädetään taulukon mukaan leikattavan levyn 
materiaalin ja ainevahvuuden mukaan.  

Esim. Leikattaessa 8 mm mustaa peltiä teräkulma säädetään n. 
2,5 – 3° 

 

 

 

 

HUOM! 

OHJESÄÄNTÖNÄ VOIDAAN PITÄÄ 10 % LEIKATTAVAN 
LEVYN VAHVUUDESTA 
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Terän laskutapa voidaan valita 3:sta eri vaihtoehdosta. Tämä 
vaikuttaa ainoastaan sen polkimen käyttöön, joka toimii 
katkaisijana levy leikkaamiselle.  

1) Poljinta painetaan niin kauan, että terä käy alhaalla 
ja palautuu takaisin ylös. 
 

2) Poljinta painetaan niin kauan että terä on käynyt 
alhaalla, jonka jälkeen se palautuu automaattisesti. 
 

3) Poljinta näpäytetään kerran, jolloin se käy 
automaattisesti alhaalla ja palautuu automaattisesti ylös. 
 
HUOM! 
KÄYTTÄJÄT TOTTUNEET AJAMAAN NORMAALISTI 
ASENNOSSA 2 
 
 

 
3)  Leikkaus: 
 

 

Levyä leikattaessa on tärkeä muistaa pitää molemmilla käsillä kiinni levystä! 
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Leikkaus tapahtuu 
jalkapolkimen avulla. 

 

 

 

 

Leikkauksen jälkeen ylimääräiset levyn palaset 
kerätään koneen takana sijaitsevasta vaunusta.  

Keräämisen helpottamiseksi on koneeseen 
suunniteltu paineilmalla toimiva siirtovaunu, 
jonka käyttövipu sijaitsee koneen kyljessä. 
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2.3  Käyttäjähuollot 

 

Giljotiinileikkurin käyttäjän tekemiä huoltoja ei ole oikeastaan kuin koneen rasvaus. Suuremmat 
huollot suoritetaan ammattilaisen toimesta. Rasvaus tapahtuu n. kerran 3 kuukaudessa. 

  

 

Rasvaa laitetaan n. 5 grammaa nippaa kohti. 
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Koneen takana sijaitsevat sylinterit rasvataan myös. Rasvamäärä on n. 5 grammaa per nippa 
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3  K ALTENBACH 400 E -PYÖRÖSAHA 
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3.1  Tekniset tiedot 
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HUOM! Kuva poikkeaa hiukan tehtaan sahasta, mutta toiminnot ovat kuitenkin samat. 

 

1 Sylinteri 9 Vastelevy 17 Suoja 25  33  

2 Kara säätö 10 Terä 18 Vastelevy 26 Puristinkappale 34 Moottori 

3 Kara 11 Vapautusvipu 19 Terän 
nopeus 

27 Kääntöpöytä 35  

4 Kara mutteri 12 Kiristyskappale 20 Hätäpysäytys 28 Stoppari 36 Öljyntäyttö 

5 Avain 13 Indeksi vipu 21 Lastut 29  37 Öljysäiliö 

6 Leikkuuneste
en pumpu 

14 Asteikko 22 Sylinterin 
kääntövipu 

30 Kääntöpöydän 
asteikko 

38  

7 Hydrauliikka 
pumppu 

15 Vipu 23 Leikkuu 
arvot 

31  39 Painemittar
i 

8 Kansilevy 16 ON/OFF 24 Syötön säätö 32 Kappaleen 
lukitus 

40 Näyttölasi 
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3.2  Sahan käyttö 

 

1) Sahan valmistelu. 
 
 

2) Mittojen asettaminen. 
 
 

3) Sahaus. 

 

1) 

 

Varmistetaan, että turvakytkin on käännetty asentoon 1. 
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Käyttäjä voi tarvittaessa kytkeä poistopuhaltimen sekä kohdevalon päälle. 

 

 

 

 

 

 

 

Hätä-seispainikkeen sijainti 
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2) 

 

Säädetään haluttu mitta. Esimerkiksi putkia sahattaessa voidaan käyttää apuna vastetta ja mitta-
asteikkoa. 

 

 

 

 

 

Sahan käyttöä on 
helpotettu siten, että 
pitkiä ja painavia 
putkia sahattaessa 
voidaan niitä vetää 
lähemmäksi 
paineilmakäyttöisen 
vetimen avulla.  
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Tarkempi 
kuva 
telarullien 
pyöritysvivu
sta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikäli halutaan sahata kulmia, 
voidaan leikkuupöytää kääntää 
tarvittaessa.  

