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Sellutehtaalla on suuri määrä putkistoja, joiden on toimittava haasteellisissa olosuhteissa 

pitkiä aikoja. Niiden määrän ja käyttötarkoituksen perusteella putkistojen 

käyttövarmuutta voidaan pitää merkittävänä osana sellutehtaan prosessiturvallisuutta ja 

kannattavuutta. Tässä työssä tutkittiin sellutehtaan putkistojen käyttövarmuuteen 

vaikuttavia tekijöitä koko elinkaaren ajalta. Tarkoituksena oli selvittää tarkasteltavien 

sellutehtaiden putkistojen nykytila, sekä kehittää systemaattista lähestymistä putkistojen 

kunnossapitoon. 

Käyttövarmuuden hallinta edellyttää siihen vaikuttavien tekijöiden ymmärtämistä ja 

tärkeimpien kohteiden tunnistamista. Työn teoriaosassa kartoitettiin putkistojen 

yleisimpiä vikaantumismekanismeja sekä putkistojen kunnossapitoon soveltuvia 

kunnonvalvontamenetelmiä. Tärkeimpien kohteiden kartoitus toteutettiin analysoimalla 

Oulun, Kemin ja Uimaharjun sellutehtaiden tuotantomenetystietoja, häiriöilmoituksia 

sekä juurisyyanalyysejä. Lisäksi työssä esiteltiin sellutehtaiden metallisia 

prosessiputkistoja koskevat viranomaisvelvoitteet, joita on asetettu prosessiputkistojen 

turvallisuuden varmistamiseksi. 

Putkistoille asetettujen vaatimusten toteuttaminen ja ylläpito käyttöiän ajan voidaan 

varmistaa käyttövarmuuden hallinnan toimenpiteillä. Toimenpiteet jakautuvat 

suunnitteluun, riskienhallintaan, dokumentointiin, asennukseen, käyttöön sekä 

kunnossapitoon. Häiriöilmoitusten, putkistopiirustusten sekä putkistomerkintöjen hyvä 

ylläpito mahdollistaa toimenpiteiden tehokkaan kohdistamisen. Putkistosuunnittelussa 

tehdyillä valinnoilla voidaan vaikuttaa merkittävästi putkiston käyttövarmuuteen ja 



 

 

toimintaan elinkaaren aikana. Lisäksi työn pohjalta luotiin menetelmä metallisisten 

prosessiputkistojen uusintakriittisyyden arviointiin ja avuksi putkistojen 

riskienhallintaan. Tämän työn keskeinen tulos on, että putkistojen ja laitteiden 

käyttövarmuuden hallinta kuuluu kaikille ja siihen tulee panostaa elinkaaren kaikissa 

vaiheissa. 
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ABSTRACT 

Reliability of Pulp Mills – Life Cycle Management of Piping 

Joonas Kääriäinen 

University of Oulu, Degree Programme of Mechanical Engineering 

Master’s thesis 2017, 99 p. + 4 Appendixes 

Supervisor at the university: Jouni Laurila 

Pipelines in challenging conditions are common in the pulp mills. Because of the 

amount and use of pipelines, reliability of piping is major part of the process safety and 

profitability of pulp mills. This thesis studied all the factors that affect reliability of 

piping in pulp mills. The purpose was to map the current state of the piping and develop 

a systematic approach to maintenance of piping.  

Understanding and identifying critical factors is the basis of the reliability management. 

Theory part of the thesis studied the most common failure mechanisms in piping and 

methods suitable for maintenance of piping. Failure reports, root cause analyses and 

data of production losses were studied in order to find the most critical sections of Oulu, 

Kemi and Uimaharju mills. Also the most important regulatory requirements for safety 

of process piping were presented in this thesis. 

The ways to fulfil and maintain the requirements of piping over their life time are the 

procedures needed to manage the reliability. These actions can be divided in the 

following steps: design, risk management, documentation, installation, use and 

maintenance. Accurate and updated failure reports, pipeline drawings and pipeline 

markings are important in order to take appropriate maintenance actions. Choices made 

in piping design have a significant impact to the reliability during the life cycle. In this 

thesis, a method was created to help risk management and to estimate need for pipe 

replacement. The main result of this study is that the management of reliability belongs 

to everyone and improving reliability is important during the whole life cycle of piping. 

Keywords: pulp mill, piping, maintenance, condition monitoring, life cycle 
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MERKINNÄT JA LYHENTEET  
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1 JOHDANTO 

Sellutehtailla on suuri määrä putkistoja, joiden kunnossapito on tärkeä osa tehtaan 

käyttövarmuuden ylläpitoa. Putkistojen ikä, koko, materiaali, käyttöympäristö sekä 

käyttötarkoitus vaihtelevat paljon. Jotta putkiston käyttövarmuutta voidaan ylläpitää 

kustannustehokkaasti, on selvitettävä kohteen yleisimmät vikaantumismekanismit, 

tuotantokriittisyys sekä ympäristön taustatiedot. Työn tarkoituksena on löytää 

faktatietojen pohjalta putkistojen kunnossapidolle sopivat menetelmät. 

Suuri osa putkistojen kunnossapidosta on putkivuotojen korjaamista. Tavallisimmin 

putkivuodot korjataan ennen kuin ne kehittyvät vakavammiksi ongelmiksi ja aiheuttavat 

tuotanto-ongelmia. Yllättävät putkistovauriot voivat aiheuttaa onnettomuuksia tai 

tuotantokatkoksia, jolloin kustannukset nousevat hyvin korkeiksi. Putkistojen 

kunnossapidon ennakoinnilla ja suunnitelmallisuuden lisäämisellä voidaan pienentää 

korjaavan kunnossapidon kustannuksia sekä ehkäistä tuotantokatkoksia ja 

turvallisuusriskejä aiheuttavia putkirikkoja.  

Putkistojen suureen määrään nähden putkistoihin on kohdistettu varsin vähän huomiota. 

Esimerkiksi putkistojen merkintöjen, piirustusten ja tietojärjestelmien 

toimintopaikkojen ylläpito on usein jäänyt taka-alalle verrattuna muihin teollisuuden 

laiteryhmiin. Järjestelmällinen tietojen dokumentointi tietojärjestelmiin nopeuttaa 

tietojen löytämistä ja lisää tehokasta työaikaa. Putkiston elinkaaren tehokas hallinta 

vaatii huomiota ja toimenpiteitä jokaisella osa-alueella. Käyttövarmuuden perusta 

luodaan suunnitteluvaiheessa ja sitä tulee ylläpitää oikeiden käyttö- ja 

kunnossapitomenetelmien avulla. Tässä työssä esitellään putkistojen yleisimpiä 

vauriomekanismeja sekä putkistojen kunnonvalvonnan, asennuksen ja käytön 

menetelmiä. 

Putkistojen ikääntyessä on tärkeää varmistaa niiden turvallisuus sekä tuotantoprosessin 

jatkuminen. Putkistojen turvallisuuden varmistamiseksi on myös asetettu lakeja ja 

säädöksiä, joiden noudattamista turvallisuus- ja kemikaalivirasto valvoo. Tätä työtä voi 

käyttää apuna putkistojen kunnossapitosuunnitelmien tekemisessä ja viranomais-

velvoitteiden täyttämisessä. 



12 

 

2 PUTKISTON ELINKAARI JA VAATIMUKSET  

Putkistojärjestelmän tehtävä on kuljettaa aineita paikasta toiseen. Putkistojen 

kunnossapidon tärkeimpiä tavoitteita on varmistaa hyvä käyttövarmuus, tuotannon 

kokonaistehokkuus sekä turvallisuus ihmisten ja ympäristön kannalta. Kunnossapitoon 

tulee valita kunnossapitostrategia sekä mitattavat tunnusluvut, jotta kunnossapidon 

tavoitteet voitaisiin saavuttaa kustannustehokkaasti. (Järviö 2007; PSK 6201) 

Kunnossapidolle on monia tunnuslukuja, joiden avulla toimintaa voidaan mitata ja 

seurata. Kunnossapidon tunnuslukuja voidaan luokitella hierarkkisesti, mutta usein 

hierarkkisen tunnuslukujärjestelmän sijasta yritykselle valitaan kunnossapidon 

avainalueet, joille määritellään sopivat tunnusluvut. Putkistojen toiminnan kannalta 

merkittäviä tunnuslukuja ja käsitteitä ovat mm. tuotannon kokonaistehokkuus KNL 

(Overall equipment effectiveness, OEE), ennakointiaste sekä muut käyttövarmuuden eri 

osatekijät ja mittarit. Riskien ja vikamuotojen tunnistaminen sekä kunnossapidon 

tunnuslukujen hyödyntäminen on tärkeää laitetason kunnossapitostrategian valinnassa. 

(Mikkonen 2009) 

Tuotannon kannalta yksi keskeisimmistä tunnusluvuista on tuotannon 

kokonaistehokkuus KNL (engl. OEE). Muun muassa PSK 7501 standardissa KNL-luku 

lasketaan kertomalla kolme tuotannon osatekijää: käytettävyys (K), toiminta-aste (N) ja 

laatukerroin (L).  

𝑇𝑢𝑜𝑡𝑎𝑛𝑛𝑜𝑛 𝑘𝑜𝑘𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠𝑡𝑒ℎ𝑜𝑘𝑘𝑢𝑢𝑠 = 𝐾 ∙ 𝑁 ∙ 𝐿 (1)  

Osatekijöiden kaavat taas määritellään standardissa seuraavasti (PSK 7501): 

𝐾 =  
𝑘ä𝑦𝑛𝑡𝑖𝑎𝑖𝑘𝑎

𝑘ä𝑦𝑛𝑡𝑖𝑎𝑖𝑘𝑎+𝑠𝑒𝑖𝑠𝑜𝑘𝑘𝑖𝑎𝑖𝑘𝑎
  (2) 

𝑁 =  
𝑡𝑢𝑜𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜

𝑛𝑖𝑚𝑒𝑙𝑙𝑖𝑠𝑡𝑢𝑜𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜𝑘𝑦𝑘𝑦+𝑘ä𝑦𝑡𝑡ö𝑎𝑖𝑘𝑎
  (3) 

𝐿 =  
𝑡𝑢𝑜𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜−ℎ𝑦𝑙ä𝑡𝑡𝑦 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜

𝑡𝑢𝑜𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜
  (4) 
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Teollisuudessa OEE esitetään usein prosenttilukuna, jonka laskentatapaa on voitu 

muokata yrityksen prosessiin sopivammaksi. Prosessin tehokkuuden parantamisessa 

kannattaa huomioida myös putkiston käyttövarmuuden vaikutukset OEE:n 

osatekijöihin. Putkivuodot voivat esimerkiksi aiheuttaa tuotantokatkoksia ja siten laskea 

käyntiaikaa. Putkiston toiminta voi joskus olla myös prosessin nopeutta rajoittava tekijä. 

Putkiston ongelmat, kuten saostumiset ja tukkeutumiset voivat vaikuttaa myös OEE:n 

laatutekijään. 

Ennakointiaste tarkoittaa sitä, kuinka suuri osuus kunnossapidosta on ehkäisevää 

kunnossapitoa. (PSK 7501) Kuvassa 1 esitetään kunnossapitohenkilöstön työtuntien 

jakautuminen teollisuudessa viime vuosikymmeninä. Kuvasta nähdään, että lisäämällä 

ehkäisevän ja suunnitellun kunnossapidon määrää, korjaavan kunnossapidon osuutta on 

saatu merkittävästi pienennettyä. 2000-luvulla korjaavan kunnossapidon määrän 

vähentäminen on tullut haastavammaksi ja uusia kehityskohteita etsitään 

digitalisaatiosta, kunnossapitodatan tehokkaammasta hyödyntämisestä sekä ehkäisevän 

kunnossapidon tehokkuuden kehittämisestä. Kuitenkin teollisuudessa on yhä paljon 

kohteita, joissa häiriökorjausten osuutta voidaan pienentää kustannustehokkaasti 

ehkäisevää kunnossapitoa lisäämällä. (Komonen 2009) 

 

Kuva 1. Kunnossapidon osa-alueiden kehitystrendi. (Kunnossapitoyhdistys 2007) 

Putkistojen kunnossapito on usein jäänyt suurelta osin korjaavan kunnossapidon piiriin 

ja korkeammalla ennakointiasteella putkivikojen korjauskustannuksia voitaisiin 
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pienentää. Ehkäisevään kunnossapitoon siirtyessä tulee selvittää kohteen vikahistoria, 

todennäköisimmät vikamuodot sekä kohteen huollettavuus. Riittävien lähtötietojen 

perusteella voidaan arvioida kannattaako kohteeseen järjestää kunnonvalvontaa vai 

suoritetaanko kunnossapito määräaikaishuoltojen, eli jaksotetun kunnossapidon avulla. 

Myös putkien kunnonvalvontaan soveltuvat menetelmät riippuvat kohteen 

ominaisuuksista ja yleisimmistä vikaantumismekanismeista. Kuvassa 2 esitetään 

kunnossapitolajien jaottelu. (SFS-EN 13306) 

 

Kuva 2. Kunnossapidon lajit. (SFS-EN 13306) 

Korjaavan kunnossapidon tarpeesta voi olla vaikeaa päästä kokonaan eroon, koska 

ehkäisevän kunnossapidon kustannukset voivat nousta liian korkeiksi. Siksi on usein 

kannattavaa keskittyä tärkeimpiin ja korkeimman riskin laitteisiin. 

Luotettavuuskeskeinen kunnossapito (RCM, Reliability Centered Maintenance) on 

menetelmä, jonka avulla kunnossapitotoiminnot voidaan kohdistaa tärkeimpiin ja 

korkeimman riskin laitteisiin. Myös tässä työssä pyritään löytämään tärkeimmät 

putkistot, joihin kannattaa keskittyä. 

Tuotantotehokkuuden lisäksi keskeinen tavoite kunnossapidolle on hyvä 

käyttövarmuus. PSK 6201 standardin mukaan käyttövarmuus koostuu 

toimintavarmuudesta, kunnossapidettävyydestä sekä kunnossapitovarmuudesta. Lisäksi 

käyttövarmuuteen vaikuttavat turvallisuus-, kustannus- ja ympäristötekijät. 

Käyttövarmuutta voidaan kuvata useilla eri mittareilla, joista Eforan sellutehtaiden 

käyttövarmuuden päämittareita ovat tekniset häiriötunnit sekä tuotetut sellutonnit 

verrattuna tavoitetuotantoon. (PSK 6201, Råtts 2016)  
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2.1 Putkistoille asetetut vaatimukset 

Sellutehtaalla on suuri määrä putkistoja, joista osa on käytössä korkeassa paineessa tai 

vaarallisten aineiden kuljetuksessa. Tärkein asia sellutehtaan putkistojen elinkaaren 

aikana on turvallisuus, jota Suomessa valvoo ja edistää turvallisuus- ja kemikaalivirasto 

Tukes. Teollisuusputkistojen painelaite- ja kemikaaliturvallisuuden vaatimukset 

määrittävät pääasiassa seuraavat säädökset: 

 Kemikaalilaki (599/2013) 

 Painelaitelaki (1144/2016) 

 Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden turvallisesta käsittelystä (390/2005) 

 Asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta 

(685/2015). 

Suomen lainsäädäntöön on liitetty Euroopan unionin direktiivejä, kuten 

painelaitedirektiivi 2014/68/EU (PED). Direktiivin tarkoituksena on yhtenäistää 

jäsenvaltioiden lainsäädäntöä painelaitteiden käyttöönoton ja markkinoille saattamisen 

osalta. PED koskee vain ensimmäisen käyttöönoton vaatimuksia ja luokittelua, eikä se 

sisällä käytönaikaisia tarkastusvaatimuksia. Teollisuusputkistojen käytönaikaisten 

tarkastusvaatimusten noudattamista valvoo ja ohjeistaa Tukes, joka on laatinut 

kemikaalien ja painelaitteiden käytöstä muun muassa seuraavia oppaita: 

 Painelaiterekisteri, P1-2002 

 Painelaitteiden seuranta, P1-2000 

 Painelaitteiden kunnonvalvonta, P2-2000 

 Painelaitteet 

 Painelaitteiden kunnossapito 

 Painelaitteiden määräaikaistarkastukset 

 Painelaitedirektiivin soveltamisohjeet 

 Kemikaaliputkistot 

 Vaarallisten kemikaalien varastointi 

Putkistosuunnittelussa käytetään yleensä standardeja ratkaisujen ja menettelyiden 

valinnassa. Eri standardeja on paljon käytössä ja on tärkeää tietää mitä standardeja 
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milloinkin käytetään ja mistä ne ovat löydettävissä. Euroopassa suunnittelukäytäntöjä 

on yhtenäistetty EN-suunnittelustandardien avulla, jotka vahvistetaan Suomessa SFS-

standardeiksi. PSK-standardit tarjoavat käytännönläheisiä työkaluja prosessiteollisuuden 

aloilla toimivien yritysten avuksi. Metallisten teollisuusputkien vaatimuksia ohjeistaa 

mm. standardi SFS-EN 13480, joka sisältää ohjeet teollisuusputkistojen suunnitteluun, 

materiaaleihin, valmistukseen, asennukseen, tarkastukseen ja testaukseen. Standardin 

käyttö ei ole pakollista, mutta siinä tapauksessa putkistojen turvallisuustaso tulee 

osoittaa muulla tavalla. (SFS-EN 13480) 

Kemikaalien laajamittaista toimintaa harjoittavien tuotantolaitosten osalta merkittävää 

kemikaalilainsäädännössä on vaatimus turvallisuusselvityksen toimittamisesta 

turvallisuus- ja kemikaalivirastolle. Turvallisuusselvityksen liitteeksi tuotantolaitokselta 

vaaditaan selvitys kemikaalisäiliöiden ja -putkistojen kunnossapidon toteutuksesta ja 

kattavuudesta. Asetuksessa 856/2012 63§ tuotantolaitoksilta edellytetään putkistojen 

kunnossapitosuunnitelma, jonka mukaan putkistojen toimintakunto varmistetaan 

ennakkohuoltojen, testausten ja tarkastusten avulla. Usein tehtailla säiliöiden tarkastus 

ja kunnossapito on riittävällä tasolla, mutta putkistojen osalta on tarve tarkemman 

kunnossapitosuunnitelman laatimiseen. (Tukes 2017a) 

Teollisuusputkistot on luokiteltava painelaitedirektiivin mukaan putkiluokkiin I-IV tai 

hyvän konepajakäytännön luokkaan. Luokituksen määrää putkiston suurin sallittu 

käyttöpaine (PS), putken nimelliskoko (DN), sisällön tila (neste/kaasu) sekä putken 

sisällön turvallisuus. Putken sisällön turvallisuus jaetaan ryhmiin 1 ja 2, joista ryhmä 1 

kattaa kemikaalilainsäädännössä määritellyt vaaralliset aineet. Ryhmä 2 kattaa kaikki 

muut sisällöt, jotka eivät kuulu ryhmään 1. Tämä luokittelu löytyy myös standardin EN 

13480-1 taulukosta 5.1-1. Luokkien I-IV putkiin ja muihin painelaitteisiin tulee 

kiinnittää CE-merkki ja suorittaa vaatimustenmukaisuuden arviointi liitteessä 3 olevan 

taulukon mukaisesti. (Tukes 2017a) 

Yksityiskohtaiset säädökset ja aineiden luokittelutaulukot esitetään valtioneuvoston 

asetuksessa painelaitteista (1548/2016) sekä painelaitedirektiivissä. Lisäksi Tukes on 

laatinut soveltamisohjeita viranomaismääräyksistä. Myös putkistoihin kuuluvat 

varusteet, kuten venttiilit, murtokalvot ja muut varolaitteet tulee luokitella ja arvioida 

painelaitesäädösten mukaisesti. 
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Kemikaaliputkistot tulee suunnitella ja valmistaa vähintään painelaitelaissa (1144/2016) 

määritellyn luokan I vaatimustasoa vastaavasti. Vähintään luokan I vaatimustasoa 

käyttämällä voidaan varmistua, että putkiston laatu ja elinikä ovat riittävän korkealla 

tasolla. Tällöin sopivien tarkastusvälien kanssa laatupuutteista johtuvat yllättävät 

putkirikot voidaan minimoida. (Tukes 2017a) 

Kuvassa 3a on esimerkki luokittelusta ryhmän 1 nestettä sisältävälle putkelle (vaaralliset 

fluidit). Kuvassa 3b on luokittelu ryhmän 2 (muut fluidit) nesteitä sisältäville putkille. 

Kemikaaliputkilta edellytetään vähintään luokan I vaatimustasoa myös alle 0,5 baarin 

putkistoilta sekä hyvän konepajakäytännön mukaan valmistetuilta putkistoilta (kuvissa 

SEP). Hyvän konepajakäytännön mukaan suunnitelluille ja valmistetuille putkille ei 

kuitenkaan kiinnitetä CE-merkintää. (Tukes 2017a) 

 

Kuva 3. Luokittelutaulukko ryhmän 1 nestettä sisältäville putkistoille (a) sekä 

ryhmän 2 nestettä sisältäville putkistoille (b). (Tukes 2017a) 

2.2 Riskiperusteinen kunnossapito ja tarkastus 

Painelaitelain (1144/2016) soveltamisalueeseen kuuluvat kaikki säiliöt, putkistot ja 

muut kokonaisuudet, jossa on tai johon voi kehittyä ylipainetta. Paineenalaisten 

putkistojen turvallinen käyttö edellyttää käyttäjältä aktiivisia menettelyjä 

kunnossapidossa ja tarkastuksissa. Tukes suosittelee painelaitteiden ja paineenalaisten 

putkistojen kunnossapitoon riskiperusteista kunnossapito- ja tarkastusmenettelyä 

(RBMI). RBMI-menettelyn tavoitteena on kohdistaa kunnossapito- ja 
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tarkastustoimenpiteitä suuren riskin laitteisiin. RBMI-analyysi soveltuu myös 

sellutehtaan prosessiputkistoihin. (Tukes 2003) 

 

Kuva 4. RBMI-menettelyn periaatteet. (Tukes 2003) 

RBMI-analyysissä ensin määritellään tavoitteet ja selvitetään työhön vaikuttavat 

viranomaismääräykset. Seuraavaksi perustetaan vähintään kolmen henkilön RBMI-

ryhmä, johon pyritään keräämään osaamista seuraavilta osa-alueilta: 

 suunnittelu 

 käyttö 

 turvallisuus 

 kunnossapito 

 tarkastus 
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 materiaalitekniikka (vauriomekanismit) 

Seuraavaksi ryhmä tekee suuntaa-antavan RBMI-analyysin tehtaan eri yksiköille. 

Yksikkötason tarkastelun jälkeen analyysi tehdään laitekohtaisesti. Molempien tasojen 

RBMI-analyysit noudattavat samaa rakennetta: 

 laitteiden tai laiteryhmien määrittely 

 mahdollisten vauriomuotojen määrittely 

 vaurioiden todennäköisyyden tarkastelu 

 vaurioiden vaikutuksen tarkastelu 

 laitteiden riskimatriisi. 

Analyysin lopputuloksena saadaan laitteiden riskimatriisit kuvan 5 mukaisesti. 

Riskimatriisien perusteella voidaan tehdä kunnossapitosuunnitelmat sekä määrittää 

toimenpiteet ja tarkastukset laitteille. Tulosten selkeä dokumentointi on tärkeää, jotta 

laitteiden riskitasoja voidaan arvioida uudestaan toimenpiteiden jälkeen. Esimerkiksi 

tarkastusvälejä voidaan pidentää, jos riskitaso laskee toimenpiteiden seurauksena. 

Tarkemmat ohjeet ja esimerkit RBMI-analyysin suorittamiseen löytyy Tukesin 

Painelaitteiden riskiperusteinen kunnossapito ja tarkastus -menettelyohjeesta. (Tukes 

2003) 

 

Kuva 5. Riskimatriisi ja kunnossapitotoimenