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ABSTRACT 

Lifespan management for industrial steel structures 
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Supervisor(s): Matti Kangaspuoskari L.Sc. (Tech.), Risto Jyrkkä M.Sc. (Tech.) 

 

The goal of this thesis is to assemble a thorough guide for the purpose of proper 

industrial steel structure life span management. The reader of the thesis should acquire a 

clear view into all stages of the life span of a structure and the life span management 

procedures. The thesis will handle all the major phases of steel structure life span, but 

the focus will be on the proper management of steel structures during the use and 

maintenance phase. For use in the thesis, a process manual will be created for 

maintenance management of steel structures during use. A comprehensive life span 

flowchart model for connecting the separate phases of a lifespan together in a logical 

way will also be made. 

The final goal of the thesis is to give the reader a good understanding of the life span 

management, especially during the period of use and maintenance. Another major goal 

is to give the reader the ability to act upon the maintenance process. 
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1 JOHDANTO 

Rakenteiden ikääntyessä tarve varmistua niiden turvallisuudesta ja tuotantoprosessin 

jatkumisesta lisääntyy. Teollisuuden piirissä rakenteiden yllättävä, akuutti korjaustarve 

aiheuttaa seisokkeja, joiden aikana tuotanto on pysähdyksissä. Seisokkien kustannukset 

voivat olla suuret, jos korjauksia ei pystytä hoitamaan nopeasti. On edullista seurata 

rakenteiden yleiskuntoa säännöllisesti, ylläpitää jäljellä olevan eliniän arviointia ja 

ajoittaa huoltotoimenpiteet muista syistä johtuvien seisokkien yhteyteen, jolloin 

yllättäviä tuotantokatkoksia ei pääse syntymään. 

Elinkaariajattelu on Suomen teollisuusrakentamisen ja -rakennusten yhteydessä 

harvinaista, koska Suomen lainsäädäntö ei sido teollisuusrakennuksia ylläpidon osalta 

tarkasti. Rakennuksen elinkaari kuvaa kaikkia rakennuksen vaiheita suunnittelusta 

purkamiseen yhtenä kokonaisuutena. Suomen teollisuuden parissa voitaisiin hyötyä 

suuresti elinkaariajattelusta ja rakenteiden elinkaaren hallinnasta. Ylläpidon hallinta 

mahdollistaa paremman ymmärryksen rakenteiden todellisesta tilasta, helpottaa 

ylläpidollisten toimenpiteiden ajoitusta ja ohjaamista sekä käyttöikään liittyvien 

vaurioiden ennakoimista. 

Teollisuusrakennusten käytönaikaisen elinkaaren hallinnan suurin yksittäinen haaste on 

kuntotarkastustoiminta. Kuntotarkastuksissa rakenteista kartoitetaan vaurioita erilaisin 

keinoin. Ilman järjestelmällistä kuntotarkastustoimintaa rakenteiden vauriot jäävät 

huomaamatta, jolloin rakenteiden asianmukainen ja oikea-aikainen ylläpito ei onnistu. 

Pahimmassa tapauksessa vauriot pahenevat, johtaen lopulta rakenteen äkilliseen 

kapasiteetin menetykseen.  

Tämän diplomityön tavoitteena on tutkia, mitä teollisuusrakenteiden elinkaariajattelusta 

on kirjoitettu aiemmin. Tavoitteena on luoda teollisuuden piiriin sopiva teräsrakenteiden 

elinkaaren toimintamalli, jossa esitetään teollisuuden teräsrakenteiden koko elinkaaren 

vaiheet. Toimintamallin tueksi kehitetään prosessikaavio selkeyttämään elinkaaren 

vaiheita. Diplomityössä on tarkoitus käydä läpi kaikki teräsrakenteiden elinkaaren 

hallinnan vaiheet, mutta kuten aiemmin on mainittu, rakentamisvaiheen jälkeisessä 

osassa on eniten ongelmia ja haasteita. Työn tavoite on tarkastustoiminnan tehtävien 
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kartoitus kaaviokuvan avulla sekä yleisen ylläpidon tarkastelu. Diplomityön kirjoittaja 

tuottaa tarkastustoiminnan ohjaamista varten tarkastusohjelman, joka on työkalu 

kaikkien tarkastustoiminnan osien hallintaan. Lopuksi tarkastusohjelman ja 

tarkastustoiminnan prosessikaavion toimivuutta testataan esimerkkikohteessa SSAB 

Europe Oy:n Raahen tehtaalla. 
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2 TUTKIMUSAIHEEN ESITTELY 

2.1 Diplomityön tavoitteet ja rajaukset 

Diplomityön tavoite on, että lukija ymmärtää elinkaaren hallinnan päävaiheet, osaa 

hallita rakenteiden elinkaarta myös rakentamisen jälkeisenä aikana ja tietää, mitä 

toimenpiteitä järkevän elinkaaren hallinnan saavuttaminen vaatii.  

Diplomityön tavoitteeseen pyritään tutkimalla, mitä teollisuusrakenteiden 

elinkaariajattelusta on kirjoitettu aiemmin. Elinkaaren hallinta on laaja käsite, minkä 

takia työssä käsitellään teollisuuden teräsrakenteiden elinkaaren vaiheita 

prosessikaavion avulla. SSAB Europe Oy:n kanssa pidetyssä aloituspalaverissa 

todettiin, että elinkaaren hallinnan suurimmat haasteet liittyvät rakennuksen käytön 

aikaisiin ylläpidollisiin tehtäviin. Diplomityössä perehdytään kuntotarkastustoimintaan 

ja luodaan prosessikaavio tarkastustoiminnan kulusta sekä kehitetään tarkastusohjelma 

kuntotarkastustoiminnan hallinnan helpottamiseksi. Tarkastusohjelman ja 

tarkastustoiminnan prosessikaavion toimivuutta kuntotarkastuksen apuvälineinä 

testataan SSAB Europe Oy:n Raahen terästehtaan valitsemassa esimerkkikohteessa. 

Kuntotarkastustoimintaan perehtymisen lisäksi rakentamisen jälkeistä osaa elinkaaresta 

selkeytetään tarkastelemalla kunnossapitoa yleisesti. Diplomityön laajuuden 

rajaamiseksi muut kuin teräsrakenteet on jätetty diplomityön ulkopuolelle. 

Diplomityössä ei myöskään tarkastella teräsrakenteisten laitteiden ylläpitoa. 

2.2 Teollisuusrakenteiden elinkaaren hallinta  

2000-luvulla sattuneiden kuolonuhreja vaatineiden rakennusten romahtamisten jälkeen 

Suomessa ryhdyttiin valmistelemaan lakiesitystä laajarunkoisten rakennusten 

rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista. Laki on tullut voimaan 1.4.2015. Laki koskee 

laajarunkoisia rakennuksia, mutta teollisuusrakennukset on jätetty lain ulkopuolelle 

kokonaan. (Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista.) 

Suomen teollisuuden piirissä rakenteiden kunnossapitoa ja kunnon valvontaa on 

säädelty hyvin vähän. Teollisuusalan toimijoilla on paljon vapautta määrätä itse 
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omistamiensa rakennusten ja rakenteiden käytönaikaisesta hallinnasta. Maankäyttö- ja 

rakennuslaissa mainitaan yleisesti, että rakennukset ympäristöineen on pidettävä 

sellaisessa kunnossa, että kohteen turvallisuus ja käyttökelpoisuusvaatimukset täyttyvät. 

Laissa määrätään myös käyttö- ja huolto-ohjeen laatimisesta, mutta käyttö- ja huolto-

ohjetta ei vaadita teollisuusrakennuksissa. (Maankäyttö- ja rakennuslaki.)  

Suomen teollisuudella ei ole minkäänlaista tarkasti määritettyä velvoitetta harjoittaa 

elinkaaren hallintaa tai edes rakenteiden tarkastustoimintaa. Tästä syystä elinkaaren 

hallinnasta ei ole tehty käytännössä lainkaan kirjallisuutta, joka keskittyy muuhunkin 

kuin ekoasioihin. Tästä seuraa teollisuudelle, että vaikka kunnossapitojärjestelmiä on 

käytössä, niiden loogisuus ja järjestelmällisyys on puutteellinen, eivätkä ne perustu 

elinkaariajatteluun. Joskus vaurioita tai puutteita havaitaan liian myöhään, jolloin 

korjauksiin on ryhdyttävä välittömästi ja tuotannon keskeyttämisen kustannukset ovat 

valtavat. Monista isoista korjauksista voitaisiin selviytyä huomattavasti halvemmalla ja 

helpommin, jos rakenteita olisi tarkkailtu säännöllisesti, jolloin vaurio olisi havaittu 

ajoissa ja korjaustoimintaan olisi voitu varautua hyvissä ajoin. SSAB Europe Oy:n 

kanssa Raahessa pidetyn aloituspalaverin perusteella todettiin, että elinkaaren hallintaa 

ja tarkastustoimintaa olisi syytä tutkia. 

2.3 Tutkimusmenetelmät 

Tutkimusongelmaan sisältyy paljon tiedon etsintää ja tiedon jalostamista sekä 

johtopäättelyä. Tutkimusta tehdään pääasiassa etsimällä tietoa internetin avulla. 

Lähteiden etsinnässä käytetään avuksi tietokantoja, kuten Scopusta sekä Web of 

Scienceä. Lisäksi käytetään Googlen tavallista hakua sekä Google Scholaria. Kirjoja ja 

muita painettuja teoksia käytetään lähteinä silloin, kun teos on saatavilla Pöyryn Oulun 

toimistosta tai Oulun yliopiston kirjastosta. Alustavassa tiedonhaussa löytyneen 

vähäisen lähdemäärän perusteella voidaan arvioida, että työssä joudutaan jalostamaan 

internetistä löytyvää tietoa pohtimalla tiedon soveltamista teollisuuden teräsrakenteisiin 

sopivaksi. 
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3 KIRJALLISUUSKATSAUS 

3.1 Elinkaariajattelu 

Rakenteiden johdonmukaisen hallinnan mahdollistamiseksi rakenteiden elinkaaren 

kaikki vaiheet tulisi kartoittaa ja yhdistää. Elinkaari on terminä rakennesuunnittelun 

yhteydessä tuore käsite, ja siksi sitä on tutkittu vähän. Lähes kaikki englanninkielinen 

materiaali käsittelee ekoasioita, kun puhutaan elinkaaresta ja rakennuksista yhdessä. 

Suomessa asiaan on havahduttu vasta aivan viime vuosina. 

Englanninkielisestä kirjallisuudesta rakennusten elinkaariajattelua ei löydy ylläpitoon ja 

tarkastustoimintaan liittyvissä julkaisuissa. Englanninkielisissä lähteissä 

elinkaariajattelu keskittyy hyvin usein ympäristöystävällisyysasioihin. 

Englanninkielinen termi ”Life cycle assessment” viittaa rakentamisen yhteydessä 

suoraan ekoajatteluun ja kestävään kehitykseen rakennustoiminnassa, vaikkakin 

”Building life cycle” viittaa elinkaariajatteluun (Wikipedia). 

Liikenneviraston taitorakenteiden tarkastusohjeen mukaan rakenteiden tarkastaminen 

kannattaa mieltää osaksi kunnonhallintaa, ja sitä kautta elinkaariajattelua. Kuvassa 1 on 

esitetty taitorakenteiden tarkastusohjeen näkemys tarkastustoiminnasta osana rakenteen 

elinkaarta. ”Tarkastukset ovat osa taitorakenteen elinkaarta ja niiden avulla rakenteelle 

voidaan suunnitella ja toteuttaa oikeat toimenpiteet. Koko tarkastusjärjestelmä on 

oleellinen osa taitorakenteiden kunnonhallintaa.” (Liikennevirasto: taitorakenteiden 

tarkastusohje.) 
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Kuva 1. Tarkastuksien osuus elinkaaressa (Liikennevirasto: taitorakenteiden 

tarkastusohje). 

”Rakennuksen elinkaari koostuu seitsemästä toisiinsa liittyvästä vaiheesta: alustavien 

tietojen määritys, suunnittelu, rakentaminen, ylläpito, laitteiston ylläpito, purkaminen 

sekä materiaalien hyötykäyttö. Rakennuksen elinkaarella voi olla monia vaihtoehtoisia 

versioita, mutta kaikki versiot perustuvat samoihin perustekijöihin.” (Zavadskas et al 

2011.) 
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3.2 Tarkastustoiminta 

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto julkaisi laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen 

turvallisuuden arviointilain voimaantulon aikoihin tarkastusohjeen RIL 269–2015, jossa 

käydään läpi lain mukaista tarkastustoimintaa. Tarkastusohjeessa kuvataan 

tarkastustoimintaan liittyviä seikkoja hyvin yleisellä tasolla. (RIL 2015.) 

Euroopan unionin komissio JRC julkaisi vuonna 2008 ohjeen, jonka tehtävä on ohjata 

teräsrakenteisten rautatiesiltojen tarkastustoimintaa EU:n alueella. Rautatiesillat ovat 

dynaamisesti kuormitettuja rakenteita, mistä johtuen ohjeessa keskitytään yksinomaan 

väsymisvaurioiden hallintaan. Ohjeessa mennään syvemmälle tarkastustoiminnan 

kuvaamiseen kuin RIL:n tarkastusohjeessa. Assessment of Existing Steel Sturcutres: 

Recommendations for Estimation of Remaining Fatigue Life mukaan teräsrakenteiden 

tarkastustoiminta jaetaan neljään osaan. Ohjeessa käydään läpi osa kerrallaan alustava 

arviointi, yksityiskohtainen analyysi, asiantuntijan analyysi sekä vaurioiden hallinta 

omina kokonaisuuksinaan. Ohjeen sisältö on oivallinen teoriatietolähde erilaisiin 

tapoihin tarkastaa ja analysoida rakenteita. (Kühn et al 2008.) 

VTT julkaisi vuonna 2006 ”Teräsrunkorakenteiden kuntotarkastusohje”-oppaan. 

Oppaassa käydään käytännönläheisesti läpi teräsrakenteisen hallin tarkastusta ja erilaisia 

vaurioita joita voidaan olettaa löytyvän Kuvan 2 mukaisesti. Oppaassa esitetään myös 

tarkastuslistoja kuntotarkastajan käytännön työkaluksi. 
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Kuva 2. Pulttiliitosten mahdollisia vaurioita (Teräsrunkorakenteiden 

kuntotarkastusohje, VTT). 
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4 TERÄSRAKENTEIDEN ELINKAAREN HALLINNAN 

PÄÄVAIHEET 

4.1 Yleistä 

Rakennusten elinkaaresta ei ole yhtä tiettyä yleisesti hyväksyttyä mallia (Zavadskas et 

al 2011). Tässä luvussa on esitelty diplomityön kirjoittajan oma näkemys 

teräsrakenteiden elinkaaren eri päävaiheista, erityisesti elinkaaren hallinnan 

näkökulmasta. Diplomityön kirjoittajan näkemyksen mukaan teollisuusrakennuksen 

teräsrakenteiden elinkaaren päävaiheet ovat suunnittelu, rakentaminen, käyttöönotto, 

käyttö- ja ylläpito sekä elinkaaren päättyminen. Zavadskas toteaa artikkelissaan, että 

myös laitteiston huolto kuuluu elinkaareen omana vaiheenaan, mutta diplomityön 

rajauksen takia sitä ei käsitellä työssä. Elinkaaren vaiheisiin liittyy tässä luvussa 

mainittujen seikkojen lisäksi elinkaaren hallinnan kannalta tärkeää dokumentointia. 

Dokumentoinnista voi lukea enemmän luvusta 7.3. 

4.2 Suunnittelu 

Suunnitteluvaihe on rakenteen tai rakennuksen elinkaaren ensimmäinen vaihe. Ennen 

varsinaisen suunnitteluvaiheen alkamista kyseiselle kohteelle, joka voi olla rakennus tai 

rakenne, ilmaantuu tarve. Tarpeen avulla voidaan määrittää kohteen tavoitteet. 

Tavoitteiden avulla päästään elinkaaren hallinnan ensimmäiseen vaiheeseen. 

Suunnitteluvaiheessa elinkaaren hallinnan kannalta on tärkeää johtaa tarpeesta kohteen 

tavoitteet. Kohteen tavoitteilla pyritään tyydyttämään alkuperäinen tarve hyvällä ja 

järkevällä ratkaisulla. Kohteen tavoitteiden määrityksen jälkeen määritetään 

suunnittelukriteerit. Suunnittelukriteerejä ovat esimerkiksi millaisia materiaaleja ja 

ratkaisuita suunnittelussa pyritään käyttämään sekä mikä rakennuksen käyttöiän tulisi 

olla. Suunnittelukriteerien ja kohteen tavoitteiden määrityksen jälkeen kohteen 

suunnitteleminen voidaan aloittaa. 

Elinkaariajattelun näkökulmasta suunnitteluvaiheen lopputuotos ovat toteutusasiakirjat. 

Ennen toteutusasiakirjojen luomista määritetään kohteen perustiedot. Perustietojen ja 
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suunnittelukriteerien pohjalta kohde yleensä mallinnetaan ja mallinnuksen pohjalta 

tuotetaan toteutusasiakirjat. 

4.3 Rakentaminen 

Toteutusasiakirjojen avulla kohteen elinkaari etenee seuraavaan vaiheeseensa - 

rakentamiseen. Rakentamisvaiheessa onnistuneen elinkaaren hallinnan kannalta on 

tärkeää panostaa rakentamisen laatuun. Kohteen suunnitelmien mukaisuutta tulee pyrkiä 

valvomaan tarkasti, koska rakentamisen alkuvaiheessa, esimerkiksi perustusvalun 

aikana, sattuneet virheet ovat työläitä ja kalliita korjata. Rakentamisen päätyttyä 

urakoitsija luovuttaa kohteen työn tilaajalle. 

4.4 Käyttöönotto 

Käyttöönottovaiheessa suoritetaan käyttöönottotarkastus ja laaditaan kohteelle käyttö- ja 

huolto-ohje, jos ohjeen laatimisesta on päätetty suunnitteluvaiheessa. Elinkaaren 

hallinnan kannalta on suositeltavaa perustaa kohteen tarkastusohjelma heti 

käyttöönottovaiheessa. Tarkastusohjelmasta voi lukea enemmän luvusta 6. 

4.5 Käyttö ja ylläpito 

Käyttöönottotarkastuksen ja tarkastusohjelman laadinnan myötä kohde siirtyy ylläpidon 

piiriin. Käyttö- ja ylläpitovaiheessa suoritetaan takuutarkastuksia ja korjauksia siinä 

laajuudessa kuin on tarpeen. Käyttö- ja ylläpitovaihe on kohteen elinkaaren pisin vaihe. 

Siksi sen onnistunut hallinta on kohteen elinkaaren hallinnan kannalta tärkeää. 

Kunnossapitovaiheeseen kuuluu yleistä kohteen ylläpitoa. Teollisuuden parissa 

rakenteita voidaan joutua puhdistamaan säännöllisesti rakenteisiin kerääntyneistä 

ilmansaasteista. Lisäksi tehtaan henkilöstö tarkkailee rakenteita käytön aikana ja 

ilmoittaa vaurioista kunnossapitoon, joka suorittaa vähäpätöisiä korjaustoimenpiteitä, 

kuten yksittäisten katkenneiden pulttien uusimista ja paikkausmaalauksia omatoimisesti. 
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Elinkaaren hallinnan näkökulmasta tärkeintä käyttö- ja ylläpitovaiheessa on rakenteiden 

säännöllinen ja ohjattu kuntotarkastustoiminta. Säännöllisten tarkastusten lisäksi 

rakenteita voidaan tarkastaa myös yllättävien tapahtumien ja rakennemuutosten takia. 

Kuormitus-, rakenne- sekä käyttötarkoitusmuutokset aiheuttavat tarkastuksia, koska 

kohteen rakenteiden kuormituksessa tai kuormien jakautumisessa tapahtuu muutoksia, 

mikä vaikuttaa käyttöikään ja väsymiseen. Tarkastuksista voi lukea enemmän luvusta 5. 

Käyttö- ja ylläpitovaiheen katsotaan jatkuvan niin kauan, kuin kuntotarkastuksissa 

ilmenevät vauriot ja puutteet päätetään korjata. Korjauspäätökseen vaikuttaa monia 

asioita, mutta yleensä korjaustoimenpiteiden taloudellinen järkevyys ratkaisee asian. 

Tietyn pisteen jälkeen kohteen korjaaminen on yhtä kallista, kuin uuden rakentaminen. 

4.6 Elinkaaren päättyminen 

Kohteen elinkaari päättyy kun kohteen omistaja päättää, ettei korjaaminen ole enää 

taloudellisesti järkevää. Korjaustoiminnan lopettamisen jälkeen kohteella saattaa olla 

vielä jäljellä jonkin verran käyttöikää, joka voidaan käyttää loppuun. Tämän jälkeen 

valintoina ovat kohteen uusiminen, purkaminen ja pystyyn jättäminen. Jos kohde 

päätetään uusia, elinkaari tekee täyden ympyrän ja alkaa taas alusta. 

Kohteen purkamisesta jää jäljelle paljon käytettyjä rakennusmateriaaleja. Teräsosia 

voidaan kierrättää tai käyttää uudestaan sellaisenaan. Esimerkiksi vanhat ratapalkit ovat 

haluttua tukirakennemateriaalia. SSAB Europe Oy:n Raahen tehtaalla terästä 

kierrätetään terässulatolla konvertteriprosessissa panostamalla kierrätysterästä 

konvertteriin, jolloin lopputuotteena saadaan uutta terästä. 

4.7 Elinkaaren toimintamalli 

Kirjoittaja on laatinut osana diplomityötä prosessikaavion teollisuuskohteen elinkaaren 

toiminnasta. Kaavion laatiminen todettiin tarpeelliseksi havainnollistamaan 

teollisuusrakennuksen elinkaarta ja yhdistämään läpikäydyt elinkaaren vaiheet seuraten 

aina elinkaaren hallinnan kannalta kriittistä polkua eteenpäin. Kaavion logiikkana on 

luetella teollisuusrakennuksen elinkaaren päävaiheet sinisiin laatikoihin ja kirjata 
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päävaiheiden alle loogisessa järjestyksessä, mitä elinkaariajattelun kannalta tärkeitä osia 

mihinkin elinkaaren vaiheeseen liittyy, alkaen vasemmalta ja ylhäältä ja edeten 

kronologisesti alas ja oikealle. Elinkaaren prosessikaavio on nähtävillä Liitteessä 1. 
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5 TERÄSRAKENTEIDEN TARKASTUSTOIMINTA 

5.1 Tavoitteet 

Tarkastustoiminnan päätavoitteita ovat rakenteiden turvallisuus ja taloudellisesti järkevä 

ylläpito. Tavoitteellisen tarkastustoiminnan avainosia ovat tarkastusten perusteltu 

aikataulutus, tarkastusten tehokas ohjaus sekä toimenpiteiden ohjaaminen ja seuranta. 

Diplomityön kirjoittajan mielestä kaikessa rakenteiden kuntotarkastustoiminnassa tulisi 

pyrkiä selkeästi ohjattuihin tavoitteisiin ja toimintatapoihin. 

5.2 Terminologia 

Teräsrakenteiden tarkastustoimintaan liittyvää sanastoa on runsaasti. Tässä luvussa 

käydään läpi lukijan tutkimuksen ymmärtämisen kannalta välttämättömät termit. 

Termit, joissa ei viitata mihinkään lähteeseen, ovat kirjoittajan itse määrittämiä. 

Perustarkastus 

Perustarkastusta kutsutaan joskus myös yleistarkastukseksi. Perustarkastuksen tarkoitus 

on selvittää ja seurata rakenteiden kuntoa. Tutkimusmenetelminä käytetään 

aistinvaraista tarkastamista sekä ainevahvuusmittauksia, joista voi lukea enemmän 

luvusta 5.4. 

Erikoistarkastus 

Erikoistarkastuksia suoritetaan perustarkastusten tai muun selkeän syyn perusteella. 

Niissä pyritään selvittämään rakenteen kuntoa pintaa syvemmältä esimerkiksi 

väsymisen suhteen. Tarkastusmenetelminä käytetään näytteen ottoa ja ainetta 

rikkomattomia kokeita, kuten magneettijauhe- ja tunkemanestetarkastusta. 
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Laajennettu perustarkastus 

Perustarkastuksiin täytyy joskus lisätä aiempien tarkastusten tai tapahtumien johdosta 

joitain elementtejä erikoistarkastuksesta, säilyttäen kuitenkin perustarkastuksen piirteet.  

Käyttöikäseuranta 

Dynaamisesti rasitetuille rakenteille voidaan suorittaa käyttöikäseurantaa, jossa 

tarkastellaan laskennallisesti rakenteiden suunnitteluvaiheen käyttöikälaskelmissa 

käytettyjen kuormitustietojen vastaavuutta todellisiin kuormitustietoihin. Mikäli käy 

ilmi, että rakenteet väsyvät arvioitua nopeammin, voidaan käyttöikälaskelmat tehdä 

uudestaan. 

Tehostettu tarkkailu 

Tehostettua tarkkailua kutsutaan joskus myös jatkuvaksi tarkkailuksi. Kun rakenteissa 

havaitaan vakava vaurio tai laskennallinen käyttöikä päättyy, kohteen osia tai koko 

kohde määrätään tehostettuun tarkkailuun, jossa kohteen kriittisiä pisteitä tarkastetaan 

tiheällä aikataululla muutaman kuukauden tai jopa muutaman viikon välein. 

Tarkastusraportti 

Tarkastusraportti on yksittäisen kuntotarkastuksen yksi lopputuote, jossa kuvataan 

sanallisesti rakenteen tilaa, havaintoja ja havaintojen pohjalta muualle kuin kohteen 

rakenteisiin tehtäviä muutoksia, kuten suunnittelupalautetta. 

Tarkastuspöytäkirja 

Kuntotarkastuksen paikanpäällisen tarkastusosuuden raporttipohja johon tarkastaja 

kirjaa vauriohavaintonsa tarkastuksen aikana tai heti tarkastuksen jälkeen. 
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Tarkastuksen ohjaaja 

Tarkastuksen ohjaaja on tarkastusraportin ja tarkastuspöytäkirjan viimeistelevä ja 

analysoiva riittävän pätevyyden omaava henkilö. Joissakin tapauksissa ohjaaja voi olla 

eri henkilö kuin tarkastaja. 

Tarkastaja 

Tarkastaja on kuntotarkastuksen paikanpäällisen osuuden suorittava riittävän 

pätevyyden omaava henkilö. 

Toimenpidesuositus 

Tarkastuksen ohjaaja voi antaa tarkastuspöytäkirjan merkintöjen pohjalta 

toimenpidesuosituksia, joissa kehotetaan asiakasta ryhtymään toimenpiteisiin 

vaurioiden korjaamiseksi. Toimenpidesuosituksessa osoitetaan mistä vauriosta on kyse 

sekä miten ja milloin se pitää korjata. 

Väsyminen 

Prosessi, jossa rakenneosaan syntyy särö, joka alkaa kasvaa vaihtelevan kuormituksen 

johdosta. (Kühn et al 2008.) 

Rakenteiden ylläpito 

Rakenteiden ylläpidolla tarkoitetaan korjaus- ja kunnostustoimintaa jonka tarkoituksena 

on pitää rakenteet sellaisessa kunnossa, että ne pystyvät täyttämään tarkoituksensa 

turvallisesti. 

5.3 Vastuunjako tarkastustoiminnassa 

Tarkastusten osapuolilla, asiakkaalla, tarkastajalla ja tarkastuksen ohjaajalla, on kaikilla 

omat tehtävänsä ja vastuunsa, joiden täyttäminen on tarkastustoiminnan kannalta 

tärkeää. Työn tilaaja nimittää yhteyshenkilön, jonka tehtävä on avustaa käytännön 
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järjestelyissä tarkastuksen aikana. Tarkastaja saattaa tarvita esimerkiksi henkilönosturia, 

tiettyjen laitteiden sammutusta tai virrattomaksi tekemistä tai tehokasta valaistusta. 

Työn tilaajan toinen vastuu on oleellisen tiedon välittäminen tarkastuksen ohjaajalle. 

Tarkastuksen ohjaaja tarvitsee tarkastusten ohjelmointia varten mahdollisimman hyvän 

kuvan kohteesta, ja mikäli kyseessä on vanha kohde, myös kohteen historiasta. 

Oleellista tietoa ovat toteutuspiirustukset ja laskelmat, kohteeseen tehdyt 

rakennemuutokset, korjaukset, huomattavat kuormitusjaksot, kuten runsaslumiset talvet, 

ja nostureiden kuormitushistoria. (Kühn et al 2008.) 

Tarkastajan ja tarkastuksen ohjaajan vastuulla on kohteen kuntotarkastuksen 

suorittaminen huolellisesti ja ammattitaitoisesti. Teollisuuden parissa tarkastajan 

pätevyysvaatimuksesta ei ole Suomessa lakia tai määräystä, mutta on suositeltavaa, että 

tarkastajan pätevyydet ovat vähintään samat kuin kohteen rakenteiden suunnitteluun 

vaaditut pätevyydet. Tarkastusohjelmaa käyttämällä kaikki tarkastetut rakenneosat 

kuitataan tarkastuskirjaan ja varmistutaan, että kaikki rakenteet käydään läpi. 

5.4 Tutkimusmenetelmät 

5.4.1 Aistinvarainen tutkimus 

Aistinvarainen tutkimus on yleisin kuntotarkastusmenetelmä. Nimensä mukaisesti, 

aistinvarainen tutkimus perustuu pääosin katsomiseen ja kuuntelemiseen, joilla 

havaitaan selkeitä vaurioita kuten Kuvassa 3. Ammattitaitoisen aistinvaraisen 

tutkimuksen perusteella voidaan yleensä vetää luotettavia johtopäätöksiä. Tarkastajan 

tärkeitä työkaluja aistinvaraisen tarkastuksen tukemiseen ovat tehokas taskulamppu, 

suurennuslasi ja digitaalikamera. Aistinvaraisten tarkastustulosten perusteella voidaan 

päättää tarvitseeko rakennetta tarkastaa erikoistarkastusten piiriin kuuluvilla 

menetelmillä, kun tarkastaja ymmärtää rakenteen toiminnan periaatteen ja voi täten 

muodostaa käsityksen vaurion vaarallisuuden määrittämiseksi. 
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Kuva 3. Paljaalla silmällä havaittava vaurio (Tiehallinto: Sillantarkastuskäsikirja). 

5.4.2 Ainetta rikkomattomat kokeet 

Ainetta rikkomattomilla kokeilla voidaan saada aistinvaraista tarkastusta tarkempaa 

tietoa silloin, kun se koetaan tarpeelliseksi. Paljaalla silmällä on monesti erittäin vaikeaa 

havaita rakenteessa pieniä, alle kahden senttimetrin pituisia halkeamia ja murtumia. Jos 

esimerkiksi perustarkastuksen, onnettomuuden tai laskennallisen käyttöiän päättymisen 

johdosta on syytä epäillä rakenteen kuntoa, voidaan turvautua ainetta rikkomattomiin 

kokeisiin. Ainetta rikkomattomia koetyyppejä on useita, mutta ehdottomasti yleisimmin 

käytetään magneettijauhe- tai tunkemanestetarkastusta. Magneettijauhetarkastuksen 

periaate on esitetty Kuvassa 4. 

Magneettijauhetarkastus on edullinen tapa testata ferromagneettista terästä pintasäröjen 

varalta. Menetelmän perustana on, että teräkseen indusoidaan magneettikenttä, johon 

pinnan läheisyydessä olevat säröt tai muut epäjatkuvuudet aiheuttavat ”vääristymän”, 

joka yltää materiaalin pinnan ulkopuolelle ja johon magneettijauhe kerääntyy. (Kühn et 

al 2008.) 



24 

 

 

Kuva 4. Magneettijauheen kerääntyminen materiaalin epäjatkuvuuskohtaan (Kühn et al 

2008). 

Tunkeumanestetarkastuksessa tarkastettava osa peitetään alhaisen pintajännityksen 

omaavalla nesteellä. Nesteen annetaan hetken aikaa, yleensä noin 30 minuuttia, valua 

osan pinnassa oleviin säröihin, jonka jälkeen neste pyyhitään pois. Lopuksi osan pintaan 

levitetään ainetta, joka värjäytyy eri tavalla tunkeumanesteen kanssa reagoidessaan, 

jolloin osan pintavauriot tulevat selvästi havaittavaksi. (Kühn et al 2008.) 

5.4.3 Muut koemenetelmät 

Erikoistarkastuksissa voidaan käyttää ainetta rikkomattomien kokeiden lisäksi 

näytteenottoa. Näytteitä voidaan porata tai irrottaa rakennusosasta muulla tavoin ja 

viedä muualle tarkempia tutkimuksia varten. Näytteiden otolla saadaan tärkeää tietoa 

silloin, kun materiaalin pinnan tutkiminen ei enää riitä. 

Joidenkin tarkastusten yhteydessä voi olla tarpeen tutkia kohteen teräsrakenteiden 

hitsattavuutta. Hitsattavuutta tutkiessa ensimmäiseksi tulee etsiä kohteen rakenneosista 

aiempia hitsejä. Jos rakenteisiin on aiemmin hitsattu onnistuneesti, voidaan olettaa, että 

rakenteet ovat hitsattavissa. Hitsattavuuden voi todeta myös näytteen otolla, tai arvioida 

paikanpäällä tehtävillä hitsauskokeilla. Eräs paikanpäällä tehtävä hitsauskoe on esitetty 

Kuvassa 5. 
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Kuva 5. Hitsattavuuden työmaatesti. Vasemmalla on hitsin sitkeyskoe, oikealla 

perusaineen kovettumiskoe. Hitsin pituus tulee olla vähintään 25mm. (Kühn et al, 

2008.) 

5.5 Lähtötietojen todentaminen 

Vanhoilla teräsrakenteilla on teollisuuden parissa joskus tapahtumarikas historia. 

Tarkastuksen ohjaajan tulee perehtyä saamiinsa lähtötietoihin erittäin huolellisesti. 

Erityisesti tulee etsiä merkkejä rakennemuutoksista, korjauksista ja vahvistamisesta. Jos 

tapahtumien dokumentointi on aiemmin ollut kohteessa satunnaista, muutos- ja 

korjaustoimenpiteiden jäljille voi päästä esimerkiksi tutkimalla tietoja kohteessa 

sattuneista onnettomuuksista. Lähtötietojen lisäksi arvokasta tietoa rakenteista on 

saatavilla aiempien kuntotarkastusten asiakirjoista. (Kühn et al 2008.) 

Teräsrakenteiden ikääntyessä ilmenee teollisuuden parissa usein tarpeita, joiden 

johdosta rakenteita muokataan jälkeenpäin. Kun puhutaan useiden vuosikymmenten 

ajanjaksosta, voi käydä niin, että paperille käsin piirtämällä suunniteltuihin rakenteisiin 

halutaan tehdä muutoksia, ja ainoa järkevä tapa muutosten suunnitteluun on käyttää 

modernia BIM-mallinnusta.  On myös mahdollista, että kohteen omistajan 

yhteistyökumppanit ovat vaihtuneet. Edellä mainituista syistä on täysin mahdollista, että 
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jotkut rakennemuutokset eivät päivity kohteen omistajan tietokannoissa kaikkiin 

rakennepiirustuksiin, ja vanhentunut tieto päätyy lopulta tarkastuksen ohjaajan käsiin. 

Onnistuneen kuntotarkastuksen edellytys on, että tarkastushenkilöstöllä on 

mahdollisimman tuoretta tietoa rakenteista. Tämän takia on suositeltavaa, että 

tarkastuksen ohjaaja käy katsomassa tarkastuskohdetta hyvissä ajoin ennen varsinaisen 

tarkastuksen aloittamista. Vierailun aikana tarkastuksen ohjaaja varmistaa, että hänen 

saamansa piirustukset todella vastaavat todellisuutta. Lähtötietoja voidaan varmistaa 

esimerkiksi mittaamalla tärkeiden rakenneosien etäisyyksiä, rakenneosien suhteellista 

sijaintia toisiinsa nähden ja etsimällä räikeitä eroja piirustuksissa esitettyjen 

rakenneosien ja todellisuuden välillä. Jos vierailuun on varattu vain vähän aikaa, 

voidaan turvautua valokuviin tai videoon ja suorittaa vertailua verraten 

valokuvamateriaalia piirustuksiin myöhemmin. (Kühn et al 2008.) 

5.6 Tarkastuksen kohdentaminen 

Paikanpäälliseen kuntotarkastukseen varattu aika on yleensä tärkein resurssi, koska 

teollisuuskohde on todennäköisesti turvallisuussyistä seisokissa tarkastuksen ajan, mikä 

aiheuttaa tuotantotappioita, kunnes tuotanto saadaan taas käynnistettyä. 

Perustarkastuksen tavoite on tarkastaa kaikki kohteen teräsrakenteet vaurioiden ja 

puutteiden varalta, mutta ajan säästämiseksi tarkastuksen huolellisuus tulee valita 

kulloinkin tarkastettavan rakenneosan mukaisesti. 

Diplomityön tekijä on jakanut tarkastuksen huolellisuuden ja nopeuden perusteella 

kolmeen osaan. Ensimmäinen osa on nopea ja kevyt tarkastus. Tätä tarkastustapaa 

käytetään sekundäärejä, portaita, tikkaita, kävelytasoja tai muita ei-kantavia rakenteita 

tarkastettaessa. Nopeassa ja kevyessä tarkastustavassa rakenteiden päällä tai ympärillä 

kävellään silmäillen samalla rakenteet läpi. Vaurioista kirjataan vain ne, joiden 

tarkastaja uskoo johtavan korjaustoimenpiteisiin. 

Toinen osa on huolellinen tarkastus. Staattisesti kuormitetut rakennekehät, joihin 

yleensä kuuluu pilareita, vinositeitä, palkkeja sekä kattorakenteita, tarkastetaan 
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huolellisesti aikaa säästämättä. Suurin osa rakennuksen tarkastuskohteista lukeutuu 

huolellisen tarkastuksen piiriin. 

Dynaamiset kuormitukset ovat rakenteiden kannalta vahingollisimpia vaihtelevan 

kuormituksen väsyttävyyden johdosta. Mikäli kohteessa on dynaamisesti kuormitettuja 

rakenteita, vauriot löytyvät suurimmalla todennäköisyydellä niistä. Dynaamisesti 

kuormitetut rakenteet, kuten nosturiratapalkit sekä ratapalkkeja kannattelevat 

pilarikonsolit, tulee tarkastaa kolmannen osan mukaan erittäin huolellisesti. 

Diplomityön kirjoittajan mielestä noin puolet koko tarkastukseen varatusta ajasta tulisi 

käyttää dynaamisesti kuormitettujen rakenteiden tarkastamiseen.  

Rakenneosien lisäksi tarkastuksissa pitää keskittyä myös suurempiin kokonaisuuksiin. 

Tarkastajan tulee tarkastuksen aikana todeta kohteen riittävä kokonaisjäykkyys. 

Teollisuuskohteissa voi joskus olla pakottava tarve muuttaa rakenteita pikaisesti, jotta 

tuotanto saataisiin nopeasti käyntiin. Näissä tilanteissa esimerkiksi merkityksettömältä 

vaikuttavan vinositeen poisto uuden putken tieltä voi joskus olla houkutteleva ratkaisu. 

Tästä syystä riittävää jäykistystä ei voida koskaan todeta ainoastaan piirustusten 

perusteella. 

5.7 Tarkastustoiminnan prosessikaavio 

Diplomityön kirjoittaja on laatinut prosessikaavion myös kuntotarkastuksen 

toimintamallista. Toimintamallin tarkoitus on selventää kuntotarkastuksen kulkua 

lukijoille ja tekijälle itselleen. Kaaviokuvan logiikka on sama kuin elinkaaren 

prosessikaaviossa. Toimintamalliin on lisätty korjaussuunnittelu, koska vaikka 

korjaussuunnittelu ei kuulu kirjaimellisesti kuntotarkastuksiin, tulee havaittujen 

vaurioiden pohjalta joskus laatia korjaussuunnitelmia. Kuntotarkastuksen toimintamalli 

on laadittu rinnan tarkastusohjelman kanssa, ja se on nähtävillä Liitteessä 1. 
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6  TARKASTUSOHJELMA 

6.1 Tarkastusohjelman perusteet 

Tässä luvussa esiteltävä teräsrakenteiden tarkastusohjelma on diplomityön tekijän omaa 

tuotantoa. Tarkastusohjelma on luotu diplomityön teon yhteydessä yhteistyössä SSAB 

Europe Oy:n kanssa tutkimuksen osana tukemaan rakenteiden kuntotarkastustoimintaa, 

joka on elinkaaren hallinnan kannalta tärkeä kokonaisuus. Tarkastusohjelma luotiin, 

koska tutkimuksen kirjallisuuskatsauksessa ja SSAB Europe Oy:n kanssa pidetyssä 

diplomityön aloituspalaverissa todettiin, ettei teollisuuden teräsrakenteisiin ole mitään 

käytännöllistä ohjetta jolla tarkastustoimintaa voisi järkevästi hallita. Ohjelma luotiin 

Microsoft Excelillä, sillä siinä todettiin olevan parhaat tarkastusohjelman vaatimuksia 

vastaavat ominaisuudet. Excelillä luotua tarkastusohjelmaa voi myös käyttää 

tarkastuksen aikana sähköisessä muodossaan. Tarkastusohjelmapohja on nähtävillä 

Liitteessä 2. 

Tarkastusohjelma pyrkii tarkastustoiminnan ohjaamiseen ja korjaustoimenpiteiden 

hallintaan yhdistämällä kaikki tarkastustoimintaan kuuluvat kokonaisuudet yhteen 

tiedostoon. Tarkastusohjelmassa käydään läpi kaikki onnistuneen tarkastustoiminnan 

avainosat, joita ovat tarkastusten perusteltu aikataulutus, tarkastusten ohjaaminen ja 

toimenpiteiden hallinta ja seuraaminen. Tavoitteena on, että tarkastusohjelman käyttö 

on niin yksinkertaista, ettei tarkastajaa tarvitse perehdyttää pitkään ohjelman käyttöä 

varten. 

Tarkastusohjelmassa keskitytään perustarkastuksiin, koska perustarkastukset ovat 

tärkein rakenteille tehtävä tarkastus. Perustarkastukset ovat myös aina samankaltaisia, 

joten ne voidaan ohjelmoida ennalta. Ohjelman toimivuutta testattiin 

esimerkkikohteessa SSAB Europe Oy:n Raahen tehtaalla. Esimerkkikohteen 

tarkastuksesta voi lukea enemmän luvusta kahdeksan. 

Tarkastusohjelman laatiminen aloitettiin tutkimalla suuri määrä tarkastustoimintaan ja 

teräsrakenteiden vaurioihin liittyvää aineistoa. Diplomityön kirjoittaja määritti 

aineistojen avulla tarkastusohjelman pääkohdat tarkastustoiminnan prosessikaavioon 
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(Liite 1), jonka avulla tarkastusohjelmaa lähdettiin rakentamaan. Tarkastusohjelman 

luomisessa käytettiin apuna tarkastusten prosessikaaviota, aiempia viitteitä sekä 

diplomityön kirjoittajan omia näkemyksiä siitä, mitä kattavan tarkastusohjelman tulisi 

sisältää. 

6.2 Tarkastusohjelman rakenne 

Tarkastusohjelma on jaettu osiin välilehtien avulla. Osakokonaisuuksilla hallitaan 

tiettyä osaa perustarkastuksista. Tarkastusohjelmassa ensimmäisenä on Pöyry Finland 

Oy:n vakiintunut kansilehti. Kansilehti kertoo asiakirjan tiedot ja pitää kirjaa asiakirjan 

muokkaushistoriasta Kuvan 6 mukaisesti. 

 

Kuva 6. Tarkastusohjelman kansilehti. 

Kansilehteä seuraava välilehti kertoo enemmän perustietoa tarkastettavasta kohteesta. 

Välilehdellä käydään läpi kohteen nimi, tärkeimmät piirustukset sekä muuta oleellista 

tietoa: onko kyseinen kohde hitsattua vai niitattua rakennetta, voiko rakenteisiin hitsata 

vai ei, kohteen lyhyt historia, millainen on kohteen tuotantoprosessi, tiedot kohteessa 
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olevista laitteista sekä tärkeät ympäristötiedot, kuten huomattavat lämpötilavaihtelut ja 

syövyttävien aineiden käyttö. 

Kolmas välilehti käsittelee tarkastusohjeita. Välilehdellä käydään läpi tarkastusohjelman 

tavoitteet, terminologiaa, käytännön ohjeita tarkastusohjelman käyttämiseen, 

perustarkastuksen suorittamiseen ja tarkastusresurssien järkevään kohdentamiseen. 

Tarkastusohjeissa esitellään myös Liikenneviraston Sillantarkastuskäsikirjaan perustuva 

vauriokoodijärjestelmä, jonka avulla vaurioiden kirjaaminen paikanpäällisen 

tarkastuksen aikana on nopeaa. Osa koodijärjestelmästä on nähtävissä Kuvassa 7. 

Koodijärjestelmään päädyttiin, koska vaikka vauriot on mahdollista kuvata ilman 

koodijärjestelmääkin, paikanpäällisen tarkastuksen yhteydessä aika on yleensä kriittinen 

resurssi, joten nopeus on valttia. 
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Kuva 7. Vauriokoodeja. 

Tarkastusohjeista seuraava välilehti on tarkastusaikataulu. Tarkastusaikataulut on jaettu 

vuosittaiseksi viikkoaikatauluksi, johon on eritelty rakenneosien eri päätyypit, kuten 

pilarit, vinositeet, palkit ja niin edelleen Kuvan 8 mukaisesti. Päätyyppijaottelun 

ansiosta on mahdollista ohjelmoida perustarkastus pelkästään osalle kohteesta.  
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Kuva 8. Tarkastusaikataulu. 

Aikataulua seuraava välilehti on tarkastuskohteet. Välilehdellä käydään piirustusten 

avulla läpi kaikki tärkeät kohdat rakenteesta Kuvan 9 mukaisesti. Tarkastuskohteissa 

myös kuitataan jokainen merkittävä rakenneosa erillisellä merkinnällä, kun osa on saatu 

tarkastettua. Tällä varmistetaan, että koko rakenne tulee varmasti tarkastettua. 
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Kuva 9. Ruudunkaappaus ”Tarkastuskohteet”-välilehdeltä. Tarkastuskuittaukset ovat 

harmaissa laatikoissa. 

Tarkastusohjelman jälkeen seuraava välilehti on Tarkastuspöytäkirja-välilehti. 

Tarkastaja kirjaa tarkastuksen aikana, tai heti tarkastuksen jälkeen, havaitsemansa 

vauriot tarkastuspöytäkirjaan tarkastusohjelman ohjeita noudattaen. Jokainen vaurio 

määritellään ja vauriolle annetaan tunnus, jonka avulla tiettyyn vaurioon on helppoa 

viitata myöhemmin. Tarkastuksen päätteeksi tarkastuksen ohjaaja kirjoittaa 

tarkastuspöytäkirjan ensimmäiselle sivulle tarkastusraportin, joka on lyhyt kuvaus 

tarkastuksen tärkeimmistä havainnoista sekä päätös seuraavan perustarkastuksen 

ajankohdasta. 

Tarkastuspöytäkirjassa on kaksi osaa. Ensimmäisessä osassa käydään läpi kaikki vauriot 

paitsi pintakäsittelyvauriot joiden korjaaminen onnistuu pintakäsittelyillä. Toisessa 

osassa arvioidaan ruostuneiden rakenneosien korroosiota ja määritetään 

pintakäsittelytarve. Osa tarkastuspöytäkirjasta on nähtävissä Kuvassa 10. 

Tarkastusohjelmaan on ohjelmoitu ennalta tiettyjä toimenpiteitä suoritettavaksi, ja 
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sähköisessä versiossa täyttämällä kenttiä vetovalikoista tarkastusohjelma ehdottaa 

automaattisesti alustavaa toimenpidettä. 

 

Kuva 10. Ruudunkaappaus tarkastuspöytäkirjan osasta yksi. 

Viimeisenä välilehtenä tarkastusohjelmassa on ”Toiminnan ohjaus”. Toiminnan 

ohjauksessa käsitellään havaittujen vaurioiden ja puutteiden korjaamista ja hallintaa. 

Tarkastuksen ohjaaja laatii tarkastuksen jälkeen listan toimenpiteistä ja määrittää 

mahdollisuuksien mukaan, miten toimenpide tulee suorittaa ja millä aikataululla. 

6.3 Tarkastusten suoritus 

Tarkastusohjelman avulla perustarkastuksen paikanpäällisen osan suorittaminen on 

suoraviivaista. Tarkastaja perehdytetään kohteen nykytilanteeseen ja tarkastettaviin 

rakenneosiin tarkastusohjelmassa. Tarkastajan tulee kohteen omistajan tai käyttäjän 

kanssa sopia turvallisuusasioista erikseen, minkä jälkeen perustarkastus voi alkaa. 

Perustarkastuksen aikana kaikki havaitut vauriot kirjataan ylös ja jokainen vaurio 

valokuvataan ainakin yhdellä valokuvalla. Havainnot kirjoitetaan tarkastuspöytäkirjan 

osaan 1 (Kuva 10) käyttäen apuna aiemmin esiteltyä koodijärjestelmää. Tarkastajan 

seuraava tehtävä on kirjoittaa tarkastuksen jälkeen lyhyt tarkastusraportti, joka on 

sanallinen kuvaus kohteen rakenteiden kunnosta ja yleisistä havainnoista tarkastuksen 

aikana. Esimerkiksi havaitut erot lähtötietojen ja todellisuuden välillä sekä suositellut 

muutokset kohteen käyttö- ja huolto-ohjeeseen voidaan kirjata raporttiin. Tarkastajan 

viimeinen tehtävä perustarkastuksessa on tulosten kommunikointi eteenpäin 

tarkastuksen ohjaajalle, mikäli ohjaaja on eri henkilö kuin tarkastaja. 



35 

 

Tarkastuksen ohjaaja päivittää vaurioluettelon perusteella ”Toiminnan ohjaus”-

välilehden, päivittää tarkastusaikataulun ja välittää tarkastusohjelman tuoreen version 

työn tilaajalle. Erikoistarkastuksissa sekä laajennetuissa perustarkastuksissa ei voida 

käyttää tarkastusohjelmaa, vaan ne ohjataan aina erillisen ohjeen mukaan. 

Tarkastusohjelmaan on mahdollista liittää linkki oleellisiin 

erikoistarkastusdokumentteihin. Perus- ja erikoistarkastusten lisäksi tarkastusohjelmassa 

voidaan hallita rakenteiden tehostettua tarkkailua sekä käyttöikäseurantaa aikataulun ja 

dokumenttilinkkien osalta. 

6.4 Vaurioiden tunnistaminen ja luokittelu 

Perustarkastuksessa vaurioiden tunnistaminen on yleensä suoraviivaista. Kokeneelle 

kuntotarkastajalle on usein helppo tehtävä havaita aistinvaraisesti mekaanisia vaurioita 

tai pintakäsittelyvaurioita, koska vauriot ilmenevät yleensä epäjatkuvuuksina ja 

epätavallisuuksina muuten säännöllisessä rakenteessa. Väsymisvaurioiden 

tunnistaminen on haastavampaa, koska väsymissärö voi olla pieni ja huonosti 

valaistussa tai likaisessa paikassa. Vaurion löytymisen jälkeen vauriolle annetaan 

vauriokoodi, joka kirjataan ylös tarkastuspöytäkirjaan. 

Tarkastusohjelmassa on mukana diplomityön kirjoittajan, Tiehallinnon 

sillantarkastuskäsikirjan koodijärjestelmän pohjalta, kehittämä vauriokoodijärjestelmä, 

jonka avulla tarkastuksissa löytyneet vauriot on helppoa luokitella. Luokittelukoodeihin 

sisältyvät kaikki vauriot, joita teräsrakenteessa voidaan olettaa esiintyvän. Vauriokoodi 

muodostuu kahdesta osasta. Ensimmäisessä osassa tarkastaja antaa vauriolle arvosanan 

nollasta neljään sen pohjalta, kuinka vakavana vauriota voidaan pitää.  

Vauriokoodin toinen osa muodostuu kirjaimesta, joka ilmoittaa millaisessa 

rakenneosassa vaurio on. Yleiselle korroosiolle, rakenneosille, hitsiliitoksille, 

pulttiliitoksille sekä niittiliitoksille on kaikille omat kirjainkoodinsa. Vauriokoodien 

avulla tarkastusohjelma pystyy automaattisesti suosittelemaan ohjelmoitua 

toimenpidettä ja ottamaan kantaa siihen, kuinka nopeasti toimenpiteisiin pitäisi ryhtyä. 

Kuvassa 11 on esitetty hitsiliitosten vaurioiden taulukko, ja Kuvassa 12 on valokuva 

vaurioluokkaa ”4H” vastaavasta vauriosta. 
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Kuva 11. Hitsiliitosten vauriokoodiyhdistelmät ja niiden sanalliset kuvaukset. 

 

Kuva 12. 4H-luokan vaurio hitsiliitoksessa (Sillantarkastuskäsikirja, Tiehallinto). 

6.5 Vaurioiden korjaaminen ja hallinta tarkastusohjelman mukaan 

6.5.1 Syöpymisvauriot 

Korroosiovauriot ovat osa yleisempää ilmiötä, syöpymistä. Syöpymisellä tarkoitetaan 

kaikkia kemiallisia reaktioita, joiden seurauksena materiaalia tuhoutuu kelvottomaan 

muotoon. Syöpymisvauriot ovat hyvin yleisiä teollisuuskohteiden parissa. Kohteiden 
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ympäristöt ovat pintakäsittelyjä kohtaan usein vihamielisiä syövyttävien aineiden, 

kosteuden, epäpuhtauksien ja mekaanisten rasitusten takia. Kovat mekaaniset rasitukset 

aiheuttavat hetkellisiä muodonmuutoksia rakenneosissa, jonka vaikutuksesta 

pintakäsittely saattaa mennä rikki, paljastaen metallin pinnan. Korroosiovaurioiden 

korjaamistoimenpiteiden kannalta olennaisimpia tietoja ovat korroosion laajuus 

rakenneosan pinnassa, ja kuinka syvälle korroosio on ehtinyt edetä, eli kuinka paljon 

ainevahvuutta on menetetty syöpymiselle. 

Syöpymisvauriot, jotka ovat teollisuusrakennusten mittapuulla lähinnä visuaalisia 

haittoja, joissa ainevahvuus ei ole pienentynyt, voidaan korjata hiomalla ruoste pois ja 

paikkausmaalaamalla ruostuneet kohdat. Mikäli huomattava osa pintakäsittelystä koko 

rakenneosan alueella on kärsinyt, voidaan koko rakenneosa maalata uudestaan. 

Mikäli ainevahvuusmittaukset osoittavat, että rakenteen ainevahvuus on kärsinyt, 

joudutaan rakenneosa vaihtamaan tai vahvistamaan. Pahoissa ruostevaurioissa on 

mahdollista käyttää apuna erikoistarkastusta parhaan korjausvaihtoehdon 

selvittämiseksi. Pahojen ruostevaurioiden korjaamisesta tehdään aina erillinen 

korjaussuunnitelma, joka liitetään tarkastusohjelman ”Toiminnan ohjaus”-välilehdelle. 

6.5.2 Mekaaniset vauriot 

Mekaanisilla vaurioilla tarkoitetaan kaikkia rakenneosien kantokyvyn ylittävien 

kuormitusten aiheuttamia rakenneosan muodon vääristymiä. Jos muodonmuutos on 

harmiton, ja on täysin selvää, ettei se vaikuta rakenteiden kantavuuteen, se voidaan 

korjata oikomalla tai jättää korjaamatta riippuen turvallisuudesta ja visuaalisesta 

haittaavuudesta. Esimerkiksi turva-kaide, johon on peruutettu trukilla, tulisi korjata 

pikaisesti, vaikka vaurio ei vaikuttaisikaan rakennuksen rakenteiden kantavuuteen. Jos 

paikallisen muodonmuutoksen voidaan olettaa vaikuttavan kantavuuteen, esimerkiksi 

jos kuorma-auto on törmännyt pilariin ja aiheuttanut pilarin laippaan paikallisen 

lommon Kuvan 13 mukaisesti, tulee oikominen suorittaa mahdollisimman pian. 

Pahempia mekaanisia vaurioita ovat ne joissa taipumaa, siirtymää tai kiertymää on 

rakenneosassa isommalla matkalla. Jos tarkastaja arvioi, että rakenneosa on muuttanut 

muotoaan edellä mainituilla tavoilla siten, että rakenneosan kantavuus on saattanut 
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alentua, tulee rakenneosalle tehdä erillinen erikoistarkastus. Tai mikäli todetaan, että 

paras vaihtoehto on suosiolla korjata rakenneosa, niin tehdään korjaussuunnitelma. 

Mekaanisista vaurioista pahimmat ovat tapauksia joissa rakenneosa on murtunut tai 

siirtynyt pois paikaltaan. Näissä tapauksissa joudutaan yleensä pikaiseen 

erikoistarkastukseen ja korjaussuunnitteluun, mutta mahdollisesti myös tehostettuun 

tarkkailuun tai rakenteiden kuormituksen rajoittamiseen. Kuormituksen rajoittamisesta 

voi lukea enemmän luvusta 6.5.5. 

 

Kuva 13. Kantavuuteen vaikuttavia mekaanisia vaurioita (Sillantarkastuskäsikirja, 

Tiehallinto). 

6.5.3 Lämpövauriot 

Teollisuusrakenteet altistuvat joissakin tapauksissa epätavallisille lämpötiloille ja 

lämpötilavaihteluille. Lämpötilan aiheuttamat rasitukset voidaan jakaa kahteen 

ryhmään: Rakenteiden lämpötilavaihtelu ja voimakas lämpösäteily esimerkiksi 

hohtavan kuumasta teräsaihiosta. Kuumuus ja vaihtelevat lämpötilat väsyttävät 

teräsrakenteita sekä polttavat pintakäsittelyä. Kuumuudelta suojautuminen huomioidaan 

suunnittelussa, mutta kuten kaikilla teräsrakenteilla myös lämpösuojauksella on 

käyttöikä. 

Lämpösuojauksen pettäminen tarkoittaa usein pintakäsittelyn tuhoutumista, teräksen 

väsymistä ja jopa sulamista. Jos rakenteiden pintakäsittely on tuhoutunut, tulee 

pintakäsittely uusia mahdollisuuksien mukaan seisokkien aikana. Jos rakenteet ovat 

osittain sulaneet tai väsyneet, vaihtoehtoina ovat rakenteiden vaihtaminen, korjaaminen 
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ja vahvistaminen. Näissä tapauksissa myös lämpösuojauksen kapasiteetti tulee tarkistaa, 

ja lisätä lämpösuojausta tarpeen vaatiessa. Lämpösuojausta voidaan lisätä suojaavalla 

betonikerroksella, tulenkestävillä massoilla, tiilimuurauksilla, kuumuutta kestävillä 

teräslevyillä tai hiekalla. Lämpösäteilyä vastaan tehokas keino on teräsverkko. 

(Vesterinen 2013.) 

6.5.4 Väsymisvauriot 

Väsymisvaurioita esiintyy eniten dynaamisesti kuormitetuissa rakenneosissa. Vauriot 

ilmenevät ensin pieninä säröinä, joita on erittäin vaikeaa havaita paljaalla silmällä. Säröt 

kasvavat pikkuhiljaa kuormituksesta riippuvalla vauhdilla, kunnes lopulta säröstä on 

kasvanut tarpeeksi suuri halkeama, joka voidaan havaita paljaalla silmällä.  

Rakenneteräksessä havaitut säröt ja murtumat on otettava vakavasti. Esimerkiksi Kuvan 

12 mukainen hitsiliitoksesta perusaineeseen edennyt halkeama pitäisi ensin puhdistaa 

ruosteesta, tarkastaa erikoistarkastuksen keinoin ja laatia erikoistarkastuksen tulosten 

perusteella korjaussuunnitelma. Jos halkeamia ei päästä tarkastamaan ja korjaamaan 

muutaman kuukauden sisällä havaitsemisesta, tulee vaurion hallitsemiseksi turvautua 

väliaikaisiin keinoihin, kuten tehostettuun tarkkailuun, jotta tiedetään millä vauhdilla 

halkeama kasvaa. 

6.5.5 Muut vaurioiden hallintakeinot 

Joissakin tapauksissa aikataulu tai muut syyt estävät kuntotarkastuksissa havaittujen 

vaurioiden ja puutteiden korjaamisen. Jos vauriot ovat pahalaatuisia ja kohteen 

käyttöturvallisuuden kannalta vaarallisia, voidaan vaurioita pyrkiä hallitsemaan 

epäsuorasti. Yleisin keino varmistaa rakenteiden turvallisuus on asettaa tarkastuskohde 

tehostettuun tarkkailuun, jolloin tarkastaja käy katsomassa vauriota muutaman viikon tai 

muutaman kuukauden välein. Tarkastusvälin päättää tarkastuksen ohjaaja. Tehostettu 

tarkkailu on hyvä säröjen ja halkeamien vaurionhallintakeino, koska säröjen ja 

halkeamien eteneminen on mahdollista ennakoida matemaattisesti ja todentaa 

tehostetussa tarkkailussa, jolloin saadaan riittävän hyvä käsitys siitä, kuinka nopeasti 

korjaustoimenpiteisiin tulee ryhtyä. 
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Rakenteiden käyttöä voidaan myös rajoittaa. Käytön rajoitusta voidaan hallita 

esimerkiksi pienentämällä nostokaluston maksiminostojen painoa tai kieltämällä 

yhtäaikaiset nostot usealla nostinlaitteella. Tällä tavoin voidaan varmistua, että 

rakenteiden kuormitus vähenee. Nosturiradat voidaan myös vakavissa tapauksissa 

asettaa kokonaan käyttökieltoon, kunnes korjaustoimenpiteet on saatu suoritettua. 

Rakenteiden kuormituksen vähentämistä voidaan lähestyä myös toisesta näkökulmasta. 

Jos korjaustoimenpiteisiin ei voida ryhtyä tarpeeksi nopeasti ja rakenteiden käyttöä ei 

voida rajoittaa taloudellisista syistä, voidaan harkita rakenteiden väliaikaista tukemista. 

Väliaikaisessa tuennassa kevennetään nykyisten rakenteiden kuormitusta asentamalla 

riittävä määrä kantavia rakenneosia tukemaan rakennetta, kunnes korjaustoimenpiteet 

voidaan suorittaa. Väliaikainen tuenta poistetaan, kun korjaustoimenpiteet on saatu 

suoritettua loppuun. 
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7 KUNNOSSAPIDON HALLINTA 

7.1 Kunnossapito 

Kunnossapito vastaa rakenteiden turvallisuudesta, tuotantoprosessin jatkuvuudesta ja 

rakenteiden puhtaana ja siistinä pitämisestä siten, ettei liasta aiheudu vaaroja käyttäjille 

ja tuotantoprosessi pysyy käynnissä. Vaikeita paikkoja puhdistaa ovat rakenteet, jotka 

eivät ole kävelytasojen läheisyydessä, kuten nosturiratapalkit. Paikkoja joita ei päästä 

puhdistamaan järkevästi puhdistetaan yleensä kuntotarkastusten aikana, kun kohde on 

seisokissa ja vaaditut henkilönostimet ja muut laitteet on turvallista tuoda paikalle. 

Ratapalkkien puhdistamiselle on varattava aikaa kuntotarkastuksessa, varsinkin jos 

kohteessa tiedetään olevan runsaasti likaa ja pölyä. 

Kunnossapitotoiminnan aikana tai yleisen käytönaikaisen tarkkailun tuloksena saattaa 

rakenteissa ilmaantua vaurioita tai puutteita. Kunnossapito voi harjoittaa omatoimista 

korjaustoimintaa pienten ja vähäpätöisten korjaustoimenpiteiden saralla. Yksittäistä 

puuttuvaa pulttia tai vaurioituneita ei-kantavia osia, kuten kaiteita ei tarvitse tarkastaa, 

jotta ne voidaan korjata.  

7.2 Ylläpitoinvestoinnit 

Tarkastustoiminnan tuloksena rakenteiden kunnosta saadaan paljon tietoa. Yleensä 

kunnossapitotehtäviin on varattu tietty määrä varoja, mutta kuntotarkastuksissa 

löytyneet vakavat vauriot ja niiden vaatimat korjaustoimenpiteet ovat lähes aina niin 

kalliita, että vaurioiden hallintaa varten joudutaan hakemaan erillinen 

ylläpitoinvestointiraha. 

Kunnossapidon varojen ja investointirahojen kannalta olisi parasta, jos seuraavan 

vuoden korjauskustannukset olisivat tiedossa jo etukäteen. Rakennuksen elinkaaren 

hallinnan kautta joitakin tulevia kustannuksia voidaan arvioida niiltä osin, kuin 

vaurioiden korjaustoimenpiteet ovat ennakoitavissa. Tarkastusohjelmassa on useita 

vauriotyyppejä, joiden korjaustoimenpiteiden kiireellisyys on yhdestä kahteen vuotta. 

Lisäksi elinkaaren hallinnan alkuvaiheessa määritetyn rakenteiden käyttöiän ja käyttöiän 
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seurannan perusteella voidaan arvioida, milloin ensimmäisiä väsymisvaurioita alkaa 

ilmaantua dynaamisesti kuormitettuihin rakenneosiin.  

Elinkaariajattelun ja tarkastusohjelman avulla tiedetään, mitä vaurioita rakenteessa jo 

on, milloin ne pitää korjata ja milloin väsymisvaurioita on odotettavissa. Näillä tiedoilla 

ylläpitoinvestointirahoitusten tarve voidaan suunnitella hyvissä ajoin, mikä vuorostaan 

helpottaa kunnossapitoa ja päätöksentekoa ylläpidollisissa asioissa.  

7.3 Dokumentointi 

Onnistuneen elinkaaren hallinnan yksi avaintekijä on jatkuva huolellinen elinkaaren 

vaiheiden dokumentointi kohteessa. Dokumentointia tulee harjoittaa koko kohteen 

elinkaaren ajan, mutta haasteellisinta dokumentointi on käyttö- ja ylläpitovaiheessa. 

Rakenteiden suunnittelussa ja toteutuksessa on vakiintuneet toimintatavat, joiden avulla 

elinkaaren alkupään tärkeät dokumentit tuotetaan ja arkistoidaan. Näihin 

dokumentteihin kuuluvat suunnittelukriteerit, kohteen perustiedot sekä toteutusasiakirjat 

suunnitteluvaiheesta. Rakentamis- ja käyttöönottovaiheista tärkeitä dokumentoitavia 

ovat rakentamisen aikaiset virheet ja niiden dokumentointi, laitetiedot, käyttö- ja huolto-

ohje mikäli sellainen on päätetty perustaa, käyttöönottovaiheen tarkastukset sekä 

takuutarkastukset. Useimmissa rakennusmuutoksissa ja korjauksissa tarvitaan 

rakennuslupa. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennuslupa pitää olla muutos- ja 

korjaustöissä joita voidaan rinnastaa rakennuksen rakentamiseen. Muissa tapauksissa 

rakentamisen jälkeinen dokumentointi on paljon vähemmän säädeltyä ja enemmän 

omatoimista. 

Käytönaikainen dokumentointi vaikuttaa elinkaaren hallintaan merkittävästi 

kuntotarkastuksien laadun kautta. Mikäli kaikkia rakenteisiin vaikuttavia tapahtumia, 

muutoksia ja onnettomuuksia ei dokumentoida, tarkastustoiminnan ohjelmointi ei 

onnistu parhaalla mahdollisella tavalla. Paras esimerkki käytönaikaisen dokumentoinnin 

tärkeydestä on rakenteiden käyttöhistorian taltiointi. Käyttöhistoriatiedot kertovat 

rakenteiden kuormitushistoriasta, jonka tarkka tunteminen olisi kultaakin kalliimpi tieto 

käyttöiän seurannassa ja dynaamisesti kuormitettujen rakenteiden tarkastamisessa. 

Valitettavan usein tarkkaa kuormitushistoriaa ei taltioida lainkaan, ja käyttöiän 
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seurantaan ryhdyttäessä kuormitushistoriaa hahmotellaan kysymällä asiasta kohteen 

hyvin tuntevalta työntekijältä. Virhearviointien riskit ovat huomattavat. 

Pitkällä aikavälillä säästöjä tuova ratkaisu käyttöhistoriatietojen ongelmaan on 

asennuttaa prosessinostureihin järjestelmät jotka taltioivat taakkojen nostoreitit ja painot 

suoraan nostureiden omistajan tietokantaan. Tarkalla käyttöhistoriatiedolla voidaan 

arvioida tarkemmin rakenteiden todellista jäljellä olevaa käyttöikää. 

Hyvin dokumentoidussa kohteessa kirjataan käyttö- ja ylläpitovaiheessa ylös ainakin 

seuraavat asiat: Takuutarkastusten tulokset, pienkorjaukset, kuntotarkastukset ja niiden 

tulokset, toimenpidesuositukset, rakenteisiin tehdyt muutokset ja korjaukset, 

käyttöhistoriatiedot, muut historiatiedot, kuten onnettomuudet ja runsaslumiset talvet, 

sekä suunnittelu- ja käyttäjäpalaute. Suunnittelu- ja käyttäjäpalautteella tarkoitetaan 

kuntotarkastuksissa löytyneitä vaurioita ja puutteita joiden syy on suunnitteluvirhe. 

Suunnittelupalautteen tarkoitus on kehittää suunnittelutoimintaa ja varmistaa, että 

korjauksia ja uusia kohteita suunnitellessa suunnittelukriteerit valitaan paremmin. 

Pelkästään ylläpidon aikaisia dokumentteja voi olla toistakymmentä. Kaikkien 

dokumenttien ylläpitäminen ja järjestely on haastavaa, jos dokumenttien järjestys 

tietokannoissa ei ole hyvin suunniteltu. Koska dokumentoinnin tärkeyttä elinkaaren 

hallinnassa ei voida vähätellä, diplomityön kirjoittaja suosittelee, että osana elinkaaren 

hallintatoimenpiteitä suunnitellaan selkeä arkistointitapa, jolla kaikki rakennuksen 

dokumentit saadaan helposti löydettyä ja päivitettyä aina, kun asiakirjojen 

muokkaamiseen on aihetta. 



44 

 

8 ESIMERKKIKOHTEEN KUNTOTARKASTUS 

8.1 Kohteen esittely 

SSAB Europe Oy:n Raahen terästehtaalta on valittu esimerkkikohteeksi 

nauhavalssaamolta valssihiomo 2 -niminen valssaamon osa. Kohde valittiin, koska 

siellä oli SSAB Europe Oy:n kunnossapitojärjestelmän mukaan ongelmia, ja koska 

kohteen kuntotarkastuksen vaativuustasoa pidettiin sopivana. Valssihiomo 2 on 

rakennettu vuonna 1974, ja sen on suunnitellut ruotsalainen Jacobson & Widmark AB. 

Valssihiomo 2 on yksikerroksinen halli, jonka käyttötarkoitus ei ole muuttunut 

toistaiseksi. Hallin kantavat rakenteet ovat teräksisiä rakennekehiä, jotka koostuvat 

pilareista ja kattopalkeista. Rakenteet ovat hitsattuja. Hallin muita rakenteita ovat 

vinositeet, kävelytasot sekä sekundäärit, kuten seinäorret ja katon läpivientirakenteet.  

Hallin alueella hiotaan ja pestään valssaamossa käytettyjä valsseja. Valssit tuodaan 

valssihiomo 2:seen, jossa niitä siirrellään kunnostus- ja hiontalaitteille ja takaisin. 

Hallissa on nosturirata prosessinostureita varten, joka on kannateltu pilarikonsoleilla. 

Hallin alueella toimii prosessinosturi, jonka nostokyky on 150 tonnia ja lisäksi 45 tonnia 

apunostimella.  

8.2 Tarkastusohjelman laatiminen 

Tarkastusohjelmapohjan räätälöinti esimerkkikohdetta varten aloitettiin lähtötietojen 

keräämisellä. Kohteesta löytyi runsaasti piirustuksia, mutta nosturiratojen 

kuormitustietojen kanssa oli hieman ongelmia. Tieto nostoista ei ollut dokumentoituna 

mitenkään, vaan asiaa piti kysyä tehtaan henkilöstöltä. Kun riittävä määrä lähtötietoja 

oli saatu, diplomityön tekijä siirsi lähtötiedot tarkastusohjelmapohjaan. 

Tarkastusohjelmaan tuli kohteen perustietoja, kuva kohteen paikasta valssaamon 

layoutissa sekä kuvat kaikista päärakenneosista ja osakokonaisuuksista jotka tulee 

tarkistaa. Kuvien päälle lisättiin Excelissä painikkeet Kuvan 9 mukaisesti, joihin 

kuitataan, kun tietty rakenneosa on tarkastettu. 
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8.3 Tarkastuksen toteutus 

SSAB Europe Oy:n yhteistyökumppani RKT Service suoritti kuntotarkastuksen 

tarkastusohjelman avulla. Diplomityön kirjoittaja oli mukana kuntotarkastuksessa 

tarkkailemassa kuntotarkastuksen suoritusta ja tarkastusohjelman toimivuutta. Tarkastus 

aloitettiin työturvallisuuspalaverilla. Tarkastuskohteen valaistuksen taso oli monin 

paikoin heikko, joten tarkastuksessa käytettiin apuvalaistuksena taskulamppuja. 

Tarkastus suoritettiin prosessinosturia, henkilönostinta sekä hallin kävelytasoja hyväksi 

käyttäen. Tarkastuksen aikana havaitut vauriot ja puutteet kirjattiin tarkastuspöytäkirjan 

tulostettuun versioon, josta ne siirrettiin myöhemmin pöytäkirjan sähköiseen versioon.  

Sähköisen version päivittämisen yhteydessä kirjoitettiin tarkastusraportti. Raportissa 

todettiin lyhyesti, että tarkastus onnistui tyydyttävästi, ajoitettiin seuraava tarkastus sekä 

todettiin muut yleiset havainnot. Tarkastuksen onnistumista arvioitiin vain 

tyydyttäväksi, koska pieniä osia ratapalkeista ei voitu tarkastaa lähietäisyydeltä. 

8.4 Toimenpiteet 

Tarkastuksen ohjaaja, tässä tapauksessa diplomityön kirjoittaja, päivitti 

toimenpidesuositukset tarkastusohjelmaan heti kuntotarkastuksen valmistuttua 

”Toiminnan ohjaus”-osioon. Tarkastuksessa löytyi vain hyvin pieniä ja tavanomaisia 

vaurioita, kuten löystynyt pultti sekä ruostunut katon läpivienti. Lisäksi havaittiin 

joitakin pieniä turvallisuuspuutteita kävelytasojen kaiteissa. Vaurioiden pohjalta 

laadittiin lista tehtävistä toimenpiteistä ”Toiminnan ohjaus”-välilehdelle. Joillekin 

toimenpiteille annettiin päivämäärä, jolloin korjaus pitäisi olla viimeistään valmis. 

8.5 Tulosten tarkastelu 

Tarkastusohjelman tavoitteita ovat, että sen avulla voidaan ohjelmoida tarkastettavalle 

kohteelle perustarkastuksia ja hallita tarkastusten havaintojen perusteella 

korjaustoimintaa. Näihin tavoitteisiin nähden tarkastusohjelman voidaan todeta 

toimivan hyvin. Kaikki ilmenneet vauriot pystyttiin kirjaamaan ylös ennalta määrätyillä 

koodeilla ja termeillä. Lähes kaikki ennalta määritetyt alustavat toimenpidesuositukset 
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olivat toimivia. Tarkastuksen ohjaajan oli helppoa muuttaa alustavaa toimenpidettä 

tarpeen vaatiessa. 

RKT Servicen henkilökunta käytti tarkastusohjelmaa kuntotarkastuksessa hieman 

tarkoitetusta poikkeavalla tavalla. Tarkastuskohteen huomattava likaisuus ja pölyisyys 

aiheuttivat sen, että havaintojen kirjaaminen tarkastuspöytäkirjan paperiversioon oli 

hankalaa kohteessa paikan päällä. Tarkastuspöytäkirjan täyttö tehtiin aina 

tarkastussessioiden välissä, puhtaammissa olosuhteissa. Itse kohteessa vauriosta otettiin 

valokuva ja kirjoitettiin pikaisesti, muutamalla sanalla, ylös valokuvan numero ja 

vaurion paikkatiedot. Tarkastajat oppivat tarkastusohjelman logiikan melko nopeasti, ja 

tarkastusohjelmaan esitettiin kehitysehdotuksia kuntotarkastuksen aikana. RKT 

Servicen tarkastajat olivat sitä mieltä, että tarkastusohjelmassa olisi todella hyödyllistä 

olla tarkastajien ja tarkastuksen ohjaajan tietojen lisäksi kohteesta vastaavien SSAB 

Europe Oy:n yhteyshenkilöiden puhelinnumerot. Yhteystietokentät lisättiin 

tarkastuspöytäkirjan kanteen ehdotuksen perusteella. 
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9 YHTEENVETO 

Diplomityössä määritettiin ensimmäiseksi, mitä kaikkea teollisuuden teräsrakenteiden 

elinkaari pitää sisällään. Teollisuuden teräsrakenteiden elinkaarta kuvaavaan 

prosessikaavioon valittiin viisi päävaihetta: suunnittelu, rakentaminen, käyttöönotto, 

käyttö- ja ylläpitovaihe sekä käytön loppu. Elinkaaren hallinnan päävaiheita pohtiessa 

tärkeimmäksi kriteeriksi muodostui, että kaikista vaiheista päästään loogisesti 

seuraavaan vaiheeseen. Toinen tärkeä kriteeri oli, että prosessikaavion tulisi kuvata 

tärkeiden vaiheiden lisäksi dokumentointia varsinkin rakennuksen käyttöönoton 

jälkeiseltä ajalta. Dokumentoinnin ohjauksella pyritään helpottamaan elinkaaren 

hallintaa ja varsinkin parantamaan kuntotarkastustoimintaa. 

Kuten johdannossa on todettu, elinkaariajattelu siinä muodossa, kuin tässä 

diplomityössä on tarkoitettu, on käsitteenä rakentamisesta puhuttaessa harvinainen. 

Tästä johtuen rakennuksen elinkaaren prosessikaaviosta kehitettiin monen aiemman 

version kautta lopullinen diplomityössä esitelty versio. Kirjallisuudesta löytyvän tiedon 

vähäisen määrän takia suurin osa elinkaarikaavion sisällöstä on kirjoittajan itse 

tuottamaa ja teollisuuden puitteisiin sovitettua. 

Työssä kehitettiin tarkastustoiminnan prosessikaavio kuvaamaan tarkemmin 

tarkastustoiminnan sisäisiä prosesseja ja niiden riippuvuuksia toisistaan samalla tyylillä, 

kuin elinkaaren hallinnan prosessikaavio aiemmin. Tarkastustoiminnan prosessikaaviota 

on testattu SSAB Europe Oy:n Raahen terästehtaan esimerkkikohteen kuntotarkastuksen 

yhteydessä.  

Diplomityön isoin tuotos on epäilemättä teräsrakenteiden tarkastusohjelma. 

Tarkastusohjelma tehtiin yhdistämällä tietoa aiemmin luoduista prosessikaavioista, 

lähdetietoa kuntotarkastusten suorittamisesta ja diplomityön kirjoittajan omaa pohdintaa 

siitä millainen teollisuuden tarpeita parhaiten palvelevan tarkastusohjelman pitäisi olla. 

Tarkastusohjelman tarkoitus on auttaa rakennusten elinkaaren hallinnassa rakentamisen 

jälkeisissä vaiheissa, ja sen toimivuutta kokeiltiin SSAB Europe Oy:n Raahen 

terästehtaalla esimerkkikohteen kuntotarkastuksessa. 



48 

 

Esimerkkitarkastuksen avulla voidaan todeta, että tarkastustoiminnan prosessikaavio on 

toimiva, ja että tarkastusohjelma täyttää sille annetut vaatimukset rakennuksen käyttö- 

ja ylläpitovaiheen tarkastusten ja toimenpiteiden hallinnan helpottamisesta. 

Tarkastusohjelman avulla voitiin suorittaa kohteen kuntotarkastus ja määrittää kohteessa 

suoritettavat toimenpiteet. Prosessikaavioon tehtiin joitakin pieniä muutoksia 

esimerkkikohteen tarkastuksen päätyttyä, mutta pääosiltaan prosessikaavio piti 

paikkansa. Prosessikaaviosta pystyi katsomaan, mikä on tarkastuksen seuraava tehtävä. 

Diplomityön aiheesta löytyvän kirjallisuuden vähäinen määrä on yllättänyt diplomityön 

tekijän. Aiheessa on selkeästi tutkimisen tarvetta. Elinkaaren hallinnalla on potentiaalia 

olla valtava tekijä rakenteiden käytönaikaisten kustannusten minimoimisessa ja 

turvallisuuden takaamisessa. Hyvin tehdyn elinkaaren hallinnan rahalliset hyödyt ovat 

selkeät. Kirjoittajan mielestä teollisuusalan toimijoiden tulisi harkita vakavasti 

elinkaaren hallintaan ryhtymistä tehtaissaan ja muissa kohteissaan. 

Diplomityössä on luotu käytännön työkaluja teollisuuden teräsrakenteiden elinkaaren 

hallitsemiseksi. Diplomityön rajauksen takia muut kuin teräsrakenteet jätettiin työn 

ulkopuolelle, ja aihetta tulisi tutkia lisää laajentamalla teollisuuden teräsrakenteiden 

elinkaaren hallinta koskemaan myös puu- ja betonirakenteita. Tämä aiheuttaisi lisäyksiä 

ja muutoksia tarkastusohjelmaan sekä tarkastustoiminnan prosessikaavioon. 

Investointien ohjausta voisi myös nostaa esille. Korjauskustannuksia arvioimalla ja 

ennakoimalla ylläpitobudjettiin ei parhaassa tapauksessa koskaan jouduttaisi tekemään 

hätäisiä muutoksia. Tutkimusta voitaisiin tehdä myös tällä alueella. 
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