 

 

 

 

 

Kääntö tapahtuu yksinkertaisesti 
avaamalla lukitus ja kääntämällä 
haluttuun kulmaan asteikkoa 
hyväksikäyttäen ja lukitaan. 
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Kappaleen kiinnitys tapahtuu pyörittämällä karaa leikattavan kappaleen halkaisijan kokoiseksi, 
jonka jälkeen kappale lukitaan paineilma sylinterin avulla vipua käyttämällä. 

HUOM! JOS RAAKASÄÄTÖÄ EI TEHDÄ, SYLINTERI VAHINGOITTAA LEIKATTAVAA 
KAPPALETTA, KOSKA PURISTUSVOIMA ON NIIN SUURI! 

 

 

 

Valitaan terän pyörimisnopeus: 

 

0) Terä ei pyöri 

1) Hidas 

2) Nopea 

 

HUOM! 

Sahan käyttäjät ovat tottuneet ajamaan 
nopeudella 1. 
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Valitaan sopiva syöttönopeus. 

 

 

 

Taulukko, josta nähdään syöttöarvot eri profiileille, 
taulukko sijaitsee hätä-seispainikkeen vieressä. 
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3) Sahaus 

 

Kun säädöt on tehty ja kappale on kiinnitettynä, aloitetaan sahaus vääntämällä vipu ylös, jolloin 
syöttö lähtee liikkeelle. Kääntämällä vipu alas terä palautuu. 
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3.3  Terän vaihto 

 

Sahoilla tärkein käyttäjän tekemä huoltotyö on terän vaihto. Terän 
kuluminen riippuu pitkälti sahan käyttötavasta ja määrästä. Oikein 
käytettynä terän vaihtoväli saattaa olla hyvinkin pitkä, kun taas väärin 
käytettynä terä kuluu yllättävän äkkiä. 

HUOM! Terän huolto, korjaus ja teroittaminen tulee aina suorittaa ammattiliikkeessä. ÄLÄ 
KOSKAAN KÄYTÄ SÄRKYNYTTÄ TERÄÄ TAI TERÄÄ, JOSSA ON MERKKEJÄ 
HALKEAMISTA TAI MURTUMISTA. VIOITTUNUT TERÄ ON TURVALLISUUSRISKI! 

 

Aluksi avataan huoltoluukku nostamalla se pois edestä. 

 

 

 

 

 

Alta paljastuu kyseinen näkymä. 
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Avataan terän kiinnitys, jonka jälkeen käännetään puhdistusrullaa pois edestä. Näin terä saadaan 
nostettua pois ja vaihdettua uusi tilalle. Kiinnitys tapahtuu käänteisessä järjestyksessä. 

 

HUOM! 

  

KÄYTÄ AINOASTAAN VALMISTAJAN KONEESEEN TARKOITTAMIA TERIÄ! 
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4  BOMAR TRANSVERSE 510.330 DGH  -VANNESAHA 
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4.1  Tekniset tiedot 

 
Vannesaha Transverse 510.330 DGH on tarkoitettu käytettäväksi tankojen, 
umpiaineiden, putkien ja profiilien katkaisuun.  Materiaalit voivat olla 
rakenneterästä, ruostumatonta terästä, ei-metallisia sekä muoveja. 
MUUNLAINEN KÄYTTÖ ON EHDOTTOMASTI KIELLETTY! 
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0 Sahaus pois päältä (OFF) 

1 Hydraulisyksikkö päälle (ON) 

2 Sahaus päälle (ON) 

3 Leikkuuneste päälle (ON) 

4 Sahakaaren lasku 
Lasku tapahtuu pitämällä nappia pohjassa. Kaari laskeutuu syöttönopeudella. Painamalla 
samaan aikaan F2 sahakaari laskeutuu pikaliikkeellä. HUOM! Kappaletta sahatessa 
pikaliikettä ei saa käyttää, koska terä vaurioituu! 

