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TIIVISTELMÄ 
   

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli luoda putkistojen kunnossapitosuunnitelma 

UPM Kymmene Oyj:n Tervasaaren paperitehtaan sellu- ja energiaosastolle. Kun-

nossapitosuunnitelman laatiminen tuli ajankohtaiseksi kemikaalien teollista käsitte-

lyä ja varastointia koskevassa lainsäädännössä hiljattain tapahtuneiden säädösmuu-

tosten myötä. Kemikaalilainsäädännössä määriteltävää laajamittaista toimintaa har-

joittavien teollisuuslaitosten velvoitteiden noudattamista valvoo Turvatekniikan 

keskus (TUKES). 

 

Työn teoriaosassa käsitellään lainsäädäntöä kemikaalien teollisen käytön ja kemi-

kaaliputkistojen osalta. Lisäksi tutustutaan ennakkohuoltokäsitteeseen ja putkisto-

tarkastuksiin sekä NDT-tarkastustoimintaan. Putkistojen keskeisimpänä vauriome-

kanismina on esitelty korroosio eri muotoineen. Työn soveltamisosassa käydään 

läpi kunnossapitosuunnitelman toteutusta vaiheittain: työn suunnittelu, tarkastetta-

vien putkistojen määrittely, tarkastusmenetelmien valinta, tarkastusjaksojen määrit-

tely sekä määräaikaistarkastusten suorittaminen ja niistä raportointi ja mahdolliset 

jatkotoimenpiteet. Tarkastettavat putket, tarkastusmenetelmät ja -jaksot on määri-

telty yhdessä tuotannon ja kunnossapidon henkilöiden kanssa. 

 

Kunnossapitosuunnitelman toteuttaminen saattaa vaikuttaa resurssien turhalta 

haaskaukselta, mutta tosiasiassa suunnitelmallisesti toteutetut määräaikaistarkas-

tukset ovat erinomainen työväline toimintahäiriöistä johtuvien tuotantoseisokkien 

ja niistä aiheutuvien taloudellisten menetysten ehkäisemiseen. Tarkastukset paljas-

tavat usein viat jo ennen kuin tilanne muuttuu kriittiseksi ja aiheutuu merkittäviä 

vahinkoja. Putkistojen kunnossapitosuunnitelman ensisijainen tarkoitus on kuiten-

kin estää vaarallisista aineista johtuvia onnettomuuksia sekä rajoittaa niiden ihmi-

sille ja ympäristölle aiheuttamia vaikutuksia. 



TAMPERE POLYTECHNIC 
Mechanical and Production Engineering 
Machine Automation 
Salmi, Ville-Pekka Maintenance plan for pipelines 
Bachelor Thesis 62 pages, 8 appendices 
Thesis supervisor Lic. Tech. Olavi Kopponen 
Commissioning company UPM-Kymmene Oyj Tervasaari. Supervisor: Tero Lahtinen 

(Maintenance Engineer) 
July 2007 
Keywords Maintenance plan, chemical pipelines, preventive maintenance, 

NDT, TUKES, corrosion 
 

 

ABSTRACT 
 

The purpose of this thesis was to formulate a maintenance plan of pipelines for the 

pulp and energy section of UPM-Kymmene Oyj’s Tervasaari paper mill. The estab-

lishment of this kind of a plan became current because of the changes recently 

made to the legislation concerning the industrial usage of chemicals. Large-scale 

industrial usage and storing of dangerous chemicals is supervised by Turvateknii-

kan keskus (TUKES). 

 

In the theoretical part of the work, legislation relating to both industrial usage of 

chemicals and pipelines containing chemicals is handled. Furthermore, the concept 

of preventive maintenance, inspections of pipelines and the NDT-inspection will be 

introduced. Corrosion, as the most essential damage function of the pipelines will 

also be presented. In the application part of this thesis, the execution of the mainte-

nance plan will be gone through phase by phase. The planning of the work, the de-

fining of the pipelines to be inspected, the selection of the inspection methods and 

the defining of the inspection schedule will be presented. Also the conductment of 

the periodic inspections, the reporting of them and the possible following measures 

were dealt with. The defined pipelines, inspection methods and schedule were se-

lected with the help of maintenance and production personnel.     

 

Execution of a maintenance plan may seem like waste of valuable resources but in 

reality, conscientious and organized inspection is an effective weapon against mal-

fuctions and production losses caused by unplanned downtime. The inspections re-

veale most of the defects even before the situation has turned to critical and sub-

stantial damages have occurred. The primary object of the maintenance plan of the 

pipelines is however to prevent accidents caused by dangerous substances and to 

confine the effects of them to the man and the nature.  
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1 JOHDANTO 
 

Kemikaalilainsäädäntö asettaa kemikaalien teollista käsittelyä harjoittaville tuotan-

tolaitoksille selkeät toiminnan rajat. Vaarallisten kemikaalien käsittelyä ja varas-

tointia koskevat useat velvoitteet, joilla pyritään estämään vaarallisista aineista joh-

tuvia onnettomuuksia ja rajoittamaan niiden ihmiselle ja ympäristölle aiheuttamia 

seurauksia. Kemikaalisäädösten viimeaikaiset muutokset vaativat teollisuuden yri-

tyksiltä ja niiden henkilökunnalta yhä enemmän valveutuneisuutta ja työtä. Vuonna 

2005 voimaan tulleiden vaarallisten kemikaalien käsittelyä ja varastointia koskevi-

en säädösmuutosten myötä toimintaa koskeviin velvoitteisiin, velvoiterajoihin sekä 

toiminnan laajuuden määrittävään suhdeluvun laskentaan tuli muutoksia. Joidenkin 

laitosten toiminta muuttui suhdeluvun laskennan muutoksen takia vähäisestä laa-

jamittaiseksi, mikä puolestaan lisäsi laitokselle kohdistettavien velvoitteiden mää-

rää. Ennestään laajamittaista toimintaa harjoittaville tuotantolaitoksille tuli puoles-

taan velvoite laatia joko toimintaperiaateasiakirja tai turvallisuusselvitys. Joidenkin 

laitosten toiminta saattoi myös muuttua laajamittaisesta vähäiseksi. 

 
Kemikaalilainsäädännön puitteissa laajamittaista toimintaa harjoittava UPM-

Kymmene Oyj:n Tervasaaren tehdas oli yksi osakseen lisävelvoitteita saaneista 

tuotantolaitoksista. Eräs kemikaalisäädösten noudattamista valvovan Turvateknii-

kan keskuksen (TUKES) asettamista velvoitteista oli yritykseltä vaadittavaan tur-

vallisuusselvitykseen liitettävä kemikaalisäiliöitä ja -putkistoja koskeva kunnossa-

pitosuunnitelma. Tämän opinnäytetyön tehtävänä on laatia kyseinen putkistojen 

kunnossapitosuunnitelma yrityksen sellu- ja energiaosastolle. Säiliöiden osalta vas-

taavanlainen suunnitelma toteutettiin jo viime vuonna. Tervasaaren tehtaalla, joka 

on yksi maailman suurimmista erikoispaperitehtaista, ei ollut ennestään minkään-

laista putkistojen kunnossapitosuunnitelmaa, joten sellaisen laatiminen oli välttä-

mätöntä ja ajankohtaista. 

 

Toimeksiannon mukaisesti kunnossapitosuunnitelmassa tuli määritellä tarkastetta-

vat putkistot, tarkastusmenetelmät sekä tarkastusaikataulu. Lisäksi tarkastukset tuli 

syöttää määräaikaistöiden muodossa tehtaan kunnossapidon tietojärjestelmään, jos-

ta ne ajankohtaiseksi tullessaan laukeavat ennakkohuolto-osaston suoritettavaksi. 

Ennakkohuolto-osaston tueksi piirrettiin myös putkireittikartat tarkastettavien put-

kilinjojen osalta. 
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Työn teoriaosassa selvitetään kemikaalisäädöksiä teollisen käytön ja putkistojen 

osalta sekä selvitetään ennakkohuollon käsitettä ja putkistotarkastuksia yleensä ja 

tutustutaan NDT-tarkastustoimintaan. Lisäksi esitellään korroosio yhtenä keskei-

simpänä putkistojen vauriomekanismina. Työn soveltamisosa puolestaan käsittelee 

putkistojen kunnossapitosuunnitelman toteutusta: työn suunnittelua sekä tarkastet-

tavien putkistojen ja tarkastusjaksojen määrittelyä ja tarkastusmenetelmien valin-

taa. Lisäksi käydään läpi tarkastusten dokumentointi ja jatkotoimenpiteet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU                                  TUTKINTOTYÖ 
Ville-Pekka Salmi 

7(62) 

2 YRITYSESITTELY 
 

UPM-Kymmene Oyj on taloudellisilla mittareilla mitattuna yksi maailman suu-

rimmista metsäteollisuusyhtiöistä. Ensisijaisesti yritys tunnetaan paperituotteistaan, 

joita myydään maailmanlaajuisesti. Yhtiöllä on toimintaa kaikkiaan 15 maassa ja 

sen palveluksessa työskentelee noin 28 700 henkeä, joista Suomessa vajaat 15 000. 

Yhtiön liikevaihto vuonna 2006 oli hieman yli 10 miljardia euroa. Tuotannon ko-

konaiskapasiteetti oli noin 12,2 miljoonaa tonnia. /21/ 

 

UPM:n liiketoiminnot voidaan jakaa viiteen ryhmään:  

• Aikakauslehtipaperitoimiala  

• Sanomalehtipaperitoimiala  

• Hieno- ja erikoispaperitoimiala  

• Jalostetoimiala 

• Puutuotetoimiala. /21/ 

Aikakauslehtipapereiden valmistajana UPM on 20 %:n markkinaosuudellaan maa-

ilman johtava. Sanomalehtipaperisektorilla UPM on noin 15 %:n markkinaosuudel-

laan Euroopan suurimpia valmistajia. Myös hienopapereiden valmistajana UPM on 

yksi Euroopan suurimmista yrityksistä. Erikoispaperituotanto käsittää tarra- sekä 

pakkauspaperit. Tarrapaperin osalta UPM on maailman suurin valmistaja ja pak-

kauspapereiden osaltakin yksi Euroopan johtavista valmistajista. Jalostetoimialan 

tuotteita ovat tarralaminaatit, teollisuuskääreet ja RFID-etätunnisteet. Kaikkien 

näiden tuotteiden osalta yhtiöllä on merkittävä markkinaosuus päämarkkinoillaan 

Euroopassa ja Yhdysvalloissa, mutta myös Aasian osuus toiminnasta kasvaa erit-

täin voimakkaasti. Puutuotetoimialan osalta UPM on Euroopan suurin vanerintoi-

mittaja ja neljänneksi suurin sahatavaran valmistaja. UPM:llä on myös muuta toi-

mintaa, johon kuuluvat muun muassa puun hankinta ja omat metsät, selluosasto, 

energiaosasto, logistiikkatoiminnot, konsernin kiinteistöyksikkö, konserniesikunta, 

osakkuusyhtiöosuudet sekä tietyt muut omistukset ja toiminnot. /21/ 

 

UPM-Kymmene Oyj syntyi syksyllä 1995, Kymmene Oy:n ja Repola Oy:n sekä 

sen tytäryhtiö Yhtyneet Paperitehtaat Oy:n päätettyä yhdistää toimintansa. Viralli-

sesti yhtiö aloitti toimintansa 1.5.1996. Nykypäivän UPM-konserni muodostuu 
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noin sadasta aikoinaan itsenäisenä yrityksenä toimineesta tuotantolaitoksesta. 

Suomessa tuotantolaitoksia on kaikkiaan 15, joista yksi on Tervasaaren sellu- ja 

paperitehdas. /19/ 

 
 
Tervasaaren paperitehdas 

Tervasaaren tehdas on UPM:n Suomen tehtaista vanhin. Se sijaitsee Valkeakoskel-

la, Vanajaveden rannalla. Tehdas kuuluu UPM:n organisaatiossa hieno- ja erikois-

paperit -toimialaan. Paperintuotanto rakentuu tällä hetkellä neljän paperikoneen va-

raan. Kahdella koneella (PK5 ja PK8) tuotetaan tarroihin käytettyä tausta- eli irro-

kepaperia, yhdellä koneella (PK6) säkki- ja käärepaperia ja yhdellä (PK7) kirje-

kuori- ja erikoispapereita. Säkki- ja käärepaperia tuottava PK6 tosin lopetetaan 

UPM-Kymmenen kannattavuusohjelman mukaisesti lähitulevaisuudessa. Tarran-

taustapaperin valmistajana Tervasaaren tehdas on maailman suurin tuotantoyksik-

kö. /19; 20/ 

 

Tehtaan vuotuinen paperintuotantokapasiteetti on noin 350 000 tonnia ja liikevaih-

to noin 350 miljoonaa euroa (v. 2003). Viennin osuus liikevaihdosta on yli 90 %. 

Selluosasto valmistaa noin puolet paperikoneiden käyttämästä massasta itse ja lo-

put ostetaan konsernin omilta tai osakkuustehtailta. Tehtaalla on oma puunkäsittely 

sekä oma voimalaitos ja tehdas on muun muassa lämpöenergian suhteen omavarai-

nen ja tehtaan käyttämästä sähköstäkin puolet tuotetaan itse. Henkilöstöä Tervasaa-

ren tehtailla on noin 800, mutta vähennyksiä on lähitulevaisuudessa tiedossa pape-

rikone 6:n ja yhden sellulinjoista lopettaessa toimintansa. /19; 20/ 

 

 
Kuva 1 Tervasaaren tehdasalue portilta ja vastarannalta kuvattuna 
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3 KEMIKAALIEN KÄSITTELYÄ KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ 
 

Vaarallisten kemikaalien teollinen käyttö on lainalaista toimintaa ja erittäin tark-

kaan valvottua. Kemikaalilainsäädäntö perustuu käytännössä seuraaviin kemikaa-

lisäädöksiin: 

  

• kemikaalilaki (744/1989) 

• ns. kemikaaliturvallisuuslaki eli vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden tur-

vallista käsittelyä koskeva laki (390/2005) 

• kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annettu asetus 

(59/1999) 

• kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annettua asetusta täy-

dentävä muutosasetus (484/2005). /22/ 

 

Edellä mainitut säädökset pohjautuvat nykyisellään suuronnettomuusvaaran torjun-

taa koskevaan SEVESO II-direktiiviin (EY/105/2003). /22/ 

 

Vaarallisten kemikaalien teollista käsittelyä ja varastointia harjoittavilla laitoksilla 

on lukuisia velvoitteita. Velvoitteiden päällimmäisenä tarkoituksena on estää vaa-

rallisista aineista johtuvia onnettomuuksia sekä rajoittaa niiden ihmisille ja ympä-

ristölle aiheuttamia vaikutuksia. Laitosta koskevat velvoitteet määräytyvät sen toi-

minnan laajuuden mukaan. Kaikkia toiminnanharjoittajia koskevia yhteisiä velvoit-

teita ovat: 

 

• Kemikaalien vaarallisten ominaisuuksien ja luokitusten sekä kemikaalien 

käsittelyyn liittyvien vaarojen tulee olla toiminnanharjoittajan tiedossa. 

• Toiminnanharjoittajan tulee valita käyttöön mahdollisista vaihtoehdoista 

vähiten vaaraa aiheuttava kemikaali. 

• Henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahinkojen estämiseksi tulee toiminnan-

harjoittajan noudattaa riittävää huolellisuutta ja varovaisuutta. 

• Toiminnanharjoittajan tulee puhdistaa mahdolliset kemikaaleista aiheutu-

neet rakenteiden ja ympäristön saastumiset ihmisille tai ympäristölle aiheu-

tuvan vaaran välttämiseksi. /22/  

 

 

http://www.edilex.fi/tukes/fi/sd/19990059


TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU                                  TUTKINTOTYÖ 
Ville-Pekka Salmi 

10(62) 

Lisäksi tuotantolaitosten on laitoksen suuruuden mukaan otettava tapauskohtaisesti 

käyttöön eriasteisia toimintailmoitusmalleja tai turvallisuusjohtamisjärjestelmiä, 

joihin suurissa laitoksissa kuuluu muun muassa yksityiskohtaisen riskin arvioinnin 

laatiminen mahdollisista onnettomuuksista. Riskin arviointi onkin merkittävässä 

roolissa suuronnettomuuksien estäjänä. Myös yleisölle tiedottaminen riskeistä ja 

oikeasta käyttäytymisestä onnettomuustapauksissa on tärkeä teollisuuden velvoite 

suurten tuotantolaitosten tapauksessa. /22/ 

 

Velvoitteet määräävä toiminnan laajuus voidaan karkeasti jakaa kahteen ryhmään: 

laajamittaiseen ja vähäiseen toimintaan. Vähäistä toimintaa harjoittavilla laitoksilla 

ei välttämättä ole kaikkia toiminnanharjoittajia koskevia yleisiä turvallisuusvelvoit-

teita lukuun ottamatta muita kemikaalilainsäädännön mukaisia velvollisuuksia. 

Niin sanotun ilmoitusrajan ylittävät vähäisen toiminnan tuotantolaitokset saavat 

velvoitteekseen muun muassa toimintailmoituksen sekä mahdollisten onnettomuus-

ilmoitusten tekemisen. Vähäisen toiminnan valvominen on paikallisen pelastusvi-

ranomaisen vastuulla. Turvatekniikan keskuksen (TUKES) julkaisema vähäistä toi-

mintaa koskeva velvoitelista löytyy kokonaisuudessaan liitteestä 1. /22/ 

 

Laajamittaisen toiminnan velvoitteet ovat huomattavasti moninaisemmat. Kaikkia 

laajamittaista toimintaa harjoittavia tuotantolaitoksia koskevia velvoitteita ovat 

muun muassa toiminta- ja muutosilmoitusten tekeminen, muutoslupien hakeminen, 

käytönvalvojien nimeäminen ja valvovan viranomaisen tekemissä määräaikaistar-

kastuksissa havaittujen puutteiden korjaaminen. Lisäksi voi laajamittaisille laitok-

sille tulla toiminnan laajuuden mukaan lisävelvoitteita, kuten toimintaperiaateasia-

kirjan tai turvallisuusselvityksen laatiminen ja yleisön tiedottamisvelvollisuus. Laa-

jamittaisen toiminnan velvoite- ja lisävelvoitelista löytyvät kokonaisuudessaan liit-

teessä 2. Laajamittaista toimintaa valvoo Turvatekniikan keskus. /22/ 

 

Toiminnan laajuus on määriteltävissä laitoksessa käytettävien kemikaalien määrän 

ja vaarallisuuden perusteella. Määrittelyssä käytetään apuna niin sanottuja suhdelu-

kuja, joiden summat lasketaan erikseen kullekin kolmelle vaararyhmälle: 
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• Kemikaalit, jotka ovat terveydelle vaarallisia (erittäin myrkylliset, myrkyl-

liset, syövyttävät, ärsyttävät haitalliset ja muut kemikaalit, jotka saavat va-

roitusmerkinnän Xi (ärsyttävä) tai Xn (haitallinen)) 

• Kemikaalit, jotka ovat ympäristölle vaarallisia 

• Kemikaalit, jotka ovat palo- tai räjähdysvaarallisia (palavat nesteet ja kaa-

sut, hapettavat aineet, räjähtävät kemikaalit ja veden kanssa voimakkaasti 

reagoivat kemikaalit). /22/ 

 

3.1 Suhdelukujen summan laskenta 
 

Laitoksen toiminnan laajuuden määrittelevä suhdelukujen summa s lasketaan seu-

raavalla kaavalla:  

 

s = q1/Q1 + q2/Q2 + q3/Q3 … + qn/Qn   (1) 

 

jossa q tarkoittaa laitoksessa olevan vaarallisen kemikaalin määrää ja Q vastaavan 

kemikaalin tai kemikaaliluokan vähimmäismäärää. Vähimmäismäärät on säädetty 

ja listattu asetuksen 59/1999 liitteessä 1. Vähimmäismäärät on taulukoitu neljään 

sarakkeeseen: ensimmäistä niistä käytetään vähäisen toiminnan ilmoitusrajan sel-

vittämisessä, toista laajamittaisen toiminnan rajan selvittämisessä ja kolmatta toi-

mintaperiaateasiakirjan laatimisvelvoitteen ja neljättä turvallisuusselvityksen laati-

misvelvoitteen selvittämiseen. /22/ 

 

Suhdelukujen summat lasketaan erikseen kaikille kolmelle edellä mainitulle vaara-

ryhmälle. Summia laskettaessa jokainen kemikaali otetaan mukaan jokaisen vaara-

ryhmän laskentaan, johon se jonkin vaaraominaisuutensa puolesta kuuluu. Lasken-

nassa käytetään sitä vähimmäismäärää, joka vastaa kyseistä vaaraominaisuutta. 

Mikäli jonkin vaararyhmän suhdelukujen summaksi saadaan 1 tai suurempi, kuuluu 

laitos kulloinkin laskettavana olevan vähimmäismääräluokan velvoitteiden piiriin. 