5 Puristin auki 

6 Sumuvoitelulaite pois päältä (OFF) 

7 Sahakaaren nosto 

8 Puristin kiinni 

9 Sumuvoitelulaite päälle (ON) 

10 Hydraulisyksikkö pois päältä (OFF) 

11 Leikkuuneste pois päältä (OFF) 

12 F1-näppäin 
Valikkonäppäin 

13 F2-näppäin 
Valikkonäppäin 

14 F3-näppäin 
Valikkonäppäin 

15 Automaattiajon käynnistys (START) 

16 Automaattiajon pysäytys (STOP) 

17 Näyttö 

18 Käyttötilan valitsin 
  i -valmistelutila 

-puoliautomaatti tila 

19 Turvapiirin resetointi 

20 HÄTÄ-SEIS 

21 Syötön säätöventtiili 

22 Leikkuunopeuden säätö 
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Näytön symbolit 

 

Näytössä esiintyvien symbolien merkitykset ja selitykset. 
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4.2  Sahan käyttö 

1) Sahan valmistelu 

 

 

 

 

 

 

 

Varmistetaan, että 
päävirtakytkin on 
käännettynä  ON-
asentoon 

 

 

 

 

 

 

 

HÄTÄ-SEISpainikkeen 
sijainti 

 

 

 

Avaimesta vasemmalle käännettäessä päästään käsiksi yleisiin asetuksiin, kuten kielen valintaan 
ym. 

Näitä asetuksia ei tarvitse yleensä muuttaa, kun sahataan 
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Esimerkiksi putkia sahattaessa on 
hyvä käyttää apuna vastetta, jossa 
on integroituna digitaalinen mitta. 

 

Vasteen liikuttaminen tapahtuu 
sivusuunnassa vivun vapauttamisen 
jälkeen. 

 

 

 

 

 

Tarkempi kuva mitasta. 

 

 

 

 

 

 

Mikäli halutaan sahata kulmia, 
voidaan sahaa kääntää 
vapauttamalla se vivusta. 

 

Viistesahaus onnistuu 60°:n, 45°:n 
ja 0°:n  kulmissa. Digitaalinäyttö 
0,1°:n tarkkuudella helpottaa 
kulmien asettamissa. 
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Kuvassa esitetty vielä tarkemmin digitaalinäyttö. 

 

2) Sahaus 

Itse sahan käyttö on todella yksinkertaista mm. suomenkielisen käyttöjärjestelmän vuoksi. 
Periaatteessa sahan käyttö onnistuu ainoastaan seuraamalla näytön ohjeita. 

 

Käännetään ”virta-avain” 
oikealle. Saha todennäköisesti 
kysyy:  

KÄYNNISTETÄÄNKÖ 
HYDRAULIIKKA?  

Valitaan KYLLÄ painikkeesta 
1.  

Saha on nyt käyttövalmis! 
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Tehdään loput tarvittavat säädöt. Leikkuunopeus voidaan säätää väliltä 20–90 m/min, ja se 
tapahtuu, kun terä pyörii. Kun säädöt on tehty, lukitaan kappale puristimen avulle painamalla 
näppäintä 5, kunnes puristin on kiinni. HUOM! Syötön ja leikkuunopeuden valintaan vaikuttaa 
leikattava materiaali! 

 

 

 

 

 

Puristin kiinni-asennossa. 

HUOM! Puristin tunnistaa kappaleen, 
joten se ei rutista kappaletta pilalle. 
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Sahaus aloitetaan vihreää nappia painamalla ja pysäytetään punaisesta. Kuvassa näkyy myös, 
mistä leikkuunesteen saa kytkettyä päälle/pois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sahaus 
käynnissä 
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4.3  Terän vaihto 

TERÄN POISTO: 

1) Nosta sahakaari yläasemaan. Jos terä on katkennut, paina 
painiketta 7 (Nosta teräkaari) ja 1 (Käynnistä hydrauliikka) 
yhtä aikaa. 

2) Löysää vasemman teräohjaimen lukkovipu ja siirrä ohjain 
suojuksineen oikealle. 

 

 

 

3) Poista keltainen suojapelti. Pelti on kiinnitetty nuolen 
osoittamalla ruuvilla. 

 

 

 

4) Avaa kaaren takasuojapellin lukitus ja nosta kansi ylös. 

 

 

 

 

5) KIRISTÄ molempien teräohjaimien ruuvit. Näin terä 
vapautuu ohjureista. 

 

 

 

 

6) Löystytä teränkiristysruuvia,  kunnes terä on poistettavissa.  
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7) Poista terä teräpyöriltä. 

 

 

 

 

8) Poista terä teräohjaimista varovasti. 

 

 

 

TERÄN ASENNUS: 

 

 

1) Puhdista teräpyörät ja teräohjaimet huolellisesti lastuista ja 
liasta ennen uuden terän asennusta. 

 

2) Asenna uusi terä teräohjureihin. HUOMIOI, että terä kulkee 
molempien ohjureiden välistä ja että terä on molempien 
ohjureiden pohjassa.  HUOMIOI! MYÖS TERÄN 
PYÖRINTÄSUUNTA! 

 

3) Asenna terä teräpyörille. VARMISTA, että terä nojaa 
teräpyörän olaketta vasten. 

 

 

 

4) Kiristä teränkiristysruuvia siten, että terä pysyy paikallaan 
mutta ei ole vielä kireälle. 
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5) Vapauta molempien teräohjureiden ruuvit. 

 

 

 

 

 

6) Sulje kaaren suojapelti ja lukitse paikoilleen. 

 

 

 

 

7) Asenna kaaren keltainen suojapelti paikoilleen. 

 

 

 

 

 

8) Kiristä teränkiristysruuvia, kunnes neula on vihreä 
nuolen osoittamassa kohdassa. 

 

 

KÄYTETTÄVÄN TERÄN MITAT: 
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5  EKO-CNC -PLASMA/POLTTO LEIKKUAUSKONE 

 

 

 

5.1  Yleistä 

EKO on plasma/polttoleikkauskone, joka on varustettu valo-optisesti sekä myös numeerisesti 

ohjatulla koordinaattikäytöllä. Kone on suunniteltu etenkin pieniin ja keskisuuriin konepajoihin. 

Suhteellisen yksinkertainen käyttö, tanakka runko ja tarkasti ohjaava ohjauspää takaavat vakaan 

työskentelyn. Nimi EKO juontaa juurensa koneen taloudellisuudesta, sillä koneen tehontarve on 

pieni (max. 1 kW). Koneen CNC-ohjauksena toimii amerikkalaisvalmisteinen BURNY-niminen 

käyttöliittymä, jonka käyttökielenä on kuitenkin suomi, mikä helpottaa koneen käyttöä 

huomattavasti.  
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5.2  Koneen pääosat 

 

 

Kuvissa on esitetty koneen käytön kannalta tärkeimmät komponentit. 
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Ohjauskeskus tarkemmin kuvattuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plasman tehonsäätöpaneeli 
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 Kuva edestä otettuna 
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5.3  Ohjelman teko 

 

Koska kyse on CNC-ohjelmoidusta koneesta, on aluksi tehtävä ”ohjelma” siitä, mitä halutaan 

leikata. Koneella voidaan myös ns. käsin piirtää, mutta tässä ei siihen keskitytty. Ohessa on lyhyesti 

kerrottu, kuinka tehdään suorakulmion muotoinen kappale ohjelman avulla, jonka jälkeen se 

leikataan sekä plasmalla, että polttoleikkauksella.  

Ohjelman teko tapahtuu tietokoneella ProCut CAD -nimisellä ohjelmalla, joka on samantyylinen 

kuin perus-AutoCAD.  Ohjelma on suomenkielinen, joten käyttö on todella yksinkertaista. Itse 

tietokone jolla ohjelmat tehdään, sijaitsee leikkauskoneen viereisessä ”kopissa”.  

 

Valitaan ProCut CAD - ohjelman kuvake joko käynnistysvalikosta tai työpöydältä. 
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Klikattaessa ohjelman kuvaketta työpöydältä kyseinen ikkuna aukeaa. Valitaan aluksi OK, jonka 

jälkeen klikataan kohtaan Create a New Drawning = Luo uusi piirustus. 

 

Valitaan piirustuskomennoista se, jota halutaan piirtää. Tässä tapauksessa haluttiin näyttää 
esimerkkinä suorakulmion muotoisen kappaleen piirtäminen. Valitaan neliön muotoinen kuvake, 
jonka jälkeen syötetään halutut mitat (mm).   
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Tämän jälkeen kun mitat on syötetty, kuvio ilmestyy näytölle, jonka jälkeen se siirretään origoon 
painamalla näppäimistöltä k → ENTER.  Nyt kun piirustus on valmis, valitaan ylävalikosta Muoto 
→ Tee CNC-ohjelma, jolloin kone tekee ohjelman ja lähettää sen leikkauskoneelle. Samalla 
ohjelma tulostaa paperiversion piirretystä ohjelmasta. 
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5.4  Plasmaleikkaus 

 

Kun ohjelma on tehty ja tallennettu, voidaan siirtyä itse leikkauskoneelle. Seuraavassa osiossa on 

esiteltynä, kuinka leikataan äsken ohjelmoitu suorakulmion muotoinen levyn palanen 

plasmaleikkaus-menetelmällä. 

Ensimmäisenä käynnistetään kone: 

 

Koneen käynnistys tapahtuu kääntämällä katkaisin asentoon 1. 
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Kuvassa näkyy käynnistyksen jälkeen ilmestyvä päävalikko. Valikon 6 vaihtoehdosta lähinnä 

käytetään 1 ja 3.  

Valikko: 

1. OHJELMAN AJO 

2. OHJELMAN OPETUS 

3. OHJELMAN LATAUS 

4. OHJELMAN TALLETUS 

5. OHJELMAN TUHOAMINEN 

6. APUTOIMINNOT 

 

Valitaan aluksi vaihtoehto 3. OHJELMAN LATAUS jolloin näyttöön ilmestyy aikaisemmin 
talletettujen ohjelmien nimiä.  

 

Liikkuminen tapahtuu NUOLINÄPPÄIMILLÄ ja valinta ENTER -painikkeella. 
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Valitaan tallennettu ohjelma joko syöttämällä sen nimi tai numero kyseiseen kenttään tai 
valitsemalla nuolinäppäimillä oikealla olevasta valikosta.  

 

Ohjelma valittuna. Tämän jälkeen 
ohjelma kysyy HALUATKO 
PIIRTÄÄ OHJELMAN?  

Valitaan KYLLÄ, mikäli halutaan 
nähdä vielä näytöltä aikaisemmin 
piirretty ohjelma. 
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Kuvassa ohjelma piirrettynä. Tämän jälkeen kone kehottaa painamaan ENTER. HUOM! Kuvassa 
ei ole aikaisemmin piirretty ohjelma (suorakulmio). 

Tämän jälkeen siirrytään OHEJELMAN AJO -vaiheeseen, jolloin avautuu kyseinen valikko: 

Tässä voidaan valita KÄSIAJO tai 
AUTOM. AJO, 

sekä TESTIAJO, jolla voidaan 
tarkistaa koneen liikerata ohjelmaa 
ajettaessa. 

Kone kysyy: HALUATKO 
MUUTTAA PARAMETREJÄ? 
jolloin valitaan KYLLÄ 

↓ 
Valitaan aluksi KÄSIAJO 

sekä TESTIAJOTILA: JATKUVA 

KÄSIAJO on hyvä suorittaa, jolloin nähdään, jos ohjelmoinnissa on tullut jokin virhe tai että levyn 
leikkaus tapahtuu oikeasta kohdasta levyä ja kappaleesta tulee oikean kokoinen. 
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Tämän jälkeen voidaan ohjelma ajaa läpin käsin säädellen nopeutta nopeuden säätörullaa 
säätämällä. Lisäksi poltinvaunu voidaan ajaa oikealle kohdalle ohjausnäppäinten avulla.  

HUOM! Pikaliike tulee olla kytkettynä päälle, kun ajetaan käsin ja CNC- painike POIS kytkettynä 

  

 

Kun ajetaan käsin, CNC –
painikkeessa ei tule palaa valoa. 
CNC-ohjauksen saa päälle/pois -
piniketta painamalla. 
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Kun ohjelma on ajettu läpi käsin ja näyttää siltä, että kappaleesta tulee semmoinen kuin pitää ja 
levyn leikkaus tapahtuu sopivasta kohtaa, voidaan siirtyä itse leikkaamiseen. 

 

Palataan valikkoon RST-näppäimellä. Valitaan valikosta jälleen 1. OHJELMAN AJO 

Tähän syötetään leikkausarvot, jotka löytyvät 
lapusta koneen vierestä. Arvot riippuvat 
täysin siitä, mitä ja minkä vahvuista 
materiaalia leikataan. Kuvassa siis: 

RAILOKOMP.:  

RAILO: 

SKAALA-ARVO: 

KIERTO: 

Nopeus näkyy näytön alareunassa 

 

 

 

 

T

Tehon säätö tapahtuu kyseisestä paneelista      → 
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Tästä katsotaan oikeat leikkausasetukset ja syötetään koneeseen. 

Kun asetukset on tehty, siirrytään ENTER -painikkeella eteenpäin. 

 

Nyt valitaan AJOTILA: AUTOM. AJO sekä EI 
testiajoa. 

 

HUOM! PIKALIIKE tulee olla kytkettynä POIS 
ennen leikkaamista! 

 

 

Vesijäähdytyksen tulee olla valittuna eli katkaisin 
yläasennossa. 

HIILIDIOKSIDI-jäähdytystä käytetään ainoastaan, kun 
leikataan erittäin paksuja levyjä (halkaisija>100 mm). 
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Kun asetukset on tehty, tulee 
vedenpinta nostaa lähelle 
leikattavaa levyä sekä avata 
kaasuhanat mikäli ne eivät ole 
vielä auki. Lisäksi 
poistoilmapuhallin on 
kytkettävä päälle. 

 

Vedenpinnan nosto tapahtuu 
kääntämällä nostoventtiiliä ja 
lasku taas avaamalla 
laskuventtiili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitä lähempänä vedenpinta on leikkaustapahtumaa, sitä vähemmän savua syntyy. Vedenpinta ei 
saa kuitenkaan olla liian kiinni levyssä, jolloin tapahtuu räiskymistä. 

 

Veden pinta nostetaan mahdollisimman lähelle leikattavan levyn pintaa. Hyvä muistisääntö on 
pitää n. 5 cm lattaraudan yläpäästä. 
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Kaasuhanoista käännetään 
kaikki auki paitsi EI 
hiilidioksidi hanaa, jota 
käytetään ainoastaan 
jäähdytyksenä silloin, kun 
leikataan todella paksuja 
levyjä. 

 

 

 

 

 

Käännetään 
poistoilmapuhaltimen kytkin 
asentoon 2. 

 

Asentoa 1 käytetään, kun 
leikataan polttoleikkaus-
menetelmällä. 

 

 

 

 

 

 

 

Tämän jälkeen voidaan aloittaa leikkaus valitsemalla 
vihreä näppäin GO-ohjaustaulusta. 

 

 

Boliden Kokkola 



 
KÄYTTÖOHJE LIITE 1/54 

   
Kunnossapito 10.4.2014  

Mika Suonsyrjä 

 
 

Leikkaus käynnissä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUOM! Leikatessa käytettävä joko 
hitsausmaskia tai laseja. 

 

Valmis leikattu kappale 

 

HUOM!  

Kappale on KUUMA! ÄLÄ POLTA KÄSIÄSI! 
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5.5  Polttoleikkaus 

Polttoleikkaus on käytännössä lähes sama kuin plasmaleikkaus, joten ohjeessa on esitetty 
ainoastaan ne kohdat, jotka käyttäjän tulee tehdä kun leikataan polttoleikkausmenetelmällä koska 
muuten toimenpiteet ovat lähestulkoon samat. 

OHJELMAN LATAUS tapahtuu samalla tavalla kuin aikaisemmin (KATSO s.43 →) 

 

Valitaan OHJELMAN AJO (TESIAJO KATSO s.45→) 

 

    Sekä käännetään katkaisin asentoon 1. 

 

Nostetaan plasmanohjauspää ylös 
katkaisinta 2 käyttämällä.  

Tämän jälkeen ajetaan polttoleikkauspää 
oikealle kohdalle käyttämällä 
nuolinäppäimiä ja lasketaan se 
katkaisinta 1 käyttäen lähelle leikattavan 
levyn pintaa. 

 

HUOM! Käsin ajettaessa on hyvä 
käyttää PIKALIIKETTÄ PÄÄLLÄ, 
koska muuten ajaminen on todella 
hidasta. 
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Polttoleikkauksessakin syötetään tarvittavat 
asetukset kuten plasmaleikkauksessa. 

Tärkeimpänä kohtana on ESILÄMMITYS, 
joka valitaan leikattavan materiaalin ja 
vahvuuden mukaan. 

OHJESÄÄNTÖ: ESILÄM= LEIKAT. LEVYN 
VAHV. SEKUNTEINA 

Muut asetukset katsotaan ohjelapusta kuten 
plasmalla 

Leikkausasetukset polttoleikatessa 

Valitaan AUTOM.AJO 

 → EI TESTIÄ→KPL 1→LEVYM. EI 

 

Nyt voidaan aloittaa ESILÄMMITYS 
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Kun asetukset on tehty, voidaan aloittaa ESILÄMMITYS sytyttämällä polttoleikkain. 

 

 

 

Sytytys tapahtuu painamalla 
punaista nappia, jonka 
alapuolella lukee SYTYTYS. 

Tällöin polttoleikkauspään 
vieressä sijaitseva sytytystulppa 
antaa kipinän ja ”liekki” syttyy. 

 

 

 

 

 

Kuvassa vielä tarkemmin 
esitettynä esilämmitys. 

 

 

 

 

 

 

Kun liekki on sytytetty, valitaan GO. 

Nyt esilämmitysaika lähtee laskemaan, jonka jälkeen 
kone rupeaa leikkaamaan ohjelman mukaan. 

HUOM! POLTTOLEIKATESSA EI TARVITA 
VETTÄ, JOTEN HUOMIOI, ETTÄ VESI ON 
LASKETTU ENNEN LEIKKAUSTA! 
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Leikkaus käynnissä.   Leikkaus valmis. 

 

 

Vertailun vuoksi vielä plasman jälki vs. polttoleikkausjälki 

Plasma     Polttoleikkaus 
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5.6  Käyttäjähuollot 

 

Koneen huollot, jotka käyttäjä suorittaa itse, ovat melko pienet. Tärkeimmät huollot ovat 
ainoastaan suuttimien vaihdot kumpaankin poltinpäähän. Suutin vaihdetaan yleensä siinä 
vaiheessa, kun leikkausjälki alkaa selvästi huonontua. Tässä on lyhyesti esitelty, kuinka homma 
käytännössä menee.  

 

Aluksi plasman suuttimen 
vaihto: 

Suuttimen vaihto tapahtuu 
avaamalla ohjauspään suoja 
kiertämällä sitä 
vastapäivään, jonka jälkeen 
osat ovat irrotettavissa. 

 

 

 

 

 

Kuvassa esitettynä ohjauspään ”sisältö”. Vaihdettava osa on kuparinen suutin. Kokoaminen 
tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä. 
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Polttoleikkauspään suuttimen vaihto: 

 

Polttoleikkauspään suuttimen vaihto tapahtuu samalla periaatteella kuin plasman. Eli aluksi 
suutinpää auki. Tässä on käytettävä 1” tuuman avainta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvassa 
polttoleikkauspään 
sisältö. 

 

 

Kokoaminen tapahtuu luonnollisesti päinvastaisessa järjestyksessä. 
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Perehdytettävä:  Työsuhde alkanut (pvm): 

Esimies: Osasto: 

Ursviken -giljotiinileikkuri Erityisesti huomioi-
tavat asiat 

Arvioitu 
ajantarve 

Perehdyttäjä Kuittaus 

– käyttöohjeisiin tutustuminen     

– turvalaitteet – hätäpysäytys    

– leikkurin valmistelu 
 

– koneen säädöt 
– koneen toiminnot 

   

– levyn leikkaaminen     

– käyttäjähuollot – rasvaus    

Kaltenbach -pyörösaha Erityisesti huomioi-
tavat asiat 

Arvioitu 
ajantarve 

Perehdyttäjä Kuittaus 

– käyttöohjeisiin tutustuminen     

– turvalaitteet – hätäpysäytys    

– sahaamisen valmistelut – säädöt, toiminnot    

– sahaus     
– teränvaihto – irrotus, asennus    
Bomar -vannesaha 
 

Erityisesti huomioi-
tavat asiat 

Arvioitu 
ajantarve 

Perehdyttäjä Kuittaus 

– käyttöohjeisiin tutustuminen     
– turvalaitteet – hätäpysäytys    
– sahaamisen valmistelut – säädöt, toiminnot    
– sahaus     
– teränvaihto – irrotus, asennus    
EKO -plasma/polttoleikkauskone Erityisesti huomioi-

tavat asiat 
Arvioitu 
ajantarve 

Perehdyttäjä Kuittaus 

– käyttöohjeisiin tutustuminen     
– turvalaitteet – hätäpysäytys    
– koneen valmistelu – kaasuhanat 

– levyn asettaminen 
   

– ohjelman teko ProCut CAD: lla – piirtäminen    
– plasmaleikkaus     

– polttoleikkaus     

– käyttäjähuollot – suuttimien vaihto    
Perehdytys hyväksytty (pvm):  Esimiehen allekirjoitus: 

 
Työntekijän allekirjoitus: 
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