Alla olevassa taulukossa on esimerkki ympäristölle vaarallisten kemikaalien vel-

voiterajoista (vähimmäismääristä). /21/ 
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Taulukko 1 Teollisen toiminnan laajuuden määrittävät vähimmäisrajat ympäristöl-
le vaarallisille kemikaaleille /9/ 
Kemikaali ilmoitusraja 

vähäisestä 
toiminnasta

laajamittainen 
toiminta

toimintaperiaate-
asiakirja

turvallisuus-
selvitys

Ympäristölle vaarallinen 
aine, vaaralauseke R 50 
tai R50/53

1 10 100 200

Ympäristölle vaarallinen 
aine, vaaralauseke R51/53

5 50 200 500

 
 

3.2 Kemikaaliputkistot 
 

Kemikaalia käsittelevän ja varastoivan laitoksen edellytetään pitävän huolta siitä, 

ettei toiminnasta aiheudu henkilö-, omaisuus- tai ympäristövahinkoja. Vahinkojen 

välttämiseksi on toiminnanharjoittajan huolehdittava, että laitoksen putkistot ovat 

säädösten ja määräysten mukaisia ja tarvittavat tarkastukset on tehty. /18/ 

 

Vaarallisten kemikaalien putkistoihin sovelletaan yleisesti kemikaalisäädösten li-

säksi myös painelaitesäädöksiä. Painelaitepäätöstä (938/1999) sovelletaan kaikkien 

käyttöpaineeltaan yli 0,5 baria olevien kemikaaliputkistojen suunnitteluun, valmis-

tukseen ja vaatimustenmukaisuuden arviointiin. Painelaitepäätöksessä putkistot jae-

taan edellä mainittuja tehtäviä varten kahteen ryhmään: 

 

• painelaitepäätöksen liitteessä 1 esitettyjen olennaisten turvallisuusvaatimus-

ten täyttämistä edellyttävät putkistot, jotka ovat edelleen jaettavissa sisäl-

lön, sallitun käyttöpaineen (PS) ja nimellissuuruuden (DN) perusteella kol-

meen putkistoluokkaan kasvavan vaaran mukaan (I, II ja III) 

• painelaitepäätöksen 6§:ssä mainittua hyvää konepajakäytäntöä noudattavat 

putkistot /8; 18/ 

 

Kemikaaliputkiston luokitellussa käytetään apuna luokituskuvia, joista luokka mää-

ritetään kemikaalin vaarallisuuden ja olomuodon mukaan. Jos kemikaaliputkisto 

kuuluu sisältönsä, käyttöpaineensa ja nimellissuuruutensa perusteella putkistoluok-

kiin I, II tai III ja se suunnitellaan, valmistetaan ja tarkastetaan painelaitepäätöksen 

mukaisesti, voidaan sen katsoa täyttävän myös kemikaalisäädösten vaatimukset. 
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Kemikaaliputkisto ei kuitenkaan välttämättä kuulu putkistoluokkiin I, II tai III, 

vaan se voi kuulua putkistoihin, joihin on sovellettava painelaitepäätöksessä määri-

teltyä hyvää konepajakäytäntöä tai putkisto voi olla käyttöpaineeltaan alle 0,5 bar, 

jolloin siihen ei sovelleta painelaitepäätöstä. Näissäkin tapauksissa toiminnanhar-

joittajan on kuitenkin varmistettava kemikaalisäädösten täyttyminen ja putkiston 

soveltuvuus käyttökohteeseen. Velvoitteiden täyttymisestä voidaan varmistua esi-

merkiksi soveltamalla tällöinkin painelaitepäätöksessä putkistoluokalle I (alhaisin 

vaara) asetettuja vaatimuksia. Tällöin ei putkistoon kuitenkaan tule painelaitteen 

ilmaisevaa CE-merkintää. /8; 18/ 

 

Putkistojen suunnittelun ja valmistuksen osalta täytetään putkistoluokilta I, II ja III 

edellytettävät olennaiset turvallisuusvaatimukset soveltamalla yhdenmukaistettua 

eurooppalaista standardia SFS-EN 13480 (osat 1-5), Metalliset teollisuusputkistot. 

Myös ainoastaan hyvän konepajakäytännön noudattamista edellyttävät putkistot on 

suunniteltavissa ja valmistettavissa edellä mainitun standardin suositusten pohjalta. 

Myös muoviputkistot kuuluvat painelaitepäätöksen alaisuuteen, mutta niille ei ole 

käytössä EN-standardia. Toiminnanharjoittajan vastuulla on muoviputkiston käyt-

tökohteeseen soveltuvuuden varmistus. I, II ja III luokan kemikaaliputkistojen val-

mistuksen yhteydessä tulee suorittaa vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valmistaja 

valitsee tapauskohtaisesti käytettävän arviointimenettelyn useista vaihtoehdoista 

putkiluokan perusteella. /8; 18/ 

 

Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia siitä, että putkisto on tarkastettu ennen käyt-

töönottoa ja että se tulee tarkastettua määräajoin myös sen jälkeen. Tarkastukset 

hoitaa virallinen tarkastuslaitos, mutta ne ovat Turvatekniikan keskuksen hyväk-

synnän varaisesti suoritettavissa myös toiminnanharjoittajan itsensä toimesta. Täl-

löin tarkastuslaitoksen suorittamien määräaikaistarkastusten sijasta putkiston kun-

toa valvotaan toiminnanharjoittajan oman tarkastusjärjestelmän mukaisesti, edellyt-

täen että tarkastusjärjestelmän noudattaminen varmistaa vastaavan turvallisuusta-

son kuin määräaikaistarkastukset. Jos tuotantolaitoksen toiminta on lainsäädännön 

puitteissa siinä määrin laajamittaista, että siltä edellytetään Turvatekniikan keskuk-

selle tehtävää turvallisuusselvitystä, on tämä putkistojen tarkastusjärjestelmä sisäl-

lytettävä siihen esimerkiksi kunnossapitosuunnitelman muodossa. /12/ 
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Kemikaalien laajamittaista käsittelyä ja varastointia harjoittavissa teollisuuslaitok-

sissa tehtävistä putkistoihin liittyvistä laajennuksista tai olennaisista muutoksista 

tulee aina tehdä muutosilmoitus Turvatekniikan keskukselle. Jos laajennus- tai 

muutostyö laajamittaisen toiminnan yhteydessä on rinnastettavissa perustamiseen, 

on työlle haettava Turvatekniikan keskukselta myös lupa. Toiminnanharjoittajan on 

lisäksi kirjattava itselleen TUKES:n tekemiä määräaikaistarkastuksia varten kaikki 

putkistomuutokset, mukaan lukien myös ne, joista ei aiheudu ilmoitus- tai lupavel-

vollisuutta. /18/ 
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4 ENNAKKOHUOLTO 
 

4.1 Ennalta ehkäisevä kunnossapito 
 

Ennakkohuolto eli niin sanotusti ennalta ehkäisevä kunnossapito on olennainen osa 

nykypäiväistä kunnossapidon konseptia. Ennakkohuollolla tarkoitetaan käytännös-

sä ennakkoon suoritettavia kunnossapidollisia toimia, jotka tähtäävät toimintahäiri-

öiden ja -vikojen ehkäisemiseen jo ennen niiden syntyä sekä jo syntyneiden vikojen 

seurausten minimointiin. Ennakkohuollon avulla pyritään näin takaamaan laitteiden 

toimintavarmuus sekä lisäämään niiden kestoikää. /4; 16/ 

 

Ennakkohuollon määrä teollisuudessa on kasvanut tasaiseen tahtiin. Tänä päivänä 

ennakkohuollon osuus kaikesta kunnossapidon työmäärästä on noin 30 - 40 %. En-

nakkohuollon osuutta onkin järjestelmällisesti pyritty kasvattamaan, lähinnä kus-

tannussyistä. Yleinen harhakäsitys on ollut, että ennakkohuolto tulee perinteisiä 

korjaustöitä huomattavasti kalliimmaksi, mutta pitkällä aikavälillä ennakkohuollon 

avulla voidaan saavuttaa huomattavia taloudellisia säästöjä sekä muita etuja. En-

nakkohuollosta aiheutuvia hyviä puolia ovat muun muassa: 

 

• järjestelmien toimintavarmuuden ja käyttöiän kasvaminen 

• toimintahäiriöistä aiheutuvien seisokkien väheneminen 

• laitteiden korjaamisista ja mahdollisista korvaamisista aiheutuvien kustan-

nusten väheneminen 

• varaosien varaston hallinnoinnin paraneminen. /5; 16/ 

 

Ennakkohuollon kannattavuus tulee kuitenkin arvioida tapauskohtaisesti. Käytettä-

viä arviointikriteereitä ovat muun muassa ennakkohuollosta aiheutuvat kustannuk-

set suhteessa perinteisiin, vasta vian ilmetessä tapahtuviin korjaustoimenpiteisiin 

pitkällä tähtäimellä sekä arvioitu toimintahäiriöaste ja -jaksotus. Joissain tapauksis-

sa voi korjaus vasta vian ilmetessä olla taloudellisempaa, mutta esimerkiksi paperi- 

ja selluteollisuuden putkistojen korroosion kontrolloinnissa ennaltaehkäisevä kun-

nossapito on selkeästi kustannustehokkain menetelmä. Ilman toimivaa ennakko-

huoltoa putkistot ovat alttiita vakavillekin korroosiovaurioille. /1; 16/ 
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Parhaimmillaan ennakkohuolto on laitteiden ja järjestelmien ennalta laaditun suun-

nitelman mukaista rutiininomaista hoitoa ja säännöllisten tarkastusten suorittamista 

sekä mahdollisia korjaus- ja huoltotoimenpiteitä. Edellä mainitut tehtävät kuuluvat 

kunnossapitohenkilöiden toimenkuvaan, mutta myös käyttöpuolen henkilöstöllä on 

osuutensa ennaltaehkäisevässä kunnossapidossa. He osallistuvat työhön varsinaisen 

tehtävänsä ohella tarkkailemalla ympäristöään ja raportoimalla välittömästi kun-

nossapitoon tuotannossa havaittavista poikkeavuuksista. Usein nämä tuotantopuo-

len havainnot ovatkin varsin arvokkaita, ennakkohuoltoa silmälläpitäen. Käyttö-

puolen henkilöt voivat itsekin tarpeen vaatiessa suorittaa pienempiä korjaus- ja 

huoltotöitä. /1; 4/ 

 

Säännölliset määräaikaistarkastukset ovat ennakkohuollon kriittisin osa-alue. Ne 

ovat päivittäistä rutiininomaista hoitoa ja tarkkailua laajempia toimenpiteitä, ja nii-

den avulla määritellään laitteiden ja järjestelmien kunto sekä huolto- ja korjaustar-

ve. Varsinkin niin sanotuin NDT-menetelmin suoritetut tarkastukset ovat keskei-

sessä roolissa ennalta ehkäisevässä kunnossapidossa. Määräaikaistarkastukset suo-

ritetaan tavallisesti riskikartoitusten, kokemusten ja valmistajalta saatujen suositus-

ten perusteella luotujen kunnossapito- tai määräaikaistarkastussuunnitelmien mu-

kaisesti. Tarkasti ja organisoidusti suoritetut tarkastukset ovat erinomainen ase tais-

telussa toimintahäiriöitä vastaan, sillä tarkastukset paljastavat usein viat ennen kuin 

tilanne muuttuu kriittiseksi. Ollakseen päteviä tarkastukset vaativat kuitenkin myös 

päteviä tarkastajia. Tarkastuskohteiden valinta ja itse tarkastusten suorittaminen 

vaatii ammattitaitoa. On myös erittäin olennaista tietää, milloin kohde on vielä hy-

väksyttävässä kunnossa ja milloin tulee ryhtyä toimenpiteisiin. Tieto siitä, tuleeko 

tietystä halkeamasta tai vuodosta syntymään tulevaisuudessa ongelmia, tulee lähin-

nä kokemuksen kautta. /1/  

 

Hyväksyttävien rajojen ulkopuolella olevien vikojen ilmetessä on ryhdyttävä jatko-

toimenpiteisiin. Kunnossapitomies voi tarkastuksen yhteydessä toteuttaa pienem-

mät toimenpiteet, kuten tarvittavien säätöjen ja pienehköjen korjausten suorittami-

sen. Isommista vioista tehdään tavallisesti vikailmoitus ja työtilaus. Kunnossapito 

voi korjata ilmenneen vian kahdella tavalla. Jos viasta aiheutuva tuotantoseisokki 

on saatava välittömästi päätökseen, voidaan suorittaa hätäkorjaus, jolla selvitään 
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parempana ajankohtana tapahtuvaan korjaukseen saakka. Pyrkimyksenä kuitenkin 

on, että ilmenneille vioille suoritetaan kunnollinen korjaus mahdollisimman pian: 

 

• Arvioidaan kyseisen vaurion laajuus sekä mahdolliset lisävauriot ja välilli-

set vauriot. 

• Selvitetään vaurion tyyppi. 

• Selvitetään vaurion syy. 

• Suunnitellaan ja pannaan täytäntöön paras mahdollinen korjaustoimenpide. 

• Varmistetaan korjaustoimenpiteen toteutuminen ja vaurion eliminointi. 

• Varmistetaan, että korjaustoimenpide estää vaurion uusiutumisen. /1/ 

 
 

Putkistotarkastukset 

Monissa teollisuusyrityksissä on suuria putkilinjoja. Varsinkin prosessiteollisuudel-

le on ominaista, että laitokset käsittävät valtavat määrät erilaisia aineita sisältäviä 

putkistoja. Näihin putkistoihin syntyvät viat saattavat aiheuttaa monenlaisia haitto-

ja. Putkistojen kunnontarkkailuun onkin syytä kiinnittää huomiota, ja esimerkiksi 

vaarallisia kemikaaleja käsittelevien teollisuuslaitosten putkistoille ja niiden tarkas-

tuksille asetetaan jo lainsäädännönkin puitteissa tiettyjä vaatimuksia. Putkistotar-

kastukset laiminlyötäessä voi syntyä esimerkiksi seuraavia haittoja: 

 

• tapaturmavaarat 

• energiahäviöt esimerkiksi höyryputkistoissa 

• kaasuvuodon aiheuttamat räjähdysvaarat 

• kaasujen ja kemikaalien aiheuttamat tulipalovaarat 

• koneiden vaurioituminen 

• vuotojen aiheuttamat taloudelliset tappiot. /4/ 

 

Putkistojen pahimmat ongelmat ajan myötä ovat korroosiosidonnaisia. Huomattava 

osa kunnossapidon kustannuksista aiheutuu juuri korroosiovaurioiden korjauksista. 

Esimerkiksi sellu- ja paperiteollisuuden putkistot ovat erilaisine kemikaaleineen, 

korkeine paineineen ja lämpötiloineen sekä suurine virtausnopeuksineen erityisen 

alttiita erilaisille korroosiomuodoille. Putkistovaurioita voivat aiheuttaa myös esi-

merkiksi putkien vääränlainen ripustaminen sekä värähtelyt. /4/ 
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Käyttö- sekä kunnossapitohenkilöstön päivittäisen silmäilyn lisäksi putkilinjojen 

tarkastukset suoritetaan tavallisesti määräaikaistarkastusten muodossa. Putkilinjat 

kierretään läpi ohjeiden mukaisesti käyttäen ennalta määriteltyjä tarkastusmenetel-

miä, mutta mikäli putkilinjoissa havaitaan poikkeavuuksia, voidaan tilanteen mu-

kaan harkita muidenkin menetelmien soveltamista. Putkistojen kunnontarkkailussa 

tulee kiinnittää huomiota esimerkiksi seuraaviin asioihin: 

 

• vuotoihin 

• korroosioon 

• värähtelyihin 

• putkien kannakointiin 

• eristevaurioihin. /4/ 

 

NDT-tarkastustoiminta on keskeisessä roolissa putkistojen tarkastusten yhteydessä. 

Vaurioita etsitään perinteisesti muun muassa seuraavilla tavoilla: 

 

• Silmämääräisellä tarkastelulla havaitaan nestevuodot huonetilassa olevista 

putkista. 

• Hajuaisti kertoo useat kaasuvuodot. 

• Ultraääneen perustuvia laitteita käytetään esimerkiksi seinämänvahvuusmit-

tauksissa. 

• Suopaliuosta käytetään etenkin kaasuvuotojen etsintään. 

• Lämpökameraa voidaan käyttää virtaavien aineiden ollessa kuumia tai kyl-

miä. /4/ 

 

Huomionarvoisia kohteita putkistotarkastuksen yhteydessä ovat korroosion tai 

muiden syiden takia oletettavasti kuluvat putken osat. Tällaisia ovat muun muassa: 

 

• käyräkohdat 

• supistukset 

• laajennukset 

• venttiilien kohdat 

• istutukset toisiin putkiin 
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• laippaliitokset 

• säiliö- ja instrumenttiyhteet 

• tiivisteet 

• hitsaussaumat. /4/ 

 

Tarkastuksissa havaituista, jatkotoimenpiteisiin johtavista vioista tarkastaja tekee 

vikailmoituksen ja työtilauksen, joka tilanteen akuuttiudesta riippuen johtaa toi-

menpiteisiin enemmin tai myöhemmin. 

 
 

4.2 NDT-tarkastustoiminta 
 

NDT-menetelmät (Non Destructive Testing) eli ainetta rikkomattomat tarkastus-

menetelmät ovat olennainen osa nykypäiväistä laadunvarmistusta. Tarkastusten ta-

voitteena on antaa tietoja materiaalin, tuotteen tai rakenteen laadusta, ominaisuuk-

sista sekä mahdollisista virheistä, poikkeamista ja puutteista. Tarkastusten avulla 

pyritään siten selvittämään, täyttääkö kohde sille asetetut odotukset, tarpeet ja vaa-

timukset. Tarkastusmenetelmillä haetaan tavallisimmin materiaalivirheitä, väsymi-

sen aiheuttamia säröjä ja korroosion tai eroosion aiheuttamia ohentumia. /3; 23/ 

 

NDT-tarkastusten käyttö on hyvin laaja-alaista, aina perusteollisuudesta lähtien 

pitkälle jalostettujen tuotteiden tarkastukseen saakka. Vaikka NDT-tarkastusta käy-

tetään useimmiten tuotteiden jälkitarkastuksissa, on sen rooli myös teollisuuden 

kunnossapidon ja ennakoivan tarkastustoiminnan piirissä kasvanut viime aikoina 

huomattavasti. /3; 23/ 

 

NDT-tarkastuksia suoritettaessa lähtökohtana on tavallisesti silmämääräinen tar-

kastus, joko ilman optisia välineitä tai niitä käyttäen. Tämän perustarkastusmene-

telmän rinnalle voidaan tilanteen mukaan valita jokin tai joitakin seuraavista ylei-

simmistä tarkastusmenetelmistä: tunkeumanestetarkastus, magneettijauhetarkastus, 

radiografinen tarkastus, ultraäänitarkastus ja pyörrevirtatarkastus. Seuraavassa kä-

sitellään myös termografia yhtenä vähemmän käytetyistä menetelmistä, lähinnä sii-

tä syystä, että UPM-Kymmenen Tervasaaren tehtailla on käytössään lämpökamera, 
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joka on periaatteessa myös valjastettavissa putkistojen kunnonvalvonnallisiin teh-

täviin. /3; 23/ 

 

NDT-tarkastajan työ pohjautuu tarkastuskohteista laadittavaan kirjalliseen tarkas-

tusohjeeseen, josta selviävät esimerkiksi tarkastusmenetelmä, -välineet, -laajuus, -

vaatimukset ja hyväksymisrajat. Tarkastustulokset kirjataan tarkastuspöytäkirjoi-

hin, joista tulee ilmetä muun muassa tarkastuskohdetiedot, -tapa, -tulokset ja tar-

kastusten hyväksyttävyys. /3; 23/ 

 
 

4.2.1 Silmämääräinen tarkastus 
 

Silmämääräinen tarkastus on yleisimmin käytetty NDT-menetelmä, joka liittyy 

useaan eri vaiheeseen tuotteen valmistuksen ja sen elinkaaren aikana. Tarkastus-

menetelmä on kuitenkin usein turhan aliarvostettu ottaen huomioon, että se on erit-

täin käyttökelpoinen ja monessakin tapauksessa täysin riittävä menetelmä huolelli-

sesti suoritettuna. Riittävässä valaistuksessa ihmissilmän on todettu pystyvän ha-

vaitsemaan leveydeltään jopa vain noin 0,05 mm:n viivamaisia virheitä sekä hal-

kaisijaltaan noin 0,10 mm:n pyöreitä virheitä. Ihmissilmän rinnalle voidaan havait-

tavuuden parantamiseksi ottaa muitakin optisia välineitä, kuten peilejä, suurennus-

laseja, mikroskooppeja ja endoskooppeja. /3/ 

 
 

4.2.2 Tunkeumanestetarkastus 
 
Tunkeumanestetarkastuksen avulla pyritään havaitsemaan pintaan asti avautuvia 

virheitä. Menetelmä sopii kaikille materiaaleille, jotka luonnostaan eivät ole huo-

koisia, myös ei-magneettisille, joille mm. magneettijauhetarkastusta ei voida käyt-

tää. Menetelmä on selkeästi ja helposti sovellettavissa erikokoisille ja -muotoisille 

kappaleille. /3/ 

 

Menetelmässä värillinen tai fluoresoiva tunkeumaneste levitetään puhdistetun koh-

teen pinnalle. Kapillaarivoiman ansiosta neste tunkeutuu virheisiin ja ns. tun-

keuma-ajan kuluttua ylimääräinen neste pestään pois ja pinnalle levitetään kehite, 

johon osa virheisiin jääneestä tunkeumanesteestä imeytyy ja levittyy. Kehitteen pe-
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rusteella on virheistä vedettävissä johtopäätöksiä. Menetelmän eri vaiheet on esitet-

ty kuvissa 2 - 4. /3/ 

 

 
Kuva 2 Tunkeumanesteen levitys /13/ 

 

 
Kuva 3 Ylimääräisen tunkeumanesteen pesu /13/ 

 

 
Kuva 4 Tunkeumaneste imeytyy epäjatkuvuudesta kappaleen pinnalle levitettyyn 

kehitteeseen /13/ 

 

Hyvissä olosuhteissa menetelmällä on mahdollista havaita leveydeltään jopa 0,2 

µm:n halkeamia, joiden pituus on kuitenkin oltava vähintään 1 mm ja syvyys vä-

hintään 10 µm. Pieniä tasomaisia epäjatkuvuuksia ei kuitenkaan aina havaita. Vir-

hetarkastelua vaikeuttaa myös huomattavasti karhea pinta, sillä menetelmä on 

herkkä pinnanlaadulle ja epäpuhtauksille, kuten esimerkiksi öljylle tai muulle sel-

laiselle, joka on saattanut tunkeutua epäjatkuvuuksiin estäen näin tunkeumanesteen 

toiminnan. Rajoituksia menetelmälle asettaa myös tarkastettavan kohteen lämpöti-

la, joka tulee yleensä olla välillä +5…+50 °C. /3/ 
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4.2.3 Magneettijauhetarkastus 
 

Magneettijauhetarkastusta käytetään ferromagneettisilla materiaaleilla, pintaan asti 

avoimien tai pinnan läheisyydessä olevien virheiden, kuten halkeamien, ylivalssau-

tumien huokosten ja kuonasulkeumien havaitsemiseen. Virheiden eli niin sanottu-

jen epäjatkuvuuskohtien havaitseminen perustuu niiden aiheuttamiin magneettisiin 

vuotokohtiin, jotka keräävät ympärilleen tarkastettavalle pinnalle levitettävän mag-

neetti- eli rautajauheen. Kerääntyneen jauheen perusteella voidaan siten tehdä joh-

topäätöksiä muun muassa virheen sijainnista, koosta ja muodosta. /3; 13/ 

 

Käytännössä tarkastettava kappale magnetoidaan puhdistamisen jälkeen käyttämäl-

lä esimerkiksi iesmagneettia. Magnetointi saa levitettävän magneettijauheen muo-

dostamaan niin sanottuja magneettisia siltoja epäjatkuvuuskohtiin (kuva 5). /3; 13/ 

 
Kuva 5 Magneettijauheen muodostama magneettisilta epäjatkuvuuskohdassa /13/ 

 

Tarkastusjauheen levittämisessä voidaan käyttää kahta eri menetelmää: kuivajau-

hemenetelmää, jossa magneettijauhe ”pöllytetään” tarkastettavalle pinnalle, tai 

märkämenetelmää, jossa jauhe on sekoitettu niin sanottuun. kantonesteeseen. Myös 

käytettävissä rautajauheissa on eroja. Voidaan käyttää joko värillistä menetelmää, 

jossa rautahiukkaset ovat värillisiä, vaalealla ohuella kontrastipohjalla tai fluore-

soiva menetelmää, jossa hiukkaset ovat ilman kontrastipohjaa ja näin ollen vaadi-

taan UV-valon käyttöä. /3; 13/ 

 

Menetelmä on parhaimmillaan etsittäessä magneettikentän voimaviivojen suuntaa 

vastaan kohtisuorassa olevia halkeamia. Sitä vastoin voimaviivojen suuntaiset hal-

keamat on vaikeampi löytää ja sen vuoksi magneettijauhetarkastus suoritetaankin 

yleensä kahdessa toisiaan vastaan kohtisuorassa suunnassa. /3; 13/ 
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Magneettijauhetarkastuksella voidaan hyvissä olosuhteissa löytää halkeamia, joi-

den leveys on jopa 0,1 µm ja syvyys 10 µm. Normaaliolosuhteissa voidaan luotet-

tavan löytämisen rajana pitää 1 µm:n levyistä ja 25 µm:n syvyistä halkeamaa, mi-

käli sen pituus on vähintään 2 mm. Virhekoon pienentyessä tai etäisyyden pinnasta 

kasvaessa, tarkastuksen herkkyys ja luotettavuus luonnollisesti alenee. Myös epä-

puhtauksilla ja pinnanlaadulla, esimerkiksi mahdollisella päällysteellä ja sen pak-

suudella on merkittävä vaikutus tarkastuksen herkkyyteen. /3; 13/ 

 

Lukuun ottamatta kohteiden puhdistamista tarkastettavaan kuntoon, voidaan mag-

neettijauhemenetelmää pitää nopeana ja edullisena tarkastusmenetelmänä. Mag-

neettijauhetarkastus sopii erityisen hyvin esimerkiksi käytöstä aiheutuneiden vauri-

oiden kuten väsymissäröjen paikallistamiseen esimerkiksi määräaikaistarkastusten 

yhteydessä. Mm. korkeassa paineessa tai lämpötilassa toimivat putkistot väsymis-

vaurioineen ovat tyypillisiä magneettijauhetarkastuskohteita. Rajoitteena menetel-

mällä on mm. pistemäisten vikojen, kuten syöpymisestä johtuvien vuotojen etsimi-

nen, joka ei menetelmällä yleensä ole tarkoituksenmukaista. Märkämenetelmää 

käytettäessä voidaan lämpötilarajana pitää +90 °C:tta. Kuivajauhemenetelmää voi-

daan kuitenkin käyttää varsin kuumienkin paikkojen tutkimiseen, jopa yli +300 

°C:ssa. /3; 13/ 

 
 

4.2.4 Radiografinen tarkastus 
 

Aineen paksuus- ja tiheyseroihin perustuvassa radiografisessa tarkastusmenetel-

mässä tutkittavaan kappaleeseen kohdistetaan ionisoivaa säteilyä, joka läpäisee 

kohteen seinämänvahvuudesta riippuvalla voimakkuudella tallentuen kohteen taka-

na olevalle mittalaitteelle, yleensä filmille. Kehitysprosessissa filmin hopearakeet 

muuttuvat mustaksi säteilyn vaikuttamilta alueilta. Filmille tallentuneiden tum-

muus- eli mustumaerojen perusteella voidaan arvioida aineen eheyttä kohta kohdal-

ta (kuva 6).  /3; 13/ 
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Kuva 6 Filmille tallentunut putken korroosiokuva /13/ 

 

Radiografialla, jollaiseksi käytännössä luetaan röntgen- ja gammakuvaus, voidaan 

paikallistaa kaikki vähintään 1 - 2 % säteilyn suuntaisesta aineenpaksuudesta olevat 

kolmiulotteiset virheet, kuten huokoset, kuonasulkeumat ja erilaiset muotovirheet. 

Menetelmä sopii varsin hyvin myös eroosio- ja korroosiovikojen havainnointiin. 

Halkeamien ja muiden tasomaisten virheiden havaitseminen on huomattavasti epä-

varmempaa. Radiografisten menetelmien tarkkuus riippuu muun muassa kuvatta-

vasta aineesta, filmistä, kuvaustekniikasta, säteilyn laadusta ja laitteistosta. /3; 13/ 

 

Tavallisesti käytetään säteilylähteinä joko rtg-putkia tai gammasäteilylähteitä. Kul-

loinkin käytettävä säteilylähde määräytyy hyvin pitkälti tarkastettavan kohteen ko-

konaisainepaksuudesta. Nykypäivänä kuvattavat kokonaisainepaksuudet voivat 

paksuimmillaan olla noin 200 mm luokkaa, mutta varsinkin ohuilla aineenpaksuuk-

silla menetelmä on erittäin käyttökelpoinen ja muun muassa ainoita mahdollisia 

menetelmiä tarkastettaessa ainepaksuudeltaan alle 5 mm:n terästä. /3; 13/ 

 

Radiografian luotettavuus on periaatteessa riippumaton tarkastettavasta aineesta ja 

kohteiksi kelpaavat periaatteessa kaikki, joissa on mahdollisuus järjestää filmi ja 

säteilylähde vastakkaisille puolille kappaletta. Ainoastaan säteilyn absorptioon ja 

sirontaan taipuvaiset materiaalit ovat vaikeammin tarkastettavissa. Menetelmä on 

ainoa tässä esitellyistä NDT-menetelmistä, joilla voidaan tutkia kohteen sisäisiä ra-

kenteita, kuten kaksoisputkirakenteen sisäputkea tai putken sisällä olevan kiinteän 
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aineen määrää.  Radiografia on myös ainoa menetelmä, jolla voidaan määrittää 

kierreliitoksin rakennetun putken korroosiotila. /3; 13/ 

 

Menetelmää käytetään yleisesti hitsien laadun seurannassa. Toinen yleinen radio-

grafian sovelluskohde on putkien korroosion ja ohentumisen tarkastelu. Siinä filmi 

asetetaan putken taakse kohtisuoraan putken vastakkaisella puolella olevaan sätei-

lylähteeseen nähden (kuva 10). Näin filmille saadaan piirtymään projektio putken 

profiilialueesta ja vaipasta. Korroosioaste voidaan määrittää profiilialueen syöpy-

mien syvyyden mittauksella ja vaippa-alueen mustumaerojen perusteella. Kuvaus 

on mahdollista myös käytön aikana. /3; 13/ 

 

 
Kuva 7 Putken korroosionkuvausjärjestely /13/ 

 
 

4.2.5 Ultraäänitarkastus 
 
Kappaleiden mittojen määrittämiseen ja sisäisten virheiden löytämiseen voidaan 

käyttää ultraäänitarkastusta. Ultraääni tarkoittaa käytännössä taajuudeltaan yli 20 

kHz oleva ääntä ja aina 100 MHz:iin asti se on valjastettavissa ultraäänitarkastuk-

sen käyttöön. Yleisimmin käytetyt taajuudet löytyvät kuitenkin väliltä 2 - 5 MHz. 

/3; 13/ 

 

Ultraäänitarkastuslaitteet perustuvat yleensä niin sanottuun pulssikaikutekniikkaan. 

Siinä luotain toimii niin sanotulla lähetin-vastaanotin periaatteella eli tarkastus voi-

daan suorittaa yhdeltä puolelta kohdetta yhdellä laitteella. Tarkemmin ottaen puls-
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sikaikumenetelmässä tarkastettavaan kohteeseen lähetetään laitteen antamasta säh-

köisestä impulssista luotaimen pietsosähköisessä kiteessä muodostettua ääniväräh-

telyä. Värähtely etenee kohteessa heijastuen sisäisistä epäjatkuvuuksista tai kohteen 

takaseinästä. Heijastunut värähtely muuttuu luotaimessa takaisin sähköiseen muo-

toon ja esim. epäjatkuvuuskohdat näkyvät laitteen näytössä niin sanottuina kaiku-

piikkeinä, joista on pääteltävissä virheiden sijainti, laatu ja koko. Pulssikaiku-

ultraäänilaitteella toteutettu mittaustapahtuma on esitetty kuvassa 8. /3; 13/ 

 

 
Kuva 8 Mittaus pulssikaiku-ultraäänilaitteella /13/ 

 

Erilaisin luotaimin äänivärähtely voidaan lähettää joko kohtisuoraan tai erilaisissa 

kulmissa tarkastettavaan kohteeseen (kuva 9). Käytettävä taajuus valitaan yleensä 

kompromissina virheiden erotuskyvyn ja äänivärähtelyn tunkeutumissyvyyden vä-

liltä, sillä mitä suurempaa taajuutta käytetään, sitä pienempiä epäjatkuvuuskohtia 

löydetään, mutta samalla tunkeutumiskyky pienenee voimakkaamman äänen vai-

menemisen takia. /3; 13/ 
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Kuva 9 Kohtisuora ja kulmaluotain /13/ 

 

Sironnasta ja absorptiosta johtuva äänen vaimeneminen rajoittaa tarkastettavissa 

olevan kohteen paksuutta, joka vaihtelee luonnollisesti materiaaleittain. Yleisesti 

ottaen ultraäänitarkastuksen yksi hyvistä puolista on kuitenkin sen hyvä tunkeutu-

miskyky, esimerkiksi useita metrejä terästä. Materiaaleittain tapahtuvan kalibroin-

nin suhteen on kuitenkin oltava tarkkana, ettei vahvistuksen virheellisen säätämisen 

ansiosta ajauduta virhekoon ali- tai yliarviointiin. /3; 13/ 

 

Ultraäänitarkastus on erinomainen menetelmä virheiden löytämiseen ja paikanta-

miseen. Menetelmän osalta vaikeampia tarkastusvaiheita ovat virheen tunnistami-

nen ja se koon ja olomuodon määrittäminen, jotka kuitenkin pätevältä tarkastajalta 

luonnistuvat suhteellisen vaivattomasti. Ultraäänitarkastus onkin erittäin suosittu 

tarkastusmuoto ja sen kohteet ovat hyvin moninaiset ja eräissä kohteissa voidaan 

ultraäänitarkastuksen todeta olevan jopa ainoa järkevä tarkastusmenetelmä. /3; 13/ 

 

Tyypillisimpiä tarkastuskohteita ovat muun muassa putkistojen ja säiliön vaippojen 

seinämänpaksuusmittaukset esimerkiksi laitoksen normaalin vuosihuollon tai mää-

räaikaistarkastuksen yhteydessä. Esimerkiksi voimalaitoskattiloiden keitto- ja tulis-

tinputket ovat kohteita joiden korroosio ja kulumistilan seuraamiseen menetelmä 

soveltuu erinomaisesti. Yleisiä käyttökohteita ovat myös paksuseinämäisten koh-

teiden hitsit sekä perusaineet. Yleisellä tasolla voidaan ultraäänitarkastuksen koh-

teiksi todeta soveltuvan kaikki kohteet joiden materiaali on hyvin ääntä johtavaa ja 
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tarkastettava pinta on luokse päästävissä ja riittävän tasainen hyvän kontaktin ai-

kaansaamiseksi. /3; 13/ 

 

Epäjatkuvuuksien havaitsemisessa on virhetyypeittäin huomattaviakin eroja. Esi-

merkiksi kuoppakorroosion erotuskyky varsinkin normaaleissa hiiliteräksissä on 

varsin hyvä, kun taas varsinkin kirkkailla aineilla pistekorroosion havaitseminen, 

sen pohjan pienen pinta-alan vuoksi, on epävarmempaa. Hitseissä tasomaiset, ääni-

keilaa vastaan olevat heijastajat ovat helposti löydettävissä, sitä vastoin pyöreät ja 

epäsymmetriset virheet, esim. valujen imuviat ovat usein vaikeita tulkita. Tarkastus 

on vaikeaa myös austenniittisten terästen hitseillä, lähinnä voimakkaan äänen si-

roamisen takia. /3; 13/ 

 
 

4.2.6 Pyörrevirtatarkastus 
 
Pyörrevirtatarkastus on sähköiseen induktioon perustuva särötarkastusmenetelmä. 

Tarkastuksessa vaihtovirtakela eli niin sanottu tarkastuskela tuodaan tarkastettavan, 

sähköä johtavan kohteen läheisyyteen. Vaihtovirtakelan muuttuva magneettikenttä 

indusoi tarkastettavaan kappaleeseen pyörrevirtoja, jotka puolestaan synnyttävät 

toisiomagneettikentän. Kohteen toisiomagneettikenttä indusoi sähkövirran vastaan-

ottokelaan ja mittaamalla tai seuraamalla kelassa tapahtuvia muutoksia saadaan tie-

toja tarkastettavasta kohteesta. Esimerkiksi ainepaksuuserot ja epäjatkuvuudet ai-

heuttavat erilaisia muutoksia pyörrevirtoihin ja muutoksen tyypin mukaan voidaan 

päätellä muutoksen aiheuttaja (kuva 10). /3; 13/ 
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Kuva 10 Pyörrevirtatarkastus /6/ 

 

Pyörrevirtatarkastuksessa olennaiset osatekijät ovat tarkastettavan kohteen sähkön-

johtavuus ja permeabiliteetti sekä käytettävä tarkastustaajuus, jotka kaikki vaikut-

tavat osaltaan tarkastuksen tunkeumasyvyyteen. Tarkastustaajuudeksi on tarkoitus 

valita mahdollisimman korkea taajuus, jolla vielä päästään haluttuun tun-

keumasyvyyteen, sillä taajuutta ja samalla virheiden havaittavuutta kasvatettaessa 

tunkeumasyvyys puolestaan pienenee. Esimerkiksi ferromagneettisilla aineilla voi-

daan korkeampia taajuuksia käyttää pyörrevirtojen huonon tunkeutumisen vuoksi 

käytännössä vain pintavirheiden etsimisessä. /3; 13/ 

 

Menetelmä soveltuu aineenpaksuusmuutosten 

havainnointiin erityisesti ohutseinämäisillä 

putkilla (kuva 11). Muun muassa lämmön-

vaihtimien putkien ja tuubien korroosio- ja 

eroosiotarkastuksiin menetelmää käytetään 

enenevissä määrin. Pyörrevirtatarkastusta 

käytetään pintavirheiden havaitsemiseen var-

sinkin austenniittisissa rakenteissa. Myös 

alumiiniosien tarkastukseen sitä käytetään 

laajalti. Menetelmää hyödynnetään sekä ei-

magneettisilla aineilla että nykyään myös 

magneettisten putkien tarkastuksessa. /3; 13/

                    Kuva 11 Pyörrevirtatarkastus /17/ 
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Pyörrevirtatarkastus on hyvä menetelmä korvaamaan esimerkiksi magneettijauhe- 

ja tunkeumanestetarkastuksia, erityisesti pyörähdyssymmetrisissä kappaleissa. 

Esimerkiksi koneiden väsymissäröjen osalta menetelmä ei kuitenkaan vedä herk-

kyyden suhteen vertoja esimerkiksi magneettijauhemenetelmälle. Pyörrevirtamene-

telmän etuna muihin verrattuna on kuitenkin kyky suorittaa tarkastukset päällystet-

tyjen pintojen päältä. Sähköiseen signaaliin perustuvan toimintaperiaatteensa vuok-

si on tietojen keruu ja raportointi myös helppo automatisoida. /3; 13; 23/   

 
 

4.2.7 Termografia 
 
Termografialla eli lämpökuvauksella tarkoitetaan menetelmää, jossa mitataan tar-

kastettavan kohteen luonnostaan lähettämää infrapunasäteilyn energiaa. Kohteen 

pinnasta saatava lämpötilajakautuma paljastaa kappaleessa olevat halkeamat ja sul-

keumat sekä muut epäjatkuvuudet, joiden lämmönjohtavuus on ympäristöään huo-

nompi ja ne näkyvät siten erivärisenä jakautumassa. /3; 11/ 

 

Yleisin väline termografian saralla on lämpökamera. Se vastaanottaa tarkastettavan 

kohteen lähettämän lämpösäteilyn mitaten sen voimakkuuden. Kameran matriisi-

ilmaisin muuttaa mitatun voimakkuuden lämpötilatiedoksi, josta muodostetaan di-

gitaalisesti lämpötilajakautuman mukaista reaaliaikaista grafiikkaa videonäytölle 

tai kameran omalle etsimelle. Kuvattavissa oleva lämpötilaskaala on noin -

40...+1500 astetta. Jopa 0,1 °C:n erot on havaittavissa kameralla. Lämpökuvaukset 

on myös tallennettavissa videolle, muistikortille tai kameran integroituun muistiin. 

/7; 11/  

 

Lämpökameran mittaustarkkuus riippuu hyvin pitkälti sen erotuskyvystä. Sillä tar-

koitetaan pienintä pinta-alan kokoa, jonka kuvausjärjestelmä pystyy erottamaan. 

Myös lämpötila-alueen laajuudella on vaikutusta mittaustarkkuuteen. Yleensä sen 

laajuus on ±2 °C:n luokkaa. Mittaustulosten tarkkuuteen vaikuttavat osaltaan myös 

kuvauskohteen emissiivisyys eli kyky lähettää lämpösäteilyä ja ympäröivä taus-

tasäteily. Jotta tulokset olisivat luotettavia, käyttäjän tulee määritellä nämä para-

metrit kameraan. /7/ 
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Lämpökameroissa käytettäviä matriisi-ilmaisimia on kahden tyyppisiä, sekä jääh-

dytettyjä että jäähdyttämättömiä. Noin -200 °C:een tavallisesti heliumkiertopum-

pulla jäähdytetyt ilmaisimet tarjoavat erittäin nopeita vasteaikoja lämpöilmiöiden 

seuraamiseen, mutta eivät liikkuvien osiensa ansiosta sovellu esimerkiksi ympäri-

vuorokautiseen valvontaan. Jäähdyttämättömän matriisi-ilmaisimen kamerat puo-

lestaan sopivat valvontatehtäviin erinomaisesti ja ovatkin hieman pidemmästä vas-

teajasta huolimatta saavuttaneet valta-aseman markkinoilla. /7/ 

 

Itse lämpökameroita on kahta päätyyppiä: mittaavia ja ei-mittaavia. Ei-mittaavien 

lämpökameroiden sovellukset löytyvät lähinnä turvallisuuspalvelusektorilta, etsin-

tä- ja valvontalaitteina. Mittaavia lämpökameroita sen sijaan käytetään mm. kiin-

teistöjen kuntotarkastuksissa, teollisuuden ennakoivassa kunnossapidossa, lämpö-

prosessien tutkimuksissa ja lämpökorreloivien vikojen paikantamisessa. Esimerkik-

si eristettyjen tai maanalaisten putkien suhteellisen vaivattomaan tarkasteluun sekä 

tukkeumien ja sakeumien havaitsemiseen lämpökamera on erinomainen väline 

(kuva 12). Yhtenä olennaisena rajoitteena esimerkiksi ennakoivan kunnossapidon 

putkistotarkastuksille on tarkastettavan kohteen matala emissiivisyys, jonka vuoksi 

lämpökameralla ei voida havainnoida lämpötilaeroja kiiltävien, maalaamattomien 

metallipintojen osalta. Usein metallin pinta on kuitenkin hapettumisen tai muuten 

likaantumisen seurauksena lisännyt emissiivisyyttään niin paljon, että lämpökame-

ratarkastus sujuu ongelmitta. /7; 11/ 

 

 
Kuva 12 Lämpökamerakuva putkitukkeumasta /11/ 
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5 KORROOSIO 
 

Korroosio on määriteltävissä useallakin tavalla, mutta kunnossapitotekniikan näkö-

kulmasta sillä tarkoitetaan ei-tarkoituksellisella tavalla tapahtuvaa materiaalin tu-

houtumista ympäristön vaikutuksesta. Materiaalimenetyksiä aiheuttavalla ”ympä-

ristötekijällä” tarkoitetaan yleensä lähinnä kemiallista vaikutusta, mutta esimerkiksi 

putkistoissa virtaavat nesteet tuovat mukaan myös mekaanisen rasituksen elemen-

tin. Lisäksi erilaisten jännitystilojen ja korroosion yhteisvaikutuksella voi olla epä-

miellyttäviä seurauksia. /2; 4/ 

 

Metallien korroosionopeus riippuu ratkaisevasti ympäristöstä, jossa metallinen ra-

kenne on. Käytännössä korroosion esiintyminen vaatii yleensä veden läsnäolon jos-

sain olomuodossa. Lisäksi esimerkiksi ympäristössä esiintyvät kemikaalit, kuten 

hapot, alkalit ja suolat yhdistettynä muun muassa korkeaan paineeseen, korkeaan 

lämpötilaan ja suureen virtausnopeuteen luovat esimerkiksi sellu- ja paperiteolli-

suuden putkilinjastoille erittäin vaativat olosuhteet korroosion suhteen. /4/ 

 

Huomattava osa teollisuuden kunnossapitokustannuksista aiheutuu juuri korroosio-

vaurioiden korjauksista. Taloudellisinta olisi tietysti ehkäistä vauriot jo suunnitte-

luvaiheessa, mutta huomattaviin säästöihin päästään myös kunnonvalvonnan ja en-

naltaehkäisevän kunnossapidon avulla. Kunnossapitotoiminnoista vastuussa olevi-

en henkilöiden tulisikin olla hyvin perillä korroosioilmiöistä ja niiden torjunnasta. 

/2; 4/ 

 
 

5.1 Korroosiotyypit 
 

Korroosio on perinteisesti jaettu kahteen korroosiotyyppiin, kemialliseen ja sähkö-

kemialliseen korroosioon. Näiden kahden, erittäin vaikeasti toisistaan erotettavissa 

olevien ilmiöiden erona on pidetty sitä, että kemiallinen korroosio on pelkästään 

kemiallisen reaktion tulos, kun taas sähkökemiallinen korroosio on tietyn galvaani-

sen parin vaikutusta. Käytännössä kuitenkin myös kemiallisen syöpymisen voidaan 

usein katsoa ainakin osittain johtuvan galvaanisen mikroparin vaikutuksesta. /4/ 
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5.1.1 Kemiallinen korroosio 
 

Kemiallisessa korroosiossa materiaali liukenee suoraan syövyttävään ympäristöön 

ilman elektrolyytin eli sähköä johtavan liuoksen aiheuttamaa galvaaninen pari -

reaktiota, ja näin syntyy korroosiotuote. Hyvä esimerkki ilmiöstä on esimerkiksi 

metallin hapettuminen ilmassa, jolloin tietyissä olosuhteissa korroosiotuotteena 

muodostuu suojaava oksidikerros metallin pintaan. Varsinkin korkeissa lämpöti-

loissa oksidikerroksen muodostumiselle on otolliset olosuhteet. Korroosiota kestä-

vien metallien kuten alumiinin tai ruostumattoman teräksen kestävyys perustuu 

juuri tähän niin sanottuun passivoitumisilmiöön, joka lopettaa korroosion ainakin 

väliaikaisesti. /2; 10/ 

 

Liukenemisen voivat aiheuttaa esimerkiksi vesiliuokset, hapot, sulat, metallit tai 

polymeerien liuottimet. Kemiallinen korroosio on sähkökemiallista korroosiota 

huomattavasti harvinaisempi esiintymismuoto, mutta sitä esiintyy esimerkiksi kor-

keissa lämpötiloissa ja pinnoittamattomilla tai epästabiileilla materiaaleilla. /2; 10/ 

 
 

5.1.2 Sähkökemiallinen korroosio 
 

Valikoivaa syöpymistä lukuun ottamatta käytännössä kaikki korroosion esiinty-

mismuodot perustuvat sähkökemialliseen korroosioon. Sähkökemiallinen korroosio 

on periaatteeltaan kuin galvaaninen pari. Toisin sanoen minkä tahansa sähköä joh-

tavan materiaalin tai materiaalien yhdistelmän eri materiaalikohdat ovat paitsi säh-

köisesti yhteydessä (elektronijohde) toisiinsa niin samanaikaisesti yhteydessä myös 

sähköä johtavan liuoksen eli elektrolyytin, tavallisesti vesiliuoksen, välityksellä 

(ionijohde). /4; 10/ 

 

Galvaanisen parin osat ovat sähkökemiallisessa jalousjärjestyksessä katodi ja ano-

di, joiden välillä vallitsee rakenne- tai pintaerojen tai eri materiaalien ominaisuuk-

sien takia potentiaaliero. Potentiaalieron aloittamassa korroosioreaktiossa metal-

liatomit liukenevat anodilla ioneiksi elektrolyyttiliuokseen (hapettuminen) ja vapa-

uttavat liuetessaan elektroneja, jotka kulkevat metallin läpi katodille missä joku 

elektrolyytissä oleva toinen aine ottaa ne vastaan (pelkistyminen). Korroosioreak-
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tiossa anodi näin ollen syöpyy ja katodi säilyy. Hieman vastaavanlaisesti kuten 

kemiallisen korroosion yhteydessä esitettiin, saattaa metalli elektrolyyttiin liuetes-

saan reagoida ympäristön kanssa muodostaen korroosiotuotekerroksen, esimerkiksi 

metallipinnan elektrolyytistä eristävän oksidikalvon. /4; 10/ 

 
 

5.2 Korroosion esiintymismuodot 
 

Korroosiomuodot luokitellaan ja nimetään pääsääntöisesti niiden metalliin aiheut-

tamien vaurioiden ja vaurioihin johtavien tekijöiden perusteella. Korroosion esiin-

tymismuodot voidaan jakaa esimerkiksi seuraavalla tavalla:  

 

• Yleinen eli tasainen syöpyminen 

• Paikallinen syöpyminen 

o Piste- eli kuoppakorroosio 

o Rako- eli piilokorroosio 

• Galvaaninen eli kontaktikorroosio 

• Mekaanisten ja kemiallisten tekijöiden yhteisvaikutuksesta johtuva syöpy-

minen 

o Eroosiokorroosio 

o Kavitaatiokorroosio 

o Hankauskorroosio 

• Jännitystilan ja korroosion yhteisvaikutuksesta aiheutuva murtuminen 

o Jännityskorroosio 

o Korroosioväsyminen 

• Raerajakorroosio 

• Valikoiva eli selektiivinen syöpyminen 

• Eri korroosiomuotojen kombinaatiot. /4; 10/ 

 
 

5.2.1 Yleinen eli tasainen syöpyminen 
 

Yleinen korroosio on tapaus, jossa materiaali on syöpynyt näennäisen tasaisesti ko-

ko pinnaltaan (kuva 13). Tämä korroosiomuoto on seurausta anodi- ja katodialuei-
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den jatkuvasta paikanvaihdosta ja anodialueiden syöpymisestä. Ihmissilmään tasai-

selta vaikuttava pinta ei mikroskooppisesti tarkasteltuna kuitenkaan ole aivan tasai-

sesti syöpynyt ja pinta myös yleensä karhenee syöpymisen myötä. /2; 4/ 

 

 
Kuva 13 Yleinen korroosio (katkoviiva on alkuperäinen pinta) /14/ 

 

Yleinen korroosio on ehkä se ”toivotuin” korroosiomuoto, sillä se ei tavallisesti 

heikennä tai pilaa rakennetta yllättävän nopeasti. Korroosiomuoto on kuitenkin 

suhteellisen harvinainen, mutta sitä esiintyy muun muassa suojaamattomilla metal-

lipinnoilla ilmasto-olosuhteissa ja kemikaaleille altistettuna. Yleisen syöpymisen 

seuranta on tavallisesti helppoa seinämänpaksuus- tai painohäviömittausten avulla. 

/2; 4/ 

 
 

5.2.2 Piste- eli kuoppakorroosio 
 

Pistekorroosio keskittyy hyvin pienille alueille metallin pinnassa ja saa aikaan aina 

pistemäisistä syöpymistä puolipallonmuotoisiin kuoppiin asti vaihtelevia syvänteitä 

(kuva 14). Korroosiomuodolle on toisinaan ominaista myös yleisen syöpymisen 

esiintyminen pienien pistekorroosiosyvänteiden lisäksi. Pistesyöpymät syntyvät 

ympäristöään aktiivisempiin kohtiin, joissa metalli on jo alkanut liueta ja joihin 

ympäristön ”aggressiiviset” ionit, kuten Cl-ionit hakeutuvat kiihdyttämään metallin 

liukenemista. Metallin liuetessa enemmän myös tunkeutuvien ionien määrä kuo-

passa lisääntyy ja näin korroosionopeus kasvaa jatkuvasti. Pistesyöpymiä voi syn-

tyä myös ilman aggressiivisten ionien läsnäoloa, esimerkiksi pinnan heterogeeni-

suuksien kuten urien, pintakalvojen rakennevirheiden, pinnalla olevien elektrolyyt-

tipisaroiden tai liuoksen voimakkaan törmäyksen vaikutuksesta. Pistesyöpymät ei-

vät yleensä kuitenkaan etene massiivisten rakenteiden läpi vaan ne pysähtyvät saa-

vutettuaan tietyn syvyyden. Ongelmia voi kuitenkin syntyä esimerkiksi ohutseinä-

mäisissä putkistoissa, joissa syöpymät saattavat mennä seinämän läpi ja aiheuttaa 

vuotoja. /4; 10/ 
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Kuva 14 Pistekorroosion eri muotoja /14/ 

 

Korroosiomuotona pistesyöpyminen on yleinen etenkin passivoituvilla metalleilla, 

kuten alumiinilla tai ruostumattomalla teräksellä. Esimerkiksi ruostumattomilla te-

räksillä passivoitumisessa syntyneessä oksidikerroksessa olevat vesimolekyylit tu-

levat toisinaan syrjäytetyiksi etenkin Cl-ionien toimesta ja näin syntyneistä virhe-

kohdista metalli-ionit pääsevät liukenemaan ja muodostamaan niin sanottuja metal-

likloridikomplekseja, jotka edelleen hajaantuvat. Näin oksidikerrokseen jää pysyvä 

aukko, josta metallin liukeneminen jatkuu ja pistesyöpymisen voidaan katsoa alka-

neeksi. /4; 10/ 

 

Mitä korkeampi lämpötila, sen otollisemmat olosuhteet pistesyöpymisellä on pu-

huttaessa suljetuista ja paineenalaisista systeemeistä kuten putkistoista. Pistekor-

roosiota esiintyy kuitenkin myös jo huoneenlämpötilassa. Syöpymisen vaara on 

suurimmillaan seisovissa tai alle 1,5 m/s virtausnopeudeltaan olevissa liuoksissa, 

etenkin kloridipitoisissa liuoksissa, mutta myös muissa hapettavia aineita sisältä-

vissä liuoksissa voi esiintyä pistekorroosiota. Korroosionkestävyyttä lisäävät muun 

muassa hyvä pinnanlaatu, homogeeninen mikrorakenne ja seosaineet kuten molyb-

deeni. /4; 10/ 

 
 

5.2.3 Rako- eli piilokorroosio 
 

Rako- eli piilokorroosiota esiintyy pääsääntöisesti sellaisissa ahtaissa raoissa, joista 

niihin tunkeutuneet liuokset eivät pääse vaihtumaan samalla nopeudella kuin muilla 

metallipinnan alueilla (kuva 15). Tavallisimmin rakokorroosiotilanne pääsee syn-

tymään esimerkiksi erilaisiin niitti-, pultti- ja hitsausliitoksiin tai muihin rakentees-

ta johtuen noin 0,025 - 0,1 mm:n ”liuoksenmentäviä” rakoja sisältäviin geometrioi-

hin. Toinen otollinen kohde rakokorroosiolle ovat metallin ja epämetallien koske-

tuspinnat, kuten tiivisteliitokset, mikäli esimerkiksi käytettävä tiivistemateriaali ei 

peitä täysin tiivistepintaa tai on vettä absorboivaa. Myös metallin pinnalla olevan 
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hiekan, lian, korroosiotuotteista muodostuneiden saostumien tai muiden kiinteiden 

partikkelien yhteydessä tavataan usein rakokorroosiota (kuva 16). /4; 10/ 

 

 
Kuva 15 Ahtaan raon aiheuttama kor-  Kuva 16 Hiekan aiheuttama korroosio  

 roosio /14/   /14/ 

 

Rakokorroosiota esiintyy lähes kaikilla tyypillisimmillä metalleilla mutta pistekor-

roosion tavoin, sille ovat erityisen alttiita passivoitumisen seurauksena korroosion-

kestävyytensä saaneet materiaalit kuten ruostumaton teräs. Rakokorroosiota ilme-

nee sekä aggressiivisten happamien että aggressiivisten emäksisten liuosten ja toi-

sinaan myös luonnonveden läsnä ollessa. Kloridi-ioneja sisältävät liuokset ovat pis-

tekorroosion ohella myös rakokorroosion pahimpia aiheuttajia. /4; 10/ 

 

Rakokorroosio perustuu galvaanisen pari muodostumiseen, jonka syynä ovat hap-

pipitoisuuserot liuoksessa. Rako, joka on muuta metallipintaa happiköyhempi alue, 

muuttuu anodiksi ja syöpyminen alkaa. Lisäksi myös liuoksen happamuus lisään-

tyy raossa, siellä tapahtuvan hydrolyysireaktion vaikutuksesta ja tämän seuraukse-

na esimerkiksi ruostumattoman teräksen oksidikerros muuttuu epästabiiliksi ja kor-

roosio näin ollen kiihtyy. Rakokorroosion reaktiomekanismi on periaatteessa sa-

manlainen kloridi-ioneja sisältävässä liuoksessa kuin pistesyöpymisessäkin. /4; 10/ 

 
 

5.2.4 Galvaaninen eli kontaktikorroosio 
 

Galvaaninen korroosio on erittäin yleinen korroosion esiintymistapa metalleissa. 

Korroosiomuoto perustuu jo nimensäkin mukaisesti galvaaniseen pariin, joka tässä 

tapauksessa muodostuu kahdesta tai useammasta eri metallista, jotka ovat paitsi 

elektrolyytin välityksellä niin myös sähköisesti yhteydessä toisiinsa. Kaikki metal-

lit on järjestettävissä galvaaniseksi sarjaksi eli jalousjärjestykseen niiden eri liuok-

sissa omaksumien korroosiopotentiaalien mukaan. Anodiksi muodostuu ja siten 

syöpyy se metalli, joka omaa alhaisemman potentiaalin eli on epäjalompi. Jalom-
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man metallin eli katodin syöpyminen pysähtyy lähes kokonaan. Tilannetta havain-

nollistetaan kuvassa 17. Galvaaninen jalousjärjestys voi myös muuttua olosuhtei-

den muuttuessa. Rautasinkkiparissa tapahtuva napaisuuden muutos talousveden 

lämpötilan noustessa yli 60 °C:een on hyvä esimerkki asiasta. /2; 4; 10/ 

  

 
Kuva 17 Kahden metallin muodostama galvaaninen pari /14/ 

 

Korroosionopeus riippuu pääsääntöisesti metallien elektrodipotentiaaleista korroo-

sio-olosuhteissa sekä metallien pinta-alojen suhteesta. Eli toisin sanoen mitä suu-

rempi on elektrodipotentiaalien ero tai mitä pienempi on anodin pinta-ala suhteessa 

katodin pinta-alaan, sitä nopeammin toinen metalli syöpyy. Myös elektrolyytin 

luonteella ja johtavuudella on suuri merkitys korroosiotapahtumaan. Elektrolyytin 

johtavuuden ollessa suuri, syöpyy epäjalompi metalli tasaisesti koko pinta-alalta, 

kun taas elektrolyytin alhainen johtavuus aiheuttaa korroosion keskittymisen metal-

lien rajapinnan lähistölle. /2; 4; 10/ 

 

Tyypillisiä esimerkkejä galvaanisesta korroosiosta ovat syöpyvät hitsiliitokset sekä 

syöpyvät pultit ja niitit. Galvaanista korroosiota voidaan käyttää myös hyväksi 

muun muassa korroosionestossa eli kytketään suojattava metalli epäjalompaan me-

talliin tai pinnoitetaan metalli epäjalommalla metallilla. /2; 4; 10/ 

 
 

5.2.5 Eroosiokorroosio 
 

Esimerkiksi putkistossa virtaavassa nesteessä olevien kiinteiden epäpuhtauksien 

kuluttavaa vaikutusta kutsutaan eroosiokorroosioksi tai partikkelieroosioksi. 

Eroosiokorroosiolla voidaan tarkoittaa myös pelkästään suuren virtausnopeuden ja 

korroosion yhteisvaikutusta. Pumput, venttiilit, virtauksen sisäänmenot ja ulostulot 

sekä jyrkät mutkat ja haarat putkistoissa ovat tyypillisimpiä eroosiokorroosion vai-

kutuksille alttiita kohtia. Eroosiokorroosiolle on ominaista sen paikallinen luonne, 
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mutta tasaista syöpymistäkin on todettu tapahtuvan. Syöpymät ovat tyypillisesti 

kirkkaita eivätkä sisällä syöpymistuotteita. /4; 10/ 

 

Puhtaan, partikkeleita sisältämättömän liuoksen eroosiokorroosiossa olennainen te-

kijä on virtausnopeus, josta hyvin pitkälti riippuu korroosionopeus. Virtaavan liu-

oksen nopeuden ylittäessä materiaalin ja ympäristön mukaan määräytyvän kriitti-

sen pisteen, pystyy liuos irrottamaan metallin pintaa suojaavia korroosiotuoteker-

roksia (kuva 18). Korroosiotuotekerrosten tuhoutuessa korroosionopeus kiihtyy en-

tisestään. Eroosiokorroosio aiheutuu yleensä epäjatkuvuuskohdista (kuva 19a-c), 

esimerkiksi putkiston mutkista, ja niistä aiheutuneiden pyörteiden takia tapahtu-

neesta kriittisen pisteen ylityksestä, joten esimerkiksi putken suoralla osuudella 

kriittinen nopeus harvemmin ylittyy. Kuvista 19d-e havaitaan, että pyörteitä ei 

muodostu niin helposti pienillä virtausnopeuksilla kuin suurilla. /4; 10/ 

 

 
Kuva 18 Virtausnopeuden vaikutus korroosionopeuteen /10/ 
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Kuva 19 Kuvissa 19a-c pyörteitä aiheuttavia epäjatkuvuuksia. Kuvissa d-e virtaus-

nopeuden vaikutus pyörteiden syntyyn. /10/ 

 

Kriittistä pistettä alemmillakin virtausnopeuksilla voi tapahtua eroosiokorroosiota. 

Tässä niin sanotussa partikkelieroosiossa kiinteät epäpuhtauspartikkelit aiheuttavat 

metallin korroosiosuojakerroksen rikkoutumisen. Suurilla nopeuksilla partikke-

lieroosion yhteydessä voi esiintyä myös mekaanista kulumista, jolloin materiaalin 

korroosionkestävyydellä ei ole enää varsinaisesti merkitystä. /4; 10/ 

 
 

5.2.6 Kavitaatiokorroosio 
 

Kavitaatiokorroosio vaatii olosuhteet, joissa metalli on kosketuksissa nesteeseen, 

jonka paine vaihtelee paikallisesti hyvinkin paljon. Kavitaatioilmiö perustuu virta-

uksen epätasaisuuksiin, joiden vuoksi syntyy pienipaineisia alueita. Paineenalene-

misen takia tapahtuvan nesteen kiehumispisteen laskemisen vuoksi syntyy höyry-

kuplia, jotka paineen jälleen noustessa luhistuvat. Luhistumisen seurauksena nes-

teeseen syntyy voimakkaita paineaaltoja, jotka tuhoavat metallin pintaa suojaavaa 

korroosiotuotekerrosta, esimerkiksi oksidikalvoa (kuva 20). Korroosiotuotteet pois-

tuvat varsin nopeasti paineiskujen alta ja uusi korroosiolle altis, puhdas pinta pal-

jastuu syövytettäväksi. Jos höyrykuplien hajoamisesta aiheutuvat paineaallot ovat 
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tarpeeksi voimakkaita, saattavat ne rikkoa mekaanisesti metallipinnan, jolloin ky-

seessä on kavitaatioeroosio. /4; 10/ 

 

 
Kuva 20 Kavitaatiokorroosion ja -eroosion periaate /15/ 

 

Kavitaatiokorroosiota esiintyy sellaisissa kohteissa, joissa nesteen virtausnopeus on 

suuri ja joissa esiintyy paineen vaihteluita. Tyypillisiä esimerkkejä ovat hydrauli-

laitteet, laivojen potkurit, pumppujen siipipyörät sekä putkistot. Kavitaatiokor-

roosiolle alttiit laitteet joutuvat kestämään höyrykuplien luhistumisen seurauksena 

jopa tuhansien N/mm2:ien suuruisia, paikallisia paineiskuja sekä voimakasta pai-

kallista kuumenemista. /4; 10/ 

 
 

5.2.7 Hankauskorroosio 
 

Hankauskorroosiota esiintyy kahden toisiaan vastaan puristetun pinnan välissä, pin-

tojen, värähtelyn yhteydessä tapahtuvan, minimaalisen liikkumisen vuoksi. Koske-

tusjännitykset nousevat hyvin suuriksi profiilihuippujen kosketuskohdissa. Kulu-

minen voi olla seurausta joko pinnan oksidikerrosten murtumisesta ja uudelleen 

hapettumisesta tai profiilihuippujen yhteenhitsautumisesta ja liikkeen ansiosta ta-

pahtuvasta murtumisesta. Murtumisen yhteydessä irtoavat metallipartikkelit hapet-

tuvat, ja korroosiotuotekerroksesta irronneet oksidipartikkelit jäävät metallipintojen 

väliin aiheuttamaan edelleen abrasiivista kulumista. Värähtelevästä liikkeestä ai-

heutuva pinnan väsyminen saattaa osaltaan myös aiheuttaa materiaalin irtoamista. 

/2; 10/ 
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Käytännössä kaikki edellä mainitut mekanismit vaikuttavat yhtä aikaa hankauskor-

roosiossa. Korroosiomuotoa esiintyy yleensä pinnoilla, joita ei ole tarkoitettu alun 

perin toisiinsa nähden liikkuviksi. Tästä esimerkkinä pinnat, joiden kiristys on 

löystynyt ja jotka ovat alkaneet värähdellä toistensa suhteen (kuva 21). Hiertymis-

vaurioille alttiita koneenosia tai rakenteita ovat esimerkiksi erilaiset puristussovit-

teet, pultti-, niitti-, kitka- ja kiilaliitokset, lautas- ja lehtijouset, laakerit ja lankojen 

tai vaijerien kosketuskohdat jne. /10/ 

 

 
Kuva 21 Hankauskorroosion periaatteellinen esitys (a) ja perinteinen esiintymis-

paikka käytännön rakenteissa /10/ 

 
 

5.2.8 Jännityskorroosio 
 

Jännityskorroosio perustuu korroosion ja metallin pinnassa vaikuttavien vetojänni-

tysten yhteisvaikutukseen. Jännitystila voi olla seurausta joko sisäisistä jännityksis-

tä ja/tai ulkoisesta kuormituksesta. Jännityskorroosio aiheuttaa metalliin säröjä, 

jotka voivat murtaa metallin kokonaan (kuva 22). Täysin puhtaissa metalleissa kor-

roosiomuotoa ei juuri esiinny, mutta useissa metalliseoksissa se on varsin tyypilli-

nen vaurioiden syy. Jännityskorroosio vaatii kuitenkin metalliseoksesta riippuen, 

tälle ominaisen, vaarallisen korroosioympäristön. Esimerkkinä mainittakoon sink-

kipitoinen, sisäisiä jännityksiä sisältävä messinki, jonka niin sanottu varastorepeä-

minen tapahtuu sen joutuessa ammoniakkia tai muita typpiyhdisteitä sisältävään 

ympäristöön. /2; 10/ 
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Kuva 22 Jännityskorroosion aiheuttama murtuma /14/ 

 

Vetojännityksiä aiheuttavat sisäiset jännitykset voivat olla seurausta esimerkiksi 

kylmämuokkauksesta, lastuamisesta, leikkauksesta, lävistämisestä tai hitsauksesta. 

Edellisen kappaleen esimerkin kylmämuokatut tai syvävedetyt messingit ja niiden 

varastorepeäminen sekä niittaamalla tai mankeloimalla kylmämuokatut kattilate-

räkset ja niiden emäksisissä olosuhteissa esiintyvä niin sanottu lipeähauraus ovat 

tyypillisiä esimerkkejä jännityskorroosiosta. Ulkoiset kuormitukset puolestaan voi-

vat aiheutua muun muassa termisistä muodonmuutoksista, staattisesta kuormasta, 

ruuviliitoksen kiristysvoimasta tai staattisesta paineesta. Sisäiset jännitykset ovat 

yleensä ulkoisia vaarallisempia muun muassa niiden vaikeamman ennustettavuu-

den takia. /2; 10/ 

 

Jännityskorroosion syntyminen edellyttää tavallisesti tietyn ympäristö-materiaali–

yhdistelmästä riippuvan kynnysjännitteen ylittämistä. Kynnysjännite saattaa toisi-

naan olla jopa vain 10 % materiaalin myötörajasta. Jännityksen lisääntyminen 

luonnollisesti vähentää murtumiseen johtavaa aikaa. Vaikka mahdollisen murtu-

man murtopinta on paikallisen korroosion aiheuttama, muistuttaa se hyvin pitkälti 

hauraan murtuman murtopintaa. Murtuminen voi edetä joko raerajoja pitkin tai ra-

keiden lävitse. /4; 10/ 

 

Jännityskorroosioherkkyys lisääntyy olennaisesti hapen tai muiden voimakkaiden 

hapettajien läsnä ollessa. Esimerkiksi austeniittisella ruostumattomalla teräksellä 

esiintyy jännityskorroosiota lähinnä vain hapettavissa kloridiliuoksissa. Jännitys-

korroosio on estettävissä poistamalla happi liuoksesta. Myös muuttamalla metallin 

ja liuoksen välistä potentiaalieroa suuntaan tai toiseen, voidaan jännityskorroosiota 

ehkäistä, sillä sitä tapahtuu yleensä vain tietyllä potentiaalialueella. Lämpötilan 

nousu puolestaan kiihdyttää jännityskorroosiota ja useimmiten sitä esiintyykin yli 
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100 °C:n lämpötiloissa ja harvoin alle 60 °C:ssa. Tietyt seokset, kuten magnesium-

seokset, ovat alttiita jännityskorroosiolle kuitenkin jo huoneenlämpötilassa. /4; 10/ 

 

Jännityskorroosiotaipumukseen vaikuttavat myös metallin mikrorakenne, dislokaa-

tiorakenne ja faasien termodynaaminen stabiilisuus. Toisin sanoen suoritetut läm-

pökäsittelyt, muokkausaste ja niiden säätelemät ominaisuudet, kuten lujuus ja ko-

vuus, määräävät tietyillä seoksilla jännityskorroosiotaipuvaisuuden. /4; 10/ 

 
 

5.2.9 Korroosioväsyminen 
 

Korroosioväsymisellä tarkoitetaan metallin väsymistä ja väsymislujuuden heikke-

nemistä metallin ollessa samanaikaisesti sekä korroosion että vaihtelevien jännitys-

ten, kuten värähtelyjen, vaihtosuuntaisen kuormituksen tai termisten vaihteluiden 

vaikutuksen alaisena. Korroosioelementin läsnä ollessa voi jännityksistä aiheutuva 

lujuuden heikkeneminen kasvaa pelottavankin paljon. Korroosioväsyminen on hy-

vin pitkälti rinnastettavissa jännityskorroosioon, varsinkin murtumiin johtavien, 

metallin pintaan paikallisesti syntyvien, usein varsin terävien syöpymien osalta 

(kuva 23). Keskeisenä erotuksena toimivat kuitenkin vaurioitumiseen johtavat ele-

mentit, jotka korroosioväsymisessä ovat dynaamisia. Kaikki metallit seoksineen 

ovat alttiita korroosioväsymiselle ja vieläpä kaikissa niille ominaisissa korroosio-

ympäristöissä. Korroosiomuodolle erittäin altis kombinaatio on esimerkiksi austen-

niittinen ruostumaton teräs kloridipitoisessa ympäristössä. /4; 10/ 

 

 
Kuva 23 Väsymiskorroosion aiheuttamia syöpymiä /14/ 

 

Käytännössä korroosioväsymistä esiintyy olosuhteissa, joissa materiaali on altis 

muille paikallisen korroosion muodoille, esimerkiksi pistekorroosiolle. Tällöin ky-

seessä on kiihtyvä korroosio, jossa pinnan paikalliset korroosiovauriot toimivat 
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vaihtelevien jännitysten keskittäjinä. Vaikka korroosioväsymisen syntymekanismil-

le on ominaista paikallisten korroosiovaurioiden esiintyminen, on korroosiomuotoa 

tavattavissa myös tasaisen syöpymisen olosuhteissa sekä hyvinkin lievissä kor-

roosioympäristöissä. Tällöin vaihtelevien jännitysten materiaalin pintaan aiheutta-

mat paikalliset muodonmuutokset rikkovat normaalisti metallia suojaavan passi-

vaatiokerroksen, joka ei ehdi uusiutua vaihtelevien jännitysten vallitessa. Näin syn-

tynyt epäjalompi alue syöpyy anodisena. /4; 10/ 

 

Korroosioväsymiseen johtavia jännitysvaihteluita syntyy esimerkiksi: 

 

• putkistojen ja säiliöiden sisäpaineen vaihteluista  

• epätasaisesta höyry- tai nestevirtauksesta venttiileissä sekä venttiilien käyt-

töön liittyvistä paineiskuista  

• putkistojen ja säiliöiden lämpölaajenemiskäyttäytymisen eroista 

• laitoksen tai prosessin ylös- ja alasajoista  

• oheislaitteiden, kuten pumppujen, kompressorien tai venttiilien, aiheutta-

mista värähtelyistä  

• paikallisista lämpötilavaihteluista. /4; 10/ 

 

Kaikki metallit seoksineen ovat alttiita korroosioväsymiselle ja vieläpä kaikissa 

niille ominaisissa korroosioympäristöissä. Korroosiomuodolle erittäin altis kombi-

naatio on esimerkiksi austenniittinen ruostumaton teräs kloridipitoisessa ympäris-

tössä. /4; 10/ 

 
 

5.2.10 Raerajakorroosio 
 

Raerajat ovat metallien ja metalliseosten heikkoja kohtia. Ne ovat niin sanottuja 

epäjatkuvuuskohtia metallin hilassa ja syöpyvät perusmateriaalia nopeammin, mi-

käli raerajoille on syntynyt koostumuseroja. Täten ne ovat erittäin potentiaalisia 

korroosion lähtö- ja etenemiskohtia esimerkiksi metalliseosten jähmettymisen, 

lämpökäsittelyn, hitsauksen tai korkean lämpötilan käytön yhteydessä, jolloin rae-

rajoille voi muodostua korroosionkestävyyttä heikentäviä yhdisteitä. Raerajoja pit-

kin tapahtuvan syöpymisen (kuva 24) taustalla ovat yleensä raerajoille suotautuneet 
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epäpuhtaudet ja tietyn seosaineen rikastuminen raerajoille tai sen köyhtyminen 

matriisista raerajojen läheisyydessä raerajaerkautumien takia. Esimerkiksi rauta ai-

heuttaa alumiinin seosaineena raerajakorroosiota, sillä se liukenee matriisiin erit-

täin huonosti, jolloin sen ainoaksi vaihtoehdoksi jää raerajoille suotautuminen. /2; 

4; 10/ 

 

 
Kuva 24 Raerajoja pitkin tapahtuva syöpyminen /14/ 

 

Raerajakorroosiota esiintyy tyypillisesti happamissa liuoksissa, mutta myös neut-

raaleissa liuoksissa sitä tavataan. Materiaaleista etenkin austenniittisten ruostumat-

tomien terästen osalta voidaan puhua jo eräänlaisesta vitsauksesta. Ruostumattomi-

en terästen yhteydessä käytännön kannalta merkityksellisin raerajakorroosion muo-

to on niin sanotun herkistymisilmiön seurauksena tapahtuva raerajakorroosio. 

Kuumentamisen, esimerkiksi lämpökäsittelyn, yhteydessä mahdollisesti tapahtu-

vassa herkistymisessä metallin seosaineena oleva hiili imee raerajoilta kromia, joka 

sitoutuu karbideihin. Näin ollen raerajoille syntyy kapeita vähäkromisia anodikoh-

tia, joiden syöpyminen on mahdollista myös olosuhteissa, joissa ruostumaton teräs 

normaalisti passivoituu, sillä kromiköyhät alueet eivät muodosta passivaatiokerros-

ta. Raerajojen syöpyminen voi elektrolyytin läsnä ollessa olla hyvinkin nopeaa sillä 

anodikohdat ovat erittäin kapeita suhteessa rajakarbidien ja virheettömän perusma-

teriaalin muodostamiin katodikohtiin. /2; 10/ 

 

Ruostumattomat teräkset ovat herkimmillään 600 - 700 °C:ssa, johon päästään esi-

merkiksi hitsauksen yhteydessä. Karbidit on liuotettavissa takaisin matriisiin läm-

pökäsittelemällä teräs 1050 °C:ssa ja jäähdyttämällä se nopeasti huoneenlämpöti-

laan. Herkistyminen on ainakin osittain estettävissä alentamalla ruostumattoman te-

räksen hiilipitoisuus 0,03 - 0,02 %:iin. Myös stabiloinnilla, eli voimakkaiden kar-

bidinmuodostajien, kuten niobin ja titaanin lisäämisellä teräkseen on ehkäiseviä 
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vaikutuksia herkistymisen suhteen. Ruostumattomien terästen ohella myös esimer-

kiksi lujat alumiiniseokset, kuten alumiini-kuparit ja alumiini-piit, ovat taipuvaisia 

raerajakorroosioon. /4; 10/ 

 
 

5.2.11 Valikoiva syöpyminen 
 

Valikoiva eli selektiivinen syöpyminen on kemiallista korroosiota. Valikoivassa 

syöpymisessä jokin seosaine tai mikrorakenneosa liukenee muita nopeampaa ja tu-

loksena voi olla esimerkiksi hyvin huokoinen rakenne (kuva 25). Korroosiomuotoa 

esiintyy suhteellisen heikosti syövyttävissä olosuhteissa, jolloin pinnan kokonais-

korroosio on muuten vähäistä. Tyypillinen esimerkki valikoivasta syöpymisestä on 

sinkinkato messingeissä, jolloin jäljelle jää huokoinen kuparimassa. Erityisen hai-

tallinen ongelma tämä on messinkijuotteilla kootuissa putkistoissa, joiden juotos-

saumat alkavat vuotaa muutaman vuoden kuluttua käyttöönotosta. /2; 10/ 

 

 
Kuva 25. Materiaalin pinnalla on huokoinen kerros, josta toinen seosaine on liuen-

nut. /14/ 

 

Muita esimerkkejä korroosiomuodosta ovat alumiinin syöpyminen alumiiniprons-

seissa happoliuoksissa, piin liukeneminen piipronsseissa ja koboltin liukeneminen 

Co-W-Cr-seoksissa. Yksi käytännön kannalta merkittävä ”sovellus” on myös suo-

mugrafiittivaluraudoilla esiintyvä niin sanottu grafitoituminen, jossa rauta syöpyy 

jättäen jäljelle grafiittisuomurungon. /2; 10/ 
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6 KUNNOSSAPITOSUUNNITELMAN TOTEUTUS 
 

Putkistojen kunnossapitosuunnitelman laatiminen tuli ajankohtaiseksi Turvateknii-

kan keskuksen pyynnön seurauksena. Toimeksiannon mukaisesti kunnossapito-

suunnitelmasta (liitteet 3 - 5) tulee ilmetä tarkastettavat putkistot, käytettävät tar-

kastusmenetelmät sekä tarkastusaikataulu. Lisäksi tarkastukset tuli syöttää määrä-

aikaistöiden muodossa kunnossapidon tehdastietojärjestelmään. Kunnossapito-

suunnitelmalle on myös saatava Turvatekniikan keskuksen hyväksyntä. 

 
 

6.1 Työn suunnittelu 
 

Kunnossapitosuunnitelman laatiminen katsottiin parhaimmaksi aloittaa tutustumal-

la vastaavanlaisten suunnitelmien toteutukseen muilla UPM-Kymmenen tehtailla. 

Kävi kuitenkin ilmi, että tämänkaltainen, TUKES:n edellyttämä, kemikaalilain 

puitteissa toteutettu kunnossapitosuunnitelma ei ole käytössä vielä kovinkaan mo-

nessa paikassa. Eräs edelläkävijöistä ennakkohuollon saralla on kuitenkin UPM:n 

Kuusanniemen tehtaiden sellu- ja energiaosasto, jossa eräänlainen putkistojen tar-

kastussuunnitelma on ollut käytössä jo useita vuosia. Varsinaista dokumentoitua 

suunnitelmaa ei sielläkään ole, mutta putkistotarkastuksia suoritetaan kyllä aika-

naan tehdastietojärjestelmään syötettyjen määräaikaistöiden mukaisesti ja tarkas-

tuksista laaditaan viralliset tarkastuspöytäkirjat. Tarkastukset suorittaa Kuusannie-

mellä sellu- ja energiaosaston kolmehenkinen ennakkohuolto-osasto. 

 

Käynti Kuusanniemen tehtailla antoi hyvän pohjan lähteä rakentamaan putkistojen 

kunnossapitojärjestelmää myös Tervasaaren tehtaille. Myös siellä kunnossapito-

suunnitelma sisällytetään ennakkohuolto-osaston toimenkuvaan ja tarkoitus on so-

veltaa Kuusanniemen mallia myös määräaikaistöiden ja tarkastuspöytäkirjojen suh-

teen. Pyrkimyksenä oli käydä myös UPM:n Kaukaan tehtailla, missä huhupuheiden 

mukaan piti olla erittäin pätevä kunnossapitosuunnitelma koskien sellu- ja energia-

osaston putkistoja. Yhteydenotot Kaukaalle kuitenkin paljastivat että sielläkään ei 

varsinaista ennakkohuoltoon pohjautuvaa kunnossapitojärjestelmää ole, vaan käy-

tännössä viat korjataan vasta sitten kun joku niistä tekee ilmoituksen. 
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6.2 Tarkastettavien putkistojen määrittely 
 

Putkistojen kunnossapitosuunnitelma toteutetaan tilaajan hyötynäkökohtaa silmäl-

läpitäen. Suunnitelma olisi helppo paisuttaa koskemaan vaikka kaikkia tehtaan put-

kia, mutta tällöin se ei enää palvelisi tarkoitustaan. Kunnossapitosuunnitelma tu-

leekin toteuttaa siten, että siitä tilaajalle aiheutuva hyöty on suurempi kuin mahdol-

liset haittavaikutukset. Toimivan kunnossapitosuunnitelman avulla voidaan välttyä 

turhilta tuotantokatkoksilta tai vaaratilanteilta, mutta jos sen edellyttämä työmäärä 

on suhteessa täysin kohtuuton, ei suunnitelman toteuttaminen ole perusteltua. Näin 

ollen sellu- ja energiaosaston kaikkia putkilinjoja ei suinkaan ollut tarkoitus sisäl-

lyttää kunnossapitosuunnitelmaan, vaan olennainen osa suunnitelmaa ja sen toimi-

vuutta oli rajata se määräaikaistarkastusten osalta koskemaan ainoastaan ihmisille 

tai ympäristölle vaarallisimpia aineita sisältävät tai muuten kriittiset putkilinjat.  

 

Käytännössä kunnossapitosuunnitelman toteutus käynnistyi neuvonpidolla, jossa 

yhdessä tuotanto-, kunnossapito- ja suunnittelupuolen henkilöiden kanssa kartoitet-

tiin alustavasti kunnossapitosuunnitelmaan sisällytettävät putkistokokonaisuudet 

virtaavien aineiden perusteella. Seuraavaksi putkilinjoihin oli päästävä käsiksi hie-

man konkreettisemmalla tasolla. Tämä tapahtui yhdessä tuotannon henkilöiden 

kanssa kiertelemällä läpi alkuneuvonpidossa määritellyt sellu- ja energiaosaston 

putkilinjakokonaisuudet. Putkilinjojen kiertelyn yhteydessä tehtiin muistiinpanoja 

ja reittihahmotelmia lopullisia putkistojen tarkastusreittikarttoja varten. Samalla 

myös kartoitettiin alustavasti mitä putkilinjaosuuksia varsinaisten määräaikaistar-

kastusten piiriin tulee sisällyttää ja mitä osuuksia voidaan jättää päivittäisen proses-

sinvalvonnan piiriin.  

 

Tarkastettavat putkilinjat listattiin Tarkastettavat putkilinjat -luetteloon (liite 4), 

jossa ne esitetään lähtö- ja tuloliityntöjen välisinä yhteyksinä. Lähtö- ja tuloliityntö-

jen konepaikat sekä karkeasti ilmaistut, todelliset sijainnit on kirjattu myös kysei-

sen putkilinjan yhteyteen. Tarkastettavien putkilinjojen listaukseen katsottiin par-

haimmaksi etsiä ja kirjata putkilinjakohtaisesti myös PI-kaaviot, joista kyseinen 

linjaosuus löytyy osana prosessia. Putkistojen putkilinjamerkinnät on ilmoitettu 

vastaavien PI-kaavioiden merkintöjen perusteella, joko kokonaan, osittain tai ei 

lainkaan. 
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Tuotannon ja kunnossapidon henkilöiden kanssa pidetyssä palaverissa määriteltiin 

listauksen perusteella lopullisesti putkilinjaosuudet, joiden katsottiin olevan aiheel-

lisia ottaa määräaikaistarkastusten piiriin. Tarkastettavien putkilinjojen joukossa on 

niin kemikaali- kuin prosessiputkistojakin. Samalla mietittiin sopivat tarkastusme-

netelmät kyseisille putkilinjoille. Muiden, määräaikaistarkastusten ulkopuolelle 

jääneiden putkilinjaosuuksien katsottiin olevan riittävän valvonnan alaisina päivit-

täisen tuotantoprosessin tarkkailun yhteydessä. Neuvonpidossa päätettiin yleisen 

turvallisuuden nojalla sisällyttää kunnossapitosuunnitelmaan myös Tarkastettavat 

putkilinjat -luettelossa (liite 4) erikseen mainitut putkisillat ja -tunnelit rakentei-

neen. Määräaikaistarkastusten piiriin kuuluvista putkilinjaosuuksista sekä putkisil-

loista ja -tunneleista piirrettiin AutoCAD-ohjelmalla putkireittikartat (liite 6), jotka 

toimivat ennakkohuoltomiesten tukena tarkastusten suorittamisessa. 

 
 

6.3 Tarkastusmenetelmien määrittäminen 
 

Tarkastusten luotettavuuden perusvaatimuksena voidaan pitää tarkastusmenetelmän 

soveltuvuutta tarkastustehtävään. Jokaisella tarkastusmenetelmällä on omat omi-

naispiirteensä teknisten rajoitusten ja mahdollisuuksien suhteen. Mikään tarkas-

tusmenetelmä ei yksinään tarjoa optimaalista tarkastettavuutta eikä puolestaan ole 

yksiselitteisen huono. Valintaprosessissa joudutaan miettimään useita tekijöitä, eikä 

välttämättä ole tarkoituksenmukaista valita aina sitä tarkinta ja kalleinta menetel-

mää. Kunnossapitosuunnitelman edellyttämille putkistotarkastuksille pyrittiin valit-

semaan putkilinjakohtaisesti järkevimmät menetelmät.  

 

Käytettyjä menetelmänvalintakriteerejä olivat mm: 

  

• sopivuus tehtaan omalle ennakkohuolto-osastolle 

• tarkastukseen kuluva aika 

• tarkastuksen järjestäminen 

• sopivuus kyseisille kohteille. 

 

Sopivimmiksi tarkastusmenetelmiksi osoittautuivat silmämääräinen tarkastus, ult-

raäänitarkastus sekä lämpökameratarkastus. Kyseisillä menetelmillä toteutettavat 
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tarkastukset ovat suhteellisen nopeita suorittaa, helposti järjestettävissä, sopivat en-

nakkohuolto-osaston tehtäviksi ja ovat etenkin putkistotarkastuksiin soveltuvia. 

Kunkin putkilinjaosuuden, putkisillan ja -tunnelin tarkastuksen yhteydessä käytet-

tävä tarkastusmenetelmä on ilmoitettu Tarkastettavat putkilinjat -luettelossa (liite 

4) tarkastettavan kohteen alla. Määräaikaistarkastusten piirin kuuluvien putkilinja-

osuuksien, putkisiltojen ja -tunneleiden tarkastusmenetelmät on korostettu punai-

sella värillä ja varsinaisen tarkastustoiminnan ulkopuolelle, tuotannon päivittäisen 

prosessinvalvonnan piiriin, jäävä tarkastelu on kirjattu vihrein kirjaimin. 

 
 
Silmämääräinen tarkastus 

Silmämääräisen tarkastusmenetelmän valintaa putkisto-, putkisilta ja putkitunneli-

tarkastuksiin voidaan pitää itsestäänselvyytenä, sillä kyseessä on NDT-

menetelmistä tärkein ja helpoiten toteutettavissa oleva tarkastusmenetelmä. Silmä-

määräinen tarkastus on kyseisissä kohteissa erittäin käyttökelpoinen ja useassakin 

tapauksessa täysin riittävä menetelmä huolellisesti suoritettuna. Silmämääräisen 

tarkastelun yhteydessä tulee kiinnittää huomiota teoriaosassa putkistotarkastusten 

yhteydessä listattuihin seikkoihin. Tarkastajilla on apunaan myös digikamerat, joil-

la he voivat ottaa putkistoissa tai silta- ja tunnelirakenteissa havaitsemistaan poik-

keavuuksista kuvia. Kuvat liitetään tarkastuspöytäkirjaan selventämään mahdollisia 

tarkastuksissa havaittuja epäkohtia. Kuvia on myös mahdollista muokata kuvankä-

sittelyohjelmalla korostamalla kuvissa esiintyviä epäkohtia esimerkiksi nuolilla tai 

ympyröillä. Kuvat ovat erinomainen apu kertomaan korjauksen suorittavalle kun-

nossapitohenkilölle vian sijainnin tai seurattaessa vian kehittymistä ajan mittaan. 

 
 
Ultraäänitarkastus 

Ultraäänitarkastus sopii hyvin tehtaan omalle ennakkohuolto-osastolle, sillä tarkas-

tajilla on käytössään ultraääneen perustuvat mittauslaitteet omasta takaa. Menetel-

mä on myös nopea ja helppo toteuttaa ja tarkastukset suhteellisen vaivattomasti jär-

jestettävissä. Ultraäänitarkastus soveltuu erinomaisesti putkistojen seinämänvah-

vuusmuutosten mittaamiseen. Seinämänvahvuuden mittauspisteet määritellään put-

ken oletetun kulumisen mukaan. Huomionarvoisia mittauspisteitä ovat muun muas-

sa työn teoriaosassa putkistotarkastusten yhteydessä listatut kohdat. Saatuja tulok-

sia voidaan verrata putkiston ilmoitettuihin ainevahvuuksiin. 
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Lämpökameratarkastus 

Lämpökameratarkastus sopii paikallisen ennakkohuolto-osaston tehtäväksi maini-

osti, sillä osastolla on käytössään myös putkistotarkastuksiin valjastettavissa oleva 

lämpökamera. Kameran käyttö on nopeaa ja vaivatonta. Se soveltuu putkistoille, 

joissa virtaavat aineet ovat lämpimiä tai kylmiä ja on erinomainen tarkastusväline 

tilanteisiin, joissa putki on esimerkiksi eristetty tai kulkee maan alla. Huomionar-

voisia tarkastuskohteita myös lämpökameratarkastuksessa ovat teoriaosan putkisto-

tarkastusosiossa mainitut putkiston osat. Kameralla saatavat niin sanotut lämpöku-

vat ovat myös tallennettavissa muistiin ja ne voidaan liittää tarkastuspöytäkirjaan 

havainnollistamaan epäkohtia. 

 

Tarkastusmenetelmästä riippumatta voidaan mahdollisesti löydettävien epäkohtien 

yhteydessä harkita myös jonkin muun tarkastusmenetelmän soveltamista tilantee-

seen. Esimerkiksi silmämääräisen tarkastuksen yhteydessä tulee eteen usein tilan-

teita, jolloin on tarkoituksenmukaista käyttää muitakin tarkastusmenetelmiä selvi-

tettäessä tarkemmin vian tyyppiä, laajuutta, vakavuutta ja tarvittavia toimenpiteitä.  

 
 

6.4 Tarkastusjaksojen määrittely 
 

Tarkastusjaksot ja -ajankohdat ja niiden oikea määrittely ovat olennainen osa kun-

nossapitosuunnitelman toimivuutta. Tarkastukset tulisi ajoittaa ja jaksottaa niin, et-

tä niitä ei suoriteta liian aikaisin eikä liian myöhään. Putkistojen kunnossapito-

suunnitelmaan tarkastusjaksojen pituudet putkilinjoille ja putkisilloille ja -

tunneleille määriteltiin yhdessä kunnossapitoinsinöörin kanssa. Jaksotus toteutettiin 

MS-Project -ohjelmalla. Ohjelman avulla luodusta kaaviosta (liite 5) on kätevästi 

luettavissa kunkin tarkastuskohteen kahden seuraavan tarkastuksen ajankohdat, 

vuotuiset tarkastuskerrat sekä tarkastusvälit aikajanoin kuvattuna. Aikajanaperiaat-

teella toteutettavan jaksotuksen avulla on helppo estää pahimpien tarkastuspäällek-

käisyyksien syntyminen. 

 

Tarkastusjaksotusten määrittelyssä päädyttiin alustavasti yhtä poikkeusta lukuun 

ottamatta yhden vuoden tarkastusjaksoihin. Ainoastaan erittäin reaktiivista neste-

mäistä happea sisältävät putkilinjat katsottiin aiheellisiksi todeta puolen vuoden vä-
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lein tarkastettaviksi kohteiksi. Tarkastusajankohdat pyrittiin mahdollisuuksien ra-

joissa pitämään mahdollisimman etäällä toisistaan, ettei pääse syntymään tarkastus-

ruuhkautumia. Kesäkuukaudet on jätetty niin sanotusti tarkastusvapaiksi. Päällek-

käisyyksien välttämisestä huolimatta ajankohdat on kuitenkin tarkastustoiminnan 

helpottamiseksi pyritty sovittamaan yhteen niin, että samoja reittejä seurailevat tar-

kastuskohteet tarkastettaisiin samanaikaisesti. Esimerkiksi putkisiltojen ja niillä 

kulkevien putkilinjojen määräaikaistarkastukset on järkevää yhdistää yhdeksi tar-

kastuskokonaisuudeksi.  

 

Määritellyt tarkastusvälit eivät varsinaisesti pohjaudu niinkään tarkastuskohteen 

rakenteeseen, ikään, materiaaliin, kuntoon tai putkistossa virtaavaan aineeseen vaan 

ennemminkin kyseessä on vain alustava tarkastusväliarvio. Tarkastusvälejä voi-

daan tarpeen mukaan pidentää tai lyhentää riippuen tarkastuksen yhteydessä tode-

tusta kohteen senhetkisestä kunnosta. Esimerkiksi putkiston ikä on yksi syy tarkas-

tusjakson pituuden muuttamiselle. Putkiston ollessa suhteellisen uusi ja hyväkun-

toinen, on perusteltua pidentää tarkastusväliä. Jos taas on syytä epäillä, että putkis-

ton korkea ikä saattaisi johtaa tulevaisuudessa ongelmiin, voidaan tarkastusvälejä 

tihentää. Myös tarkastuksessa havaittujen vikojen kuten syöpymien perusteella 

voidaan putkilinja ottaa uudelleen tarkastettavaksi ennen seuraavaa tarkastusajan-

kohtaa. Ennakkohuolto-osaston tarkastusmiehillä on myös valtuudet itse muokata 

ajankohtia paremmin omaan toimenkuvaansa sopiviksi. Seisokin edellyttävissä tar-

kastuksissa tarkastajat sopivat ajankohdista ja käytännön järjestelyistä tuotantopuo-

len henkilöstön kanssa. 

 
 
Määräaikaistyö 

Tarkastustoiminta perustuu määräaikaistyökonseptiin. Virtaavien aineiden perus-

teella jaoteltujen putkilinjakokonaisuuksien sekä putkisiltojen ja -tunneleiden tar-

kastukset kirjattiin yksitellen määräaikaistöiksi tehtaan Master-kunnossapitojärjes-

telmään. Järjestelmästä määräaikaistyöt laukeavat ajankohtaiseksi tullessaan kul-

loinkin kyseessä olevan alueen kunnossapidon työnjohtajan työvarantoon. Määrä-

aikaistyöilmoituksesta käy muun muassa ilmi tarkastuskohteen nimi, paikka/piiri, 

osasto, työn kuvaus, työtyyppi ja -laji, työn arvioitu kesto, tarkastusjakso ja se, vaa-

tiiko tarkastus seisokin. Lisäksi työvarantoon tulevan määräaikaistyöilmoituksen 

liitteenä löytyy tarkastuskohdekohtaisesti oma tarkastusohje. Tarkastusohjeet ovat 
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kunnossapitosuunnitelmaa varten kunnossapitojärjestelmään luotuja tarkastusme-

netelmäkohtaisia ennakkohuollon vakio-ohjeita, joissa kulloinkin käytettävä tarkas-

tusproseduuri selitetään pääpiirteittäin. Malli määräaikaistyöstä löytyy liitteestä 7 ja 

malli ennakkohuollon vakio-ohjeesta liitteestä 8. 

 

Määräaikaistyöilmoitukset tulevat ennen kunnossapidon työnjohtajan työvarantoon 

saapumistaan kyseisen alueen työnsuunnittelijan käsiteltäviksi. Työnsuunnittelija 

kiinnittää tarkastustyöt tehtäviksi sopivissa ajankohdissa. Työnsuunnittelija myös 

kiinnittää seisokeissa tehtävät tarkastukset sopiviin ajankohtiin ajoittuviin seisok-

keihin ja huolehtii siitä, että seisokki on tarpeeksi pitkä tarkastusten toteuttamisek-

si. 

 
 

6.5 Tarkastuspöytäkirjojen laatiminen 
 

Suoritetusta tarkastuksesta laaditaan aina tarkastuspöytäkirja, josta ilmenee ainakin 

tarkastettu kohde, tarkastusajankohta, tarkastuksen suorittaja, käytetyt tarkastusme-

netelmät sekä huomionarvoiset havainnot tarkastetusta kohteesta. Tarkastetuista 

kohteista digi- tai lämpökameralla otetut kuvat liitetään myös pöytäkirjaan. Tarkas-

tuspöytäkirja voi perustua johonkin standardin mukaiseen malliin tai olla itse laa-

dittu, kunhan siitä selviää kaikki tarvittavat tiedot. Putkistojen kunnossapitosuunni-

telmaa varten luotiin täysin standardeihin perustumattomat tarkastuspöytäkirjapoh-

jat. Jokaiselle putkilinjakokonaisuudelle, putkisillalle ja -tunnelille tehtiin asiakir-

japohja, johon tulee tarkastuksen jälkeen kirjata vain suorituspäivämäärä, tarkas-

tuksen suorittaja ja tehdyt havainnot kuvineen. 

 

Tarkastuksista tehtävät tarkastuspöytäkirjat arkistoidaan putkistotarkastuspöytäkir-

joille varattuihin kansioihin ennakkohuolto-osaston tiloihin. Tarkastuspöytäkirjat 

tallennetaan myös sähköisessä muodossa niille varatulle serverille. Tarkastuspöy-

täkirjoista lähetetään kopiot sellu- ja energiaosaston tuotantopäällikölle, käyttöinsi-

nöörille sekä kunnossapitoinsinöörille ja kyseisen alueen kunnossapidon työnjohta-

jalle sekä lisäksi tapauskohtaisesti kaikille asianosaisille.  
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6.6 Jatkotoimenpiteet 
 

Tarkastuksissa havaituista, jatkotoimenpiteisiin johtavista vioista tarkastaja tekee 

aina työtilauksen, joka tilanteen akuuttiudesta riippuen johtaa toimenpiteisiin 

enemmin tai myöhemmin. Jos tarkastuksessa havaittu epäkohta vaatii välitöntä kor-

jaamista, ottaa tarkastaja heti yhteyttä kyseisen alueen vuoromestariin ja kunnossa-

pidon työnjohtajaan, jotka yhdessä päättävät epäkohdan korjaamisesta. Putkistojen 

kunnossapitosuunnitelmaa tehtäessä ei katsottu aiheelliseksi käsitellä sen paremmin 

tarkastuksessa havaittujen vikojen korjaamista tai muihin jatkotoimenpiteisiin ryh-

tymistä vikojen tapauskohtaisten luonteiden kirjavuudesta ja moninaisuudesta joh-

tuen. Tilanteet on arvioitava tapauskohtaisesti, ja jatkotoimenpiteiden on oltava sitä 

myöten tilanteisiin sopivia. 
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7 YHTEENVETO 
 

Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia Turvatekniikan keskuksen vaatimusten mukai-

nen putkistojen kunnossapitosuunnitelma UPM-Kymmene Oyj:n Tervasaaren teh-

taan sellu- ja energiaosastolle. Opinnäytetyö on jaettu kahteen osaan. Työn teo-

riaosassa tutustuttiin lainsäädäntöön kemikaalien teollisen käsittelyn sekä kemikaa-

liputkistojen osalta. Lisäksi luotiin yleissilmäys ennaltaehkäisevään kunnossapi-

toon ennakkohuollon muodossa sekä putkistotarkastuksiin ja NDT-tarkastus-

toimintaan. Putkistojen tärkeimpänä vauriomekanismina käsiteltiin korroosio eri-

laisine muotoineen. Työn soveltamisosassa käsiteltiin puolestaan kunnossapito-

suunnitelman toteuttamista vaiheittain. Itse suunnitelma on lisätty työhön liitteeksi. 

 

Kunnossapitosuunnitelmaa varten määriteltiin tarkastettavat kemikaali- ja prosessi-

putkilinjat sekä valittiin tarkastusmenetelmät putkilinjoittain. Lisäksi määriteltiin 

putkilinjakokonaisuuskohtaisesti tarkastusjaksotus ja syötettiin tarkastukset tehtaan 

kunnossapitojärjestelmään määräaikaistöiden muodossa. Tarkastusten suorittamista 

varten piirrettiin putkireittikartat ja tarkastuspöytäkirjojen tekemistä varten luotiin 

valmiit pohjat jokaiselle tarkastuskohteelle. Kunnossapitosuunnitelman luomisessa 

apuna oli sekä tuotannon, kunnossapidon että suunnittelupuolen henkilöitä, joiden 

myötävaikutuksella tarkastuskohteet, tarkastusmenetelmät sekä tarkastusjaksotus 

valittiin. 

 

Tarkastuskohteiksi valittiin putkilinjat, joissa virtaavat aineet ovat kaikkein poten-

tiaalisimmat uhkatekijät ihmisen tai ympäristön hyvinvoinnille. Lisäksi katsottiin 

yleisen turvallisuuden vuoksi parhaimmaksi tarkastaa myös erikseen mainitut put-

kisillat ja -tunnelit rakenteineen. Tarkastusmenetelmistä sopivimmiksi todettiin 

silmämääräinen tarkastus sekä lämpökamerakuvaus ja ultraääneen perustuva sei-

nämänvahvuusmittaus. Silmämääräisen tarkastuksen tiedetään olevan kaikkein tär-

kein ja aina käytettävissä oleva menetelmä, ja lisäksi myös muin edellä mainituin 

menetelmin toteutetut tarkastukset sopivat tehtaan oman ennakkohuolto-osaston 

suoritettaviksi sekä laitteiston että ammattitaidon puolesta. Tarkastusjaksot valittiin 

putkistoille sekä putkisilloille ja -tunneleille yhtä poikkeusta lukuun ottamatta alus-

tavasti vuoden mittaisiksi. 
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Tervasaaren tehtailla ei tätä ennen ollut minkäänlaista suunnitelmallista menettelyä 

kemikaali- ja prosessiputkistojen tarkastamiseksi. Putkistojen kunnossapitosuunni-

telman laatiminen onkin yleisesti ottaen suhteellisen uusi asia ja kokemukset ja so-

vellukset suunnitelman osalta ovat vielä hyvin vähäiset. Esimerkiksi UPM:n teh-

taista vain murto-osalla on käytössään jonkinasteinen tarkastussuunnitelma. Eräs 

edelläkävijöistä tarkastussuunnitelman osalta on UPM:n Kuusanniemen tehdas, 

jossa putkistoja on määräaikaistöiden mukaisesti tarkastettu jo vuosia. Tutustumis-

vierailu sikäläisellä ennakkohuolto-osastolla antoi hyvät eväät lähteä rakentamaan 

kunnossapitosuunnitelmaa myös Tervasaaren tehtaalle. 

 

Vaarallisten kemikaalien teollista käsittelyä ja varastointia koskevien säädösten 

uudistumisen myötä laadittavaksi tuleva kunnossapitosuunnitelma saatetaan useissa 

yrityksissä kokea turhaksi ja resursseja kuluttavaksi toimenpiteeksi, mutta totuus 

kuitenkin on, että oikein toteutettuna siitä voi olla myös merkittävää hyötyä yrityk-

selle. Putkistojen suunnitelmallisella tarkastamisella voidaan havaita viat jo ennen 

merkittävien vahinkojen tapahtumista, ja näin vältytään tuotantokatkoksilta ja muil-

ta tuotantoon kohdistuvilta haittavaikutuksilta sekä vaaratilanteilta, jotka voivat 

kohdistua niin ihmisiin kuin ympäristöönkin. 

 

Myös tämä työ pyrittiin toteuttamaan tilaajan hyötynäkökohtaa silmälläpitäen. 

Hyödyn ja haitan välinen marginaali pyrittiin maksimoimaan, ja nähdäkseni siinä 

onnistuttiin suhteellisen hyvin. Määräaikaistarkastuksia ei tullut liikaa, ja tarkas-

tusvälitkin ovat suhteellisen inhimillisiä. Tosin vasta aika näyttää, kuinka toimiva 

suunnitelma todellisuudessa on. Tarkastusten niin sanotusti rullattua jonkin aikaa 

voidaan vasta tehdä todellisuuspohjaisia johtopäätöksiä. Alustavasti tehty tarkas-

tusjaksotus voidaan myös arvioida myöhemmin uudestaan putkistoista kertyneen 

tietämyksen myötä. Tarkastusvälejä voidaan pidentää tai lyhentää kunkin putkiston 

epäkohta-alttiuden mukaan. Tarkastusjaksojen ohella kunnossapitosuunnitelma tu-

lee pitää ajan tasalla myös muiden muutosten osalta. Kemikaalien laajamittaista te-

ollista käyttöä valvova Turvatekniikan keskus nimittäin edellyttää turvallisuusselvi-

tysten uudistamista vähintään viiden vuoden välein, joten selvitykseen sisältyvää 

putkistojen kunnossapitosuunnitelmaa tulee myös täydentää putkistoissa mahdolli-

sesti tapahtuneiden muutostöiden osalta. 
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Mielestäni onnistuin pääsemään opinnäytetyölle asetettuihin tavoitteisiin. Työ täyt-

tää toimeksiantajan asettamat vaatimukset, ja myös henkilökohtaisella tasolla olen 

varsin tyytyväinen aikaansaannokseeni. Haastavuutta suunnitelman luomiseen lisä-

si aiemmin samasta aiheesta tehtyjen kunnossapitosuunnitelmien vähyys sekä se, 

että työn suorittaminen tapahtui suhteellisen itsenäisesti, Tervasaaressa toteutetta-

van uuden valkaisulaitos-projektin viedessä aikaa potentiaalisilta työn avustajilta.  
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Kemikaali- ja prosessiputkistojen kunnossapitosuunnitelma 

UPM-Kymmene Oyj Tervasaari 
Sellu- ja energiaosasto 

 
 
 
Laatinut: Ville-Pekka Salmi 
Päivämäärä: 19.6.2007 
 
 
 
Tarkastusten piiriin kuuluvat putkistot 
 
Tarkastusten piiriin kuuluvat Tarkastettavat putkilinjat –luettelossa listatut kemikaali- ja prosessiputket 
tukirakenteineen sekä erikseen mainitut putkisillat ja –tunnelit. 
 
 
Tarkastusjaksot 
 
Tarkastusjaksot on määritelty vastuuhenkilöiden kanssa putkilinjastokohtaisiksi määräaikaistöiksi 
MASTER-kunnossapitojärjestelmään, josta ne ajankohtaiseksi tullessaan laukeavat kyseisen alueen 
työnjohtajan työvarantoon. 
 
 
Tarkastusten toteutus 
 
Tarkastukset suoritetaan määräaikaistöissä määriteltyjen tarkastusjaksojen mukaisesti. Tarkastuksissa 
käytettävät tarkastusmenetelmät on ilmoitettu kunkin putkilinjan yhteydessä Tarkastettavat putkilinjat 
–luettelossa. Tarkastuksissa noudatetaan MASTER-kunnossapitojärjestelmään tarkastusmenetelmittäin 
luotuja ennakkohuollon vakio-ohjeita.  
 
 
Tarkastuspöytäkirjojen laatiminen ja dokumentointi 
 
Suoritetuista tarkastuksista laaditaan tarkastuspöytäkirjat, joista ilmenee ainakin tarkastetut kohteet, 
tarkastusajankohdat, tarkastusten suorittajat, käytetyt tarkastusmenetelmät sekä huomionarvoiset ha-
vainnot tarkastuksista. Tarkastuspöytäkirjat dokumentoidaan niille varattuihin kansioihin alueen en-
nakkohuolto-osaston tiloihin. Tarkastuspöytäkirjat tallennetaan myös sähköisesti niille varatulle serve-
rille sekä niistä toimitetaan kopiot sellu- ja energiaosaston tuotantopäällikölle, käyttöinsinöörille sekä 
kunnossapitoinsinöörille ja kunnossapidon vastaavalle työnjohtajalle.  
 
 
Jatkotoimenpiteet 
 
Tarkastuksissa havaituista, jatkotoimenpiteisiin johtavista epäkohdista tehdään työtilaus tarkastajan 
toimesta. Jos tarkastuksessa havaittu epäkohta vaatii välitöntä korjaamista, ottaa tarkastaja välittömästi 
yhteyttä vuoromestariin ja alueen kunnossapidon työnjohtajaan, jotka yhdessä päättävät epäkohdan 
korjaamisesta. 
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TARKASTETTAVAT PUTKILINJAT 
 
 
Putkilinjat on esitetty listassa lähtö- ja tuloliityntöjen välisinä yhteyksinä. Suluissa on lisäksi kerrottu edellä 
mainittujen liityntöjen konepaikat, todelliset sijainnit sekä PI-kaaviot, joista kyseiset linjat löytyvät osana tuo-
tantoprosessia. Myös putkilinjamerkinnät on ilmoitettu; joko kokonaan, osittain tai ei lainkaan riippuen täysin 
vastaavien PI-kaavioiden merkinnöistä. Jokaisen putkilinjan alle on kirjattu käytettävä tarkastusmenetelmä ja 
putkilinjakokonaisuuden yhteydessä on ilmoitettu käytettävä tarkastusten suorittamisväli. 
 
 
Esimerkki-putkilinja selityksineen: 
 

 
 
 
 
Natriumhydroksidi, NaOH –linjat (1 v.) 
 

1. NaOH:n AUTONPURKAUSPAIKALTA (SAP:n ja haihduttamon välissä; pumppu: 424027)  NaOH-
VARASTOSÄILIÖÖN (426012; SAP, ulkona), (Si-627-A)  

 silmämääräinen tarkastus 

2. NaOH-VARASTOSÄILIÖSTÄ (426012; SAP, ulkona)  ANNOSTELUSÄILIÖÖN (266039; SA, 2 krs.), 
(21300(-3)-ENA-80-10H2A; TER020323)  

 silmämääräinen tarkastus 

3. ANNOSTELUSÄILIÖSTÄ (266039; SA, 2 krs.)  VALKAISULAITOKSELLE: 
 RUSKEAN MASSAN PUDOTUSPUTKEEN (261003; valkaisulaitos, 2 krs.), (ENA-25/40; TER019614)  

 tuotannon päivittäistä prosessin valvontaa 

 Q-VAIHEEN DD-PURKURUUVIIN (267005; valkaisulaitos, 2 krs.), (ENA-25; TER019616)  
 tuotannon päivittäistä prosessin valvontaa 

 P-VAIHEEN REAKTOREIHIN (1: 266018, 2: 266019; valkaisulaitos, 2 krs.), (ENA-25; TER019616)  
 tuotannon päivittäistä prosessin valvontaa 

4. NATRONLIPEÄN AUTONPURKAUSPAIKALTA (pumppu: 3A4028)  NATRONLIPEÄSÄILIÖÖN 
(3A6017; recovery, ulkona), (ENA-50/80; Sa-769-A)  

 silmämääräinen tarkastus 

5. NATRONLIPEÄSÄILIÖSTÄ (3A6017; recovery, ulkona)  KATTILAVEDENVALMISTUKSEN NaOH-
SÄILIÖÖN (356028; vesilaitos, 4 krs.), (ENA-25/80; Sa-769-A) 

 tuotannon päivittäistä prosessin valvontaa 

6. NATRONLIPEÄSÄILIÖSTÄ (3A6017; recovery, ulkona)  SOODALIPEÄSÄILIÖÖN (3A6018; recovery, 
ulkona), (EVI-150; Sa-769-A) 

 tuotannon päivittäistä prosessin valvontaa 
 
 
Vetyperoksidi, H2O2 –linjat (1 v.) 
 

1. PEROKSIDISÄILIÖSTÄ (456005; SAP, ulkona)  PEROKSIDIN ANNOSTELUSÄILIÖÖN (266038; SA, 
2 krs.), (21200(-3)-RVE-40/65/80-10H4A; TER020322) 
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 silmämääräinen tarkastus 

2. PEROKSIDIN ANNOSTELUSÄILIÖSTÄ (266038; SA, 2 krs.)  VALKAISULAITOKSELLE: 
 1 REAKTORIN SYÖTTÖPURKAIMELLE (264011; valkaisulaitos, 1 krs), (RVE-25/32/50/65; TER019616) 

 silmämääräinen tarkastus 

 2 REAKTORIN SYÖTTÖPURKAIMELLE (264013; valkaisulaitos, 1 krs), (RVE-25/32/50/65; TER019616) 
 silmämääräinen tarkastus 

3. PEROKSIDISÄILIÖSTÄ (456005; SAP, ulkona)  lauhteen peroksidikäsittelyyn PEROKSIDIN LAI-
MENNUSSÄILIÖÖN (496020; SAP, 3 krs.), (25/10010-RVE-15-10H2A; TER009617) 

 silmämääräinen tarkastus 
 
 
Rikkihappo, H2SO4 –linjat (1 v.) 
 

1. RIKKIHAPON AUTONPURKAUSPAIKALTA (SAP:n ja haihduttamon välissä; autonpurkaussuodin: 350001) 
 RIKKIHAPPOSÄILIÖÖN (356029; SAP, ulkona), (Si-360-A) 

 silmämääräinen tarkastus 

2. RIKKIHAPPOSÄILIÖSTÄ (356029; SAP, ulkona)  RIKKIHAPON ANNOSTELUSÄILIÖÖN (456038; 
SAP, 1 krs.), (Si-360-A) 

 silmämääräinen tarkastus 

3. RIKKIHAPPOSÄILIÖSTÄ (356029; SAP, ulkona)  RIKKIHAPON ANNOSTELUSÄILIÖÖN (266036; 
SA, 2 krs.), (21000(-2)-ARI-32/50-10H2A; TER020320) 

 silmämääräinen tarkastus 

4. RIKKIHAPON ANNOSTELUSÄILIÖSTÄ (266036; SA, 2 krs.)  VALKAISULAITOKSELLE: 
 P-VAIHEEN PUDOTUSPUTKEEN (261019; valkaisulaitos, 1 krs.), (ARI-20/25/32; TER019616) 

 silmämääräinen tarkastus 

 O-VAIHEEN PUDOTUSPUTKEEN (261012; valkaisulaitos, 1 krs.), (ARI-20/25/32; TER019615) 
 silmämääräinen tarkastus 

 RM SMT pohjalaimennukseen (276002; valkaisulaitos, 1 krs.), (ARI-20/25/32; TER019616) 
 silmämääräinen tarkastus 

5. RIKKIHAPPOSÄILIÖSTÄ (356029; SAP, ulkona)  VESILAITOKSELLE elvytykseen: 
 KATIONIVAIHDIN 1:lle (356020; vesilaitos, 4 krs.), (ARI-25/50/65/80; K-300-A) 

 silmämääräinen tarkastus 

 KATIONIVAIHDIN 2:lle (356023; vesilaitos, 4 krs.), (ARI-25/50/65/80; K-300-A) 
 silmämääräinen tarkastus 

 KATIONIVAIHDIN 3:lle (356026; vesilaitos, 4 krs.), (ARI-25/80); K-300-A) 
 silmämääräinen tarkastus 

 
 
Happi, O2 –linjat (6 kk.) 
 

1. HAPPISÄILIÖSTÄ (446022; SAP, ulkona)  VALKOLIPEÄN HAPETUSLAITOKSELLE (261013; SA, 1 
krs.), (KHA-40/80; Si-624-A, TER019614), (linja kulkee katolla) 

 silmämääräinen tarkastus 

2. Happisäiliön ja valkolipeänhapetuslaitoksen VÄLISESTÄ LINJASTA  VALKAISULAITOKSELLE: 
 O-vaiheeseen, HAPENSYÖTTÖKAPPALEELLE (261023; valkaisulaitos, 1 krs.), (liittyy hapensyöttökappa-

leelle menevään linjaan: 20111-SVN-250-25H2A; TER019614) 
 silmämääräinen tarkastus 

 O-vaiheeseen, MASSANLÄMMITTIMEEN (liittyy massanlämmitykselle menevään linjaan: 20086-HVP-100-
25H2A; TER019614) 

 silmämääräinen tarkastus 
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 P-vaiheeseen, MASSANLÄMMITTIMEEN (liittyy massanlämmitykseen menevään linjaan: 20485-HVP-100-
25H2A; TER019616) 

 silmämääräinen tarkastus 
 
 
Tärpättilinjat (1 v.) 
 

1. TÄRPÄTIN KERÄILYSÄILIÖ 1:ltä (236021; SA, 1 krs.)  TÄRPÄTIN VARASTOSÄILIÖÖN (396060; 
SAP, ulkona), (PTA-25; Sa-804-A), (putkitunnelia ja –siltaa pitkin) 

 silmämääräinen tarkastus 
 

 
Valkolipeälinjat (1 v.) 
 

1. VALKOLIPEÄN SELVITTIMILTÄ (1: 3A6049, 2: 3A6050; meesauuni, ulkona)  SULFAATIN ERÄ-
KEITTIMILLE (1: 236001, 2: 236002, 3: 236003, 4: 236004; 5: 236005, 6: 236006; SA, 1 krs.), (EVA-200; Sa-839-A), 
(putkisiltaa pitkin)  

 silmämääräinen tarkastus 

2. Valkolipeän selvittimien ja eräkeittimien VÄLISESTÄ LINJASTA  valkolipeäpumppujen kautta (1: 
214001, 2: 214002; SA, 3 krs.)  PURUKEITTIMELLE (211004; SA, 1-3 krs.), (EVA-50/80/100; Sa-803-A) 

 silmämääräinen tarkastus 

3. Valkolipeän selvittimien ja eräkeittimien VÄLISESTÄ LINJASTA  VALKOLIPEÄN HAPETUS-
LAITOKSELLE (261013; SA, 1 krs.), (20126-EVA-65-10H2A; TER020323, TER019614) 

 silmämääräinen tarkastus 

4. VALKOLIPEÄN HAPETUSLAITOKSELTA (261013; SA, 1 krs.)  VALKAISULAITOKSELLE:  
 RUSKEAN MASSAN PUDOTUSPUTKEEN (261003; valkaisulaitos, 1 krs.), (EHA-40/50; TER019614) 

 tuotannon päivittäistä prosessin valvontaa 

 O-VAIHEEN REAKTOREILLE (1: 266012, 2: 266013; valkaisulaitos, 1 krs.), (EHA-25/40/50; TER019614) 
 tuotannon päivittäistä prosessin valvontaa 

5. SAMMUTTIMELTA (3A0033; meesauuni, 2 krs.)  kaustisointiastioiden kautta (1: 3A6043, 2: 3A6044, 3: 
3A6045, 4: 3A6046, 5: 3A6073, 6: 3A6047; meesauuni, 1-2 krs. ), (EKM-100/200/250)  VALKOLIPEÄN SEL-
VITTIMIIN (1: 3A6050, 2: 3A6049; meesauuni, ulkona), (EKM-150/200/250; Sa-767-A) 

 tuotannon päivittäistä prosessin valvontaa 

6. VALKOLIPEÄN SELVITTIMILTÄ (1: 3A6050, 2: 3A6049; meesauuni, ulkona)  meesalinjat MEE-
SASUOTIMELLE (3A0030, meesauuni, 3 krs.), (EME-100/125/150; Sa-767-A) 

 tuotannon päivittäistä prosessin valvontaa 

7. MEESASUOTIMELTA (3A0030, meesauuni, 3 krs.)  laihavalkolipeä LAIHAVALKOLIPEÄSÄILIÖÖN 
(3A6006, recovery, ulkona), (EVH-100; Sa-767-A), (putkisiltaa pitkin) 

 silmämääräinen tarkastus 
 

 
Heikkomustalipeälinjat (1 v.) 
 

1. PURU, DD-PESURILTA (211010; SA, 3-4 krs.)  PURUSUODOSSÄILIÖLLE (216010; SA, 1 krs.), (Sa-803-
A) 

 tuotannon päivittäistä prosessin valvontaa 

2. PURUSUODOSSÄILIÖLTÄ (216010; SA, 1 krs.)  PURUPUSKUSÄILIÖÖN laimennus- ja sakeuden-
säätölinjat (216006; SA, 1 krs.), (150/200; Sa-803-A) 

 silmämääräinen tarkastus + lämpökamerakuvaus 

3. PURUSUODOSSÄILIÖLTÄ (216010; SA, 1 krs.)  HEIKKOMUSTALIPEÄSÄILIÖILLE (1: 396017, 2: 
396018; meesauuni, ulkona), (EMU-150; Sa-805-A, Sa-766-A), (putkisiltaa pitkin) 

 silmämääräinen tarkastus putkisillalla kulkevalle osuudelle 
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4. RM, DD-PESURILTA (261001, valkaisulaitos, 2 krs.)  ML-SUODOSSÄILIÖÖN (266010; valkaisulaitos, 1 
krs.), (4 linjaa: 20005(-8)-RSU-150-10H2A; TER019613) 

 tuotannon päivittäistä prosessin valvontaa 

5. ML-SUODOSSÄILIÖLTÄ (266010; valkaisulaitos, 1 krs.)  SÄKKIPUSKUSÄILIÖÖN laimennus- ja sa-
keudensäätölinjat (236008; SA, 1 krs.), (20012-RSU-200-10H2A; TER019613)  

 silmämääräinen tarkastus 

6. ML-SUODOSSÄILIÖLTÄ (266010; valkaisulaitos, 1 krs.)  HEIKKOMUSTALIPEÄSÄILIÖILLE (1: 
396017, 2: 396018; meesauuni, ulkona), (RSU-250; TER019613, Sa-766-A), (yhtyy putkisillalla kohdan 3. linjaan) 

 tuotannon päivittäistä prosessin valvontaa  

7. ML-SUODOSSÄILIÖLTÄ (266010; valkaisulaitos, 1 krs.)  MUSTALIPEÄN MITTASÄILIÖÖN (216004; 
SA, 1 krs.), (RSU-150, EMU-250/400; TER019613)  

 tuotannon päivittäistä prosessin valvontaa 

8. MUSTALIPEÄN MITTASÄILIÖSTÄ (216004; SA, 1 krs.)  SULFAATIN ERÄKEITTIMILLE täyttö-
linja (1: 236001, 2: 236002, 3: 236003, 4: 236004; 5: 236005, 6: 236006; SA, 1 krs.), (EMU-200; Sa-804-A) (linja yhtyy 
valkolipeän selvittimien ja sulfaatin eräkeittimien väliseen linjaan) 

 tuotannon päivittäistä prosessin valvontaa 

9. HEIKKOMUSTALIPEÄSÄILIÖISTÄ (1: 396017, 2: 396018; meesauuni, ulkona)  4. HAIHDUTTIMELLE 
(396010; haihduttamo, 2 krs.), (EML/ELM-200/250/300; Sa-766-A), (putkisiltaa pitkin) 

 silmämääräinen tarkastus putkisillalla kulkevalle osuudelle 
 
 
Mustavälilipeälinjat (1 v.) 
 

1. 6. HAIHDUTTIMELTA (396094; haihduttamo, 1 krs.)  MUSTAVÄLILIPEÄSÄILIÖILLE (1: 396023, 2: 
396024; meesauuni, ulkona), (EML/EMP-150/200; Sa-766-A), (putkisiltaa pitkin) 

 silmämääräinen tarkastus putkisillalla kulkevalle osuudelle 

2. MUSTAVÄLILIPEÄSÄILIÖILTÄ (1: 396023, 2: 396024; meesauuni, ulkona)  3. HAIHDUTTIMELLE 
(396009; haihduttamo, 1 krs.), (EMP-150; Sa-766-A), (putkisiltaa pitkin) 

 silmämääräinen tarkastus putkisillalla kulkevalle osuudelle 
 
 
Vahvamustalipeälinjat (1 v.) 
 

1. VAHVALIPEÄN PAISUNTASÄILIÖISTÄ (ABC: 396065, D: 396005; haihduttamo, 1 krs.)  VAHVALI-
PEÄ-SÄILIÖILLE (SA+SAP: 396003, SA:396004; recovery, ulkona), (EMV-100/150, EMP-150; Sa-766-A), (putkisil-
taa pitkin) 

 silmämääräinen tarkastus 

2. VAHVALIPEÄSÄILIÖILTÄ (SA+SAP: 396003, SA: 396004; recovery, ulkona)  SEKOITUSSÄILIÖIHIN 
(1: 336027, 2: 336028; Tampella, 2 krs.), (EMU-100/150/250; Sa-768-A) 

 tuotannon päivittäistä prosessin valvontaa 

3. SEKOITUSSÄILIÖILTÄ (1: 336027, 2: 336028; Tampella, 2 krs.)  lipeän esilämmittimen kautta (336026; 
Tampella, 3 krs.)  TAMPELLA-KATTILAAN (331001; Tampella, 3 krs.), (EMU-65/100/150; Sa-768-A) 

 silmämääräinen tarkastus 

4. SEKOITUSSÄILIÖILTÄ (1: 336027, 2: 336028; Tampella, 2 krs.)  Haihduttamon 1. yksikköön syöttö (uusi 
linja; putkisiltaa pitkin) 

 silmämääräinen tarkastus 
 
 
Viherlipeälinjat (1 v.) 
 

1. LIUOTTAJALTA (336020; Tampella, 1 krs.)  VIHERLIPEÄN SELKEYTTIMILLE (1: 3A6001, 2: 3A6002; 
recovery, ulkona), (EVI-125, 2 linjaa; Sa-775-A) 

 silmämääräinen tarkastus 
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2. Toisesta liuottajan ja viherlipeän selkeyttimien välisestä linjasta "LENKKI" VIHERLIPEÄN TA-
SAUSSÄILIÖN KAUTTA (3A6031; recovery, ulkona), (Sa-775-A) 

 tuotannon päivittäistä prosessin valvontaa 

3. VIHERLIPEÄN SELKEYTTIMILTÄ (1: 3A6001, 2: 3A6002; recovery, ulkona)  SOODALIPESÄILIÖÖN 
(3A6018; recovery, ulkona), (EVI-125; Sa-775-A) 

 tuotannon päivittäistä prosessin valvontaa 

4. SOODALIPESÄILIÖSTÄ (3A6018; recovery, ulkona)  SAMMUTTIMELLE (3A0033; meesauuni, 2 krs.), 
(Sa-775-a, sa-767-a), (putkisiltaa pitkin) 

 silmämääräinen tarkastus 
 
 

Haihduttamolla yksiköiden väliset lipeälinjat tulee tarkastaa 
 tuotannon päivittäistä prosessin valvontaa 

 
 
Puskulinjat (1 v.) 
 

1. SULFAATIN ERÄKEITTIMILTÄ (1: 236001, 2: 236002, 3: 236003, 4: 236004; 5: 236005, 6: 236006; SA, 1 krs; 
linjat yhtyvät)  SÄKKIPUSKUSÄILIÖÖN (236008; SA, ulkona, yläpäähän), (00006-SSU-250x12; Sa-804-A) 

 silmämääräinen tarkastus + seinämänvahvuusmittaukset (tarvittaessa lämpökamerakuvaus mittauskoh-
tien määrittämiseen) 

2. SÄKKIPUSKUSÄILIÖSTÄ (236008; SA, ulkona, 1 krs.)  RM, DD-PESURILLE (261001, valkaisulaitos, 2 
krs.), (SVN-300/400/500; TER019613) 

 silmämääräinen tarkastus 

3. PURUKEITTIMELTÄ (211004; (Jälkikeitin 1:ltä, 216002), SA, 1 krs.)  JÄLKIKEITIN 2:lle (216005, SA, 3 
krs.), (SSU-100), (Sa-803-A) 

 silmämääräinen tarkastus + seinämänvahvuusmittaukset (tarvittaessa lämpökamerakuvaus mittauskoh-
tien määrittämiseen) 

4. JÄLKIKEITIN 2:lta (216005; SA, 1 krs.)  PURUPUSKUSÄILIÖÖN (216006, SA, 3 krs.), (202-SSU-150-
AISI316L; Sa-803-A) 

 silmämääräinen tarkastus + seinämänvahvuusmittaukset (tarvittaessa lämpökamerakuvaus mittauskoh-
tien määrittämiseen) 

5. PURUPUSKUSÄILIÖSTÄ (216006; SA, 1 krs.)  PURU, DD-PESURILLE (211010, SA, 3 krs), (SSU-200; 
Sa-803-A) 

 silmämääräinen tarkastus 

6. PURUPUSKUSÄILIÖSTÄ (216006, SA, 1 krs.)  RM, DD-PESURILLE (261001, valkaisulaitos, 2 krs.), 
(20600-SVN-250-10H2A; TER019613), (liittyy säkkipuskusäiliön ja rm:n dd-pesurin väliseen linjaan: 20001-SVN-300-
10H2A) 

 silmämääräinen tarkastus 
 

 
Väkevien hajukaasujen linjat (1 v.) 
 

1. SÄKKIPUSKUSÄILIÖSTÄ (236008; SA, yläpää katolla)  LÄMMÖNVAIHDIN 1:een (291001; SA, 3krs.), 
(HON-1000; Sa-807-A) 

 silmämääräinen tarkastus 

2. PURUPUSKUSÄILIÖSTÄ (216006; SA, yläpää katolla)  säkkipuskusäiliön ja lämmönvaihdin 1:en VÄ-
LISEEN LINJAAN (yhdistyy katolla) 

 silmämääräinen tarkastus 

3. PURUPUSKUSÄILIÖSTÄ (216006; SA, yläpää katolla)  LÄMMÖNVAIHDIN 2:een (291002; SA, 3 krs.), 
(HON-400; Sa-807-A) 

 silmämääräinen tarkastus 
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4. LÄMMÖNVAIHDIN 1:stä (291001; SA, 3 krs.)  purupuskusäiliön ja lämmönvaihdin 2:n VÄLISEEN 
LINJAAN (Sa-807-A) 

 silmämääräinen tarkastus 

5. Purupuskusäiliön ja lämmönvaihdin 2:en VÄLISESTÄ LINJASTA  JÄLKILAUHDUTTIMELLE 
(291003; SA, 2 krs.) 

 silmämääräinen tarkastus 

6. LÄMMÖNVAIHDIN 2:lta (291002; SA, 3 krs.)  JÄLKILAUHDUTTIMELLE (291003; SA, 2 krs.), (HON-
200; Sa-807-A) (Sa-807-A) 

 silmämääräinen tarkastus 

7. JÄLKILAUHDUTTIMELTA (291003; SA, 2 krs)  tärpättipesurin kautta (291004; SA, 2 krs.)  VESI-
LUKKOSÄILIÖÖN (336045, haihduttamo, 4 krs.), (GHA-150; K-379-A), (putkitunnelia pitkin) 

 silmämääräinen tarkastus 

8. VESILUKKOSÄILIÖSTÄ (336045, haihduttamo, 4krs.)  HAJUKAASUN POLTTIMELLE (330075; Tam-
pella, 3,5krs), (GHA-200; K-379-A), (putkisiltaa pitkin) 

 silmämääräinen tarkastus 

9. Vesilukkosäiliön ja hajukaasun polttimen VÄLISESTÄ LINJASTA  HAJUKAASUN SOIHTU-
POLTTIMELLE (330078, Tampella, katolla 12 krs.), (K-379-A) 

 silmämääräinen tarkastus 
 
 
Likaislauhdelinjat (1 v.) 
 

1. LIKAISLAUHTEEN PUMPPAUSSÄILIÖSTÄ (296012; SA, 1 krs.)  LIKAISLAUHDESÄILIÖÖN 
(346001; haihduttamo, ulkona (4 krs.)), (K-379-A), (putkitunnelia pitkin) 

 silmämääräinen tarkastus 

2. LIKAISLAUHDESÄILIÖSTÄ (346001; haihduttamo, ulkona (4 krs.))  puhdaslauhdelämmönvaihtimen 
kautta (346002; haihduttamo)  PUHDASLAUHDESTRIPPERILLE (346005; haihduttamo, 4 krs.), (K-379-A) 

 tuotannon päivittäistä prosessin valvontaa 

3. PUHDASLAUHDESTRIPPERILTÄ (346005; haihduttamo, 4krs.)  stripperin lämmönvaihtimien kautta 
(1: 346003, 2: 346004)  HAJUKAASUN POLTTIMELLE (330075; Tampella, 3,5 krs.), (GHA-150; K-379-A) 

 tuotannon päivittäistä prosessin valvontaa 

4. Stripperin lämmönvaihtimien ja hajukaasun polttimen VÄLISESTÄ LINJASTA  HAJUKAASUN 
SOIHTUPOLTTIMELLE (330078, Tampella, katolla 12 krs.), (K-379-A) 

 tuotannon päivittäistä prosessin valvontaa 
 
 
Maakaasulinjat (1 v.) (PI: P-488-A)  
 
 

1. MAAKAASUASEMALTA (Gasum, 5. portti)  tien vartta, lahden jälkeiseen RISTEYKSEEN (> maan al-
le), (GMA-250) 

 silmämääräinen tarkastus maanpäälliselle osalle 

2. MAAN ALTA  TAMPELLA-KATTILALLE (3 krs:een, ulkoseinää pitkin): 
 silmämääräinen tarkastus 

 TUKIPOLTTIMILLE 3 krs:een (3: 330039, 4: 330040, 9: 330045, 10: 330046) 
 tuotannon päivittäistä prosessin valvontaa 

 TUKIPOLTTIMILLE 2 krs:een (1: 330037, 2: 330038, 5: 330041, 6: 330042) 
 tuotannon päivittäistä prosessin valvontaa 

 KUORMAPOLTTIMILLE 5 krs:een (11: 330047, 12: 330048, 13: 330049) 
 tuotannon päivittäistä prosessin valvontaa 

 HAJUKAASUN POLTTIMELLE 3,5 krs:een (330075) 
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 tuotannon päivittäistä prosessin valvontaa 

 HAJUKAASUN SOIHTUPOLTTIMELLE katolle, 12 krs (330078) 
 tuotannon päivittäistä prosessin valvontaa 

3. TAMPELLALTA  LEIJUKATTILALLE (4 krs:een, putkisiltaa pitkin), (GMA-150): 
 silmämääräinen tarkastus 

 KUORMAPOLTTIMILLE 4 krs:een (1: 361004, 2: 361005) 
 tuotannon päivittäistä prosessin valvontaa 

 TUKIPOLTTIMELLE 2 krs:een (361006) 
 tuotannon päivittäistä prosessin valvontaa 

4. TAMPELLALTA  MEESAUUNILLE (putkisiltaa pitkin), (GMA-200): 
 silmämääräinen tarkastus 

 MEESAPOLTTIMELLE 2 krs:een (3A1003) 
 tuotannon päivittäistä prosessin valvontaa 

5. TAMPELLALTA  CEII KATTILALLE 3 krs:een (putkisiltaa pitkin), (GMA-200): 
 silmämääräinen tarkastus 

 KUORMAPOLTTIMILLE 4 krs:een (1: 321010, 2: 321011) 
 tuotannon päivittäistä prosessin valvontaa 

 KUORMAPOLTTIMELLE 3 krs:een (3: 321012) 
 tuotannon päivittäistä prosessin valvontaa  

 KUORMAPOLTTIMELLE 2 krs:een (4: 321013) 
 tuotannon päivittäistä prosessin valvontaa   

6. TAMPELLALTA  SAP:lle (putkisiltaa pitkin, haarautuu CEII:lle menevästä linjasta), (GMA-50/200):  
 RIKKIUUNILLE 1 krs:een (421002) 

 linja poistuu käytöstä 2007 aikana 

7. TAMPELLALTA  PK5:lle (linja kulkee välikatolla, haarautuu CEII:lle menevästä linjasta) (GM-50): 
 silmämääräinen tarkastus 

 KALANTERIN LEIJUKUIVAIMEN POLTTIMILLE (575046) 
 tuotannon päivittäistä prosessin valvontaa 

 KÄÄNTÖLEIJUKUIVAIMEN POLTTIMELLE (555020) 
 tuotannon päivittäistä prosessin valvontaa 

8. TAMPELLALTA  PK7:lle (linja kulkee katolla, haarautuu CEII:lle menevästä linjasta), (GM-65/100): 
 silmämääräinen tarkastus 

 1. HUUVAN KAASULAITTEISTOLLE (740301) 
 tuotannon päivittäistä prosessin valvontaa 

 2. HUUVAN KAASULAITTEISTOLLE (740302) 
 tuotannon päivittäistä prosessin valvontaa 

 3. HUUVAN KAASULAITTEISTOLLE (740303) 
 tuotannon päivittäistä prosessin valvontaa 

9. TAMPELLALTA  PK8:lle (putkisiltaa pitkin, eristettynä), (86729-GMA-100): 
 silmämääräinen tarkastus 

 SUPERKALANTEREILLE (1 ja 2) 
 tuotannon päivittäistä prosessin valvontaa 

 LIIMAPURISTIMELLE 
 tuotannon päivittäistä prosessin valvontaa 
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Raskaan polttoöljyn linjat (1 v.) (PI: K-299-A) 
 
1. Raskaan polttoöljyn putkilinjat 

 tuotannon päivittäistä prosessin valvontaa 
 
 
Höyryputket (1 v.) 
 

Varsanhäntään menevä linja (+ lauhteen palautuslinja) (PI: K-302-A) 
 
1. 30/15(13,5) REDUKTIOVENTTIILISTÄ (300083; kivihiilikattila, 2 krs.)  (putkisiltaa pitkin rantaan, ran-

nan vartta risteykseen, maan ali tien toiselle puolelle ja tien vartta)  5. PORTILLE (01-HKP-200-40C1B) 
 silmämääräinen tarkastus + perustusten kunnontarkastus ja korkomittaukset 

 
85 bar:n linjat (PI: K-302-A) 
 
1. LEIJUKATTILALTA (361001)  85 BAR:n JAKOTUKKIIN (306004; Tampella, VPT3:n alla, 1 krs.), (HKP-

250) 
 silmämääräinen tarkastus 

2. Leijukattilan ja 85 bar:n tukin VÄLISESTÄ LINJASTA  85/30 REDUKTIOVENTTIILIIN (300050; 
kivihiilikattila, 2 krs.)   

 tuotannon päivittäistä prosessin valvontaa 

3. TAMPELLA-KATTILALTA (331001)  85 BAR:n JAKOTUKKIIN (306004; Tampella, VPT3:n alla, 1 krs.), 
(HKP-250) 

 tuotannon päivittäistä prosessin valvontaa 

4. 85 BAR:n JAKOTUKILTA (306004; Tampella, VPT3:n alla, 1 krs.)  85/60 REDUKTIOVENTTIILEIHIN 
(300029, 300030; Tampella, 2 krs.), (HKP-250) 

 tuotannon päivittäistä prosessin valvontaa 

5. 85 BAR:n JAKOTUKILTA (306004; Tampella, VPT3:n alla, 1 krs.)  85/3 REDUKTIOVENTTIILIIN 
(300028; Tampella), (HKP-100) 

 tuotannon päivittäistä prosessin valvontaa 

6. TAMPELLA-KATTILALTA (331001)  85/3 REDUKTIOVENTTIILIIN (300028; Tampella), (liittyy 85 
bar:n tukin ja 85/3 reduktion väliseen linjaan), (HKP-50) 

 tuotannon päivittäistä prosessin valvontaa 

7. Leijukattilalta 85 bar:n jakotukkiin menevän linjan ja 85 bar:n tukilta 85/3 reduktioon menevän linjan 
välinen linja (HKP-50) 

 tuotannon päivittäistä prosessin valvontaa 

8. 85 BAR:n JAKOTUKILTA (306004; Tampella, VPT3:n alla, 1 krs.)  VASTAPAINETURBIINI 3:lle 
(371026; Tampella, 3 krs.), (HKP-250) 

 tuotannon päivittäistä prosessin valvontaa 

9. 85 BAR:n JAKOTUKILTA (306004; Tampella, VPT3:n alla, 1 krs.)  TURBOPUMPUN TURBIINILLE 
(331004; Tampella, 1 krs.), (HKP-80) 

 tuotannon päivittäistä prosessin valvontaa 

 
60 bar:n linjat (PI: K-302-A) 
 
1. 85/60 REDUKTIOVENTTIILEISTÄ (300029, 300030; Tampella, VPT3:n alla, 2 krs.)  60 BAR:n JAKO-

TUKILLE (306005; SA, VPT2:n alla, 1 krs), (HKP-250), (putkisiltaa pitkin) 
 silmämääräinen tarkastus 

2. CEII-KATTILALTA (321001)  60 BAR:n JAKOTUKILLE (306005; SA, VPT2:n alla, 1 krs) 
 silmämääräinen tarkastus 
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3. CEII-kattilan ja 60 bar:n tukin VÄLISESTÄ LINJASTA  60/30 REDUKTIOVENTTIILIIN (2: 300041, 
SA, 2 krs.) 

 tuotannon päivittäistä prosessin valvontaa 

4. 60 BAR:n JAKOTUKILTA (306005; SA, VPT2:n alla, 1 krs)  60/30 REDUKTIOVENTTIILIIN (1: 300040, 
SA, 2 krs.) 

 tuotannon päivittäistä prosessin valvontaa 

5. 60 BAR:n JAKOTUKILTA (306005; SA, VPT2:n alla, 1 krs)  VPT2:lle (371023, SA, 2krs.) 
 tuotannon päivittäistä prosessin valvontaa 

 
30 bar:n linjat (PI: K-302-A) 
 
1. 30 BAR:n JAKOTUKILTA (306001; kivihiilikattilahuone, 5 krs.)  30 BAR:n JAKOTUKILLE (306009; SA, 

VPT2:n alla, 1 krs), (putkitunneleita pitkin) 
 silmämääräinen tarkastus tunneleissa kulkeville osuuksille 

2. 85/30 REDUKTIOVENTTIILISTÄ (300050; kivihiilikattila, 2 krs.)  30 bar:n jakotukkien (kivihiilikattila ja 
SA) VÄLISEEN LINJAAN 

 tuotannon päivittäistä prosessin valvontaa 

3. 30 BAR:n JAKOTUKILTA (306001; kivihiilikattilahuone, 5 krs.)  30/15(13,5) REDUKTIOVENTTIILIL-
LE (300083 (varsanhäntä); kivihiilikattila, 2 krs.) 

 tuotannon päivittäistä prosessin valvontaa 

4. 30 BAR:n JAKOTUKILTA (306001; kivihiilikattilahuone, 5 krs)  30/15(12) REDUKTIOVENTTIILIIN 
(300048 (pk6, pk8); kivihiilikattila, 5 krs.) 

 tuotannon päivittäistä prosessin valvontaa 

5. 30 bar:n jakotukkien VÄLISESTÄ LINJASTA  30/12 REDUKTIOVENTTIILIIN (300046; SAP, 2 krs.) 
 linjat poistuvat käytöstä 

6. 60/30 REDUKTIOVENTTIILEILTÄ (1: 300040, 2: 300041; linjat yhdistyvät; SA, 2 krs.)  30/9 REDUK-
TIOVENTIILIIN (1: 300042; SA, 2 krs.) 

 tuotannon päivittäistä prosessin valvontaa 

7. 60/30 reduktion ja 30/9 reduktion VÄLISESTÄ LINJASTA  30 BAR:n JAKOTUKILLE (306009; SA, 
VPT2:n alla, 1 krs) 

 tuotannon päivittäistä prosessin valvontaa 

8. 30 BAR:n JAKOTUKILTA (306009; SA, VPT2:n alla, 1 krs)  30/9 REDUKTIOVENTIILIIN (2: 300043; 
SA, 2 krs.)  

 tuotannon päivittäistä prosessin valvontaa 

9. 30 bar:n tukin ja 30/9 reduktion VÄLISESTÄ LINJASTA  30/12 REDUKTIOVENTTIILIIN (300045; 
SA, 2 krs.) 

 tuotannon päivittäistä prosessin valvontaa 

10. 30 bar:n tukin ja 30/9 reduktion (2) VÄLISESTÄ LINJASTA  30/20 REDUKTIOVENTTIILIIN 
(300086; SA, 2 krs.) 

 tuotannon päivittäistä prosessin valvontaa 

11. 30 BAR:n JAKOTUKILTA (306009; SA, VPT2:n alla, 1 krs)  30/3 REDUKTIOVENTTIILIIN (300044; SA, 
2 krs) 

 tuotannon päivittäistä prosessin valvontaa 

 
20 bar:n linjat (PI: K-1147-B) 
 
1. 30/20 REDUKTIOVENTTIILISTÄ (300086; SA, 1 turb. sali, 2 krs.)  PK5:lle, SUPERKALANTERILLE 

 silmämääräinen tarkastus  
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15 bar:n linjat (PI: K-302-A) 
 
1. 30/15(13,5) REDUKTIOVENTTIILISTÄ (300083 (varsanhäntä); kivihiilikattila, 2krs.)  kts. kohta Varsan-

häntä 

2. 30/15(12) REDUKTIOVENTTIILISTÄ (300048 (pk6, pk8); kivihiilikattila, 5 krs.)  PK6:lle ja PK8:lle (putki-
siltaa pitkin) 

 silmämääräinen tarkastus + lämpökamerakuvaus 

 
12 bar:n linjat (PI: Sa-803-A) 
 
1. 30/12 REDUKTIOVENTTIILISTÄ (300045; SA, 2 krs.)  PURUKEITTIMELLE (211004; SA, 3krs), (HKP-

150) 
 tuotannon päivittäistä prosessin valvontaa 

 
9 bar:n linjat (PI: K-302-A) 
 
1. VPT3:lta (371026; Tampella, 3 krs.)  9 BAR:n JAKOTUKILLE (306006; SA, 1 turb. sali, 2 krs.), (putkisiltaa pit-

kin), (K-302-A) 
 silmämääräinen tarkastus 

2. 30/9 REDUKTIOVENTTIILILTÄ (1: 300043; SA, 2 krs.)  9 BAR:n JAKOTUKILLE (306006; SA, 1 turb. 
sali, 2krs.), (K-302-A) 

 tuotannon päivittäistä prosessin valvontaa 

3. 30/9 REDUKTIOVENTTIILILTÄ (2: 300042; SA, 2 krs.)  VPT3:n ja 9 bar:n tukin VÄLISEEN LIN-
JAAN (K-302-A) 

 tuotannon päivittäistä prosessin valvontaa 

4. VPT3:n ja 9 bar:n tukin (SA)VÄLISESTÄ LINJASTA   9 BAR:n JAKOTUKILLE (306002; Tampella, 
1,5krs), (K-302-A) 

 tuotannon päivittäistä prosessin valvontaa 

5. VPT3:n ja 9 bar:n tukin (SA) VÄLISESTÄ LINJASTA (erkanee haihduttamon katolla)  HÖYRYLU-
VOILLE (leijukattila), (30664-HVP-125; K-500-D, K-302-A) 

 silmämääräinen tarkastus 

6. VPT3:n ja 9 bar:n tukin (SA) VÄLISESTÄ LINJASTA  SULFAATIN ERÄKEITTIMILLE (1: 
236001, 2: 236002, 3: 236003, 4: 236004; 5: 236005, 6: 236006; SA, 1-2 krs.), (K-302-A, Sa-804-A) 

 tuotannon päivittäistä prosessin valvontaa  

7. VPT3:n ja 9 bar:n tukin (SA) VÄLISESTÄ LINJASTA  HÖYRYLUVOLLE (321008; CEII, 4 krs.), (K-
303-A) 

 tuotannon päivittäistä prosessin valvontaa 

8. VPT3:n ja 9 bar:n tukin (SA)VÄLISESTÄ LINJASTA  PK5:lle (Pa-4075-A) 
 tuotannon päivittäistä prosessin valvontaa 

9. VPT3:n ja 9 bar:n tukin (SA)VÄLISESTÄ LINJASTA  PK7:lle (Pa-575-A) 
 tuotannon päivittäistä prosessin valvontaa 

 
 
Syöttövesilinjat (1 v.) 
 

Leijukattila: 
 
1. SYÖTTÖVESISÄILIÖLTÄ (366001; 5 krs.)  SYÖTTÖVESIPUMPUILLE (1: 364001, 2: 364002; 2 krs.), 

(K-118-A) 
 tuotannon päivittäistä prosessin valvontaa 

2. SYÖTTÖVESIPUMPUILTA (1: 364001, 2: 364002; 2 krs.)  ekojen kautta (1, 2, 3: 361001) HÖYRYLIERI-
ÖÖN (366022), (K-119-A) 
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 painelaitteen määräaikaistarkastuksen piirissä 

3. Syöttövesipumppujen ja höyrylieriön VÄLISESTÄ LINJASTA  jäähdytykseen RUISKUTUSKAM-
MIOIHIN (3 krs.), (VSY-25/32/50; K-119-A) 

 tuotannon päivittäistä prosessin valvontaa 

4. MINIMIKIERTOVENTTIILEILTÄ (syöttövesipumpuilta; 1: 364001, 2: 364002)  SYÖTTÖVESISÄI-
LIÖLLE (366001; 5 krs.), (VSY-40; K-118-A) 

 tuotannon päivittäistä prosessin valvontaa 

5. SYÖTTÖVESISÄILIÖSTÄ (366001; 5 krs.)  kiertopumppujen kautta (1: 364005, 2: 364006) KIER-
TOEKOLLE (361025), (VSY-100; K-118-A) 

 tuotannon päivittäistä prosessin valvontaa 

 
Tampella: 
 
1. SYÖTTÖVESISÄILIÖSTÄ (336001; 7 krs.)  SYÖTTÖVESIPUMPUILLE (1: 334001, 2: 334002, 3: 

334060; 1,5 krs.), (VSY-250), (Sa-771-A) 
 tuotannon päivittäistä prosessin valvontaa 

2. SYÖTTÖVESIPUMPUILTA (1: 334001, 2: 334002, 3: 334060; 1,5 krs.)  ekojen kautta (1, 2, 3) HÖYRY-
LIERIÖÖN (VSY-100/250; Sa-771-A)  

 painelaitteen määräaikaistarkastuksen piirissä 

3. MINIMIKIERTOVENTTIILEILTÄ (syöttövesipumpuilta; 1: 334001, 2: 334002, 3: 334060; 1,5 krs.)  SYÖT-
TÖVESISÄILIÖLLE (336001; 7 krs.), (VSY-50/80; Sa-771-A) 

 tuotannon päivittäistä prosessin valvontaa 

4. Syöttövesipumppujen ja höyrylieriön VÄLISESTÄ LINJASTA  HÖYRYN RUISKUTUSJÄÄH-
DYTTIMILLE (11 krs.), (VSY-65; Sa-771-A, Sa-774-A) 

 tuotannon päivittäistä prosessin valvontaa 

5. Syöttövesipumppujen ja höyrylieriön VÄLISESTÄ LINJASTA (2 krs:sta)  varavesilinja JÄTELÄM-
PÖKATTILAN (421003) SULKUVENTTIILIIN (SAP; rikkisäiliön ylätasolla), (VSY-40; Sa-771-A), (putkisiltaa 
pitkin) 

 silmämääräinen tarkastus 

 
CEII: 
 
1. SYÖTTÖVESISÄILIÖSTÄ (326007; 4 krs.)  SYÖTTÖVESIPUMPUILLE (1: 324002, 2: 324001, 3: 324003, 

1krs), (VSY-200; K-303-A) 
 tuotannon päivittäistä prosessin valvontaa 

2. SYÖTTÖVESIPUMPUILTA (1: 324002, 2: 324001, 3: 324003, 1 krs.)  ekojen kautta (pystyeko: 321006, vaa-
kaeko: 321005) YLÄLIERIÖÖN (321002), (VSY-125; K-303-A) 

 painelaitteen määräaikaistarkastuksen piirissä 

3. MINIMIKIERTOVENTTIILEILTÄ (syöttövesipumpuilta: 1: 324002, 2: 324001, 3: 324003, 1 krs.)  SYÖT-
TÖVESISÄILIÖLLE (326007; 4 krs.), (VSY-40; K-303-A) 

 tuotannon päivittäistä prosessin valvontaa 

4. Syöttövesipumppujen ja ekojen VÄLISESTÄ LINJASTA lieriön pintasäätöventtilien jälkeen (2 krs:sta) 
 varavesilinja JÄTELÄMPÖKATTILAN (421003) SULKUVENTTIILIIN (SAP; rikkisäiliön ylätasolla), 

(VSY-125), (liittyy Tampellan ja SAP:n väliseen jätelämpökattilan linjaan, jota pitkin voidaan ajaa vettä seisokkien yhtey-
dessä myös kattilalta toiseen) 

 silmämääräinen tarkastus 
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Muut (1 v.) 
 
1. LIPEISTEN VESIEN KERÄILYLINJA KANAALIEN KERÄILYKAIVOILTA VAROALTAASEEN 

(Lipeisten vesien keräilysäiliöstä; 246045 SA, ulkona  Jätevesilaitokselle, varoaltaan tulokaivoon) 
 silmämääräinen tarkastus putkisilloilla kulkeville osuuksille 

 
2. PUTKISILTOJEN KUNNONTARKASTUS (käveltävät sillat) 

• (1) SA – Meesauuni 
• (2) Meesauuni – Tampella 
• (3) Meesauuni – Haihduttamo 
• (4) Tampella – SAP 
• (5) Tampella – Haihduttamo 
• (6) Tampella – PK8 
• (7) PK8 – Jätevesilaitos 
• (8) SAP – Siilokeskus 
• (9) SAP – PK6 ja PK8  
• (10) SAP – PK5 
• (11) SA – Kuitula 

 silmämääräinen tarkastus 
 

3. PUTKITUNNELEIDEN KUNNONTARKASTUS 
• (1) Haihduttamo – SA (siltatunneli) 
• (2) Kivihiilikattila – SAP (maanalainen tunneli) 
• (3) SA – SAP (siltatunneli) 

 silmämääräinen tarkastus 
 

4. JÄTEVESIPUTKI BIOLOGISELLE JÄTEVEDEN PUHDISTAMOLLE 
(Nostopumppausaltaasta (096001; Kuitula)  Jäteveden puhdistamon tulokaivoon; putki kulkee jäteveden 
pumppausasemalta maan alla puhdistamolle) 

 lämpökamerakuvaus 
 
 



Nro. Tarkastuskohde Tarkastus pvm. krt/v Seur. Tarkastus
pvm.

1 NaOH-linjat Mon 7.1.08 1 Wed 7.1.09

2 Vetyperoksidilinjat Mon 24.9.07 1 Wed 24.9.08

3 Rikkihappolinjat Mon 11.2.08 1 Wed 11.2.09

4 Happilinjat Mon 5.11.07 2 Mon 5.5.08

5 Tärpättilinjat Mon 10.12.07 1 Wed 10.12.08

6 Valkolipeälinjat Mon 24.3.08 1 Tue 24.3.09

7 Heikkomustalipeälinjat Mon 5.5.08 1 Tue 5.5.09

8 Mustavälilipeälinjat Mon 5.5.08 1 Tue 5.5.09

9 Vahvamustalipeälinjat Mon 1.9.08 1 Tue 1.9.09

10 Viherlipeälinjat Mon 24.3.08 1 Tue 24.3.09

11 Puskulinjat Mon 15.10.07 1 Wed 15.10.08

12 Väkevien hajukasujen linjat Mon 10.12.07 1 Wed 10.12.08

13 Likaislauhdelinjat Mon 10.12.07 1 Wed 10.12.08

14 Maakaasulinjat Mon 19.11.07 1 Wed 19.11.08

15 85 bar:n höyrylinjat Mon 21.1.08 1 Wed 21.1.09

16 60 bar:n höyrylinjat Mon 3.3.08 1 Tue 3.3.09

17 30 bar:n höyrylinjat Mon 14.4.08 1 Tue 14.4.09

18 20 bar:n höyrylinjat Mon 3.3.08 1 Tue 3.3.09

19 15 bar:n höyrylinjat (varsanhäntä) Mon 19.11.07 1 Wed 19.11.08

20 15 bar:n höyrylinjat (pk6, pk8) Mon 21.1.08 1 Wed 21.1.09

21 9 bar:n höyrylinjat Mon 3.3.08 1 Tue 3.3.09

22 Syöttövesilinjat Mon 3.3.08 1 Tue 3.3.09

23 Lipeisten vesien keräilylinja Mon 19.11.07 1 Wed 19.11.08

24 Jätevesilinja Mon 26.5.08 1 Tue 26.5.09

25 Putkisilta: SA - Meesauuni Mon 5.5.08 1 Tue 5.5.09

26 Putkisilta: Meesauuni - Tampella Mon 24.3.08 1 Tue 24.3.09

27 Putkisilta: Meesauuni - Haihduttamo Mon 5.5.08 1 Tue 5.5.09

28 Putkisilta: Tampella - SAP Mon 3.3.08 1 Tue 3.3.09

29 Putkisilta: Tampella - Haihduttamo Mon 1.9.08 1 Tue 1.9.09

30 Putkisilta: Tampella - PK8 Mon 19.11.07 1 Wed 19.11.08
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Nro. Tarkastuskohde Tarkastus pvm. krt/v Seur. Tarkastus
pvm.

31 Putkisilta: PK8 - Jätevesilaitos Mon 19.11.07 1 Wed 19.11.08

32 Putkisilta: SAP - Siilokeskus Mon 21.1.08 1 Wed 21.1.09

33 Putkisilta: SAP - PK6 & PK8 Mon 21.1.08 1 Wed 21.1.09

34 Putkisilta: SAP - PK5 Mon 26.5.08 1 Tue 26.5.09

35 Putkisilta: SA - Kuitula Mon 26.5.08 1 Tue 26.5.09

36 Putkitunneli: Haihduttamo - SA Mon 10.12.07 1 Wed 10.12.08

37 Putkitunneli: Kivihiilikattila - SAP Mon 14.4.08 1 Tue 14.4.09

38 Putkitunneli: SA - SAP Mon 14.4.08 1 Tue 14.4.09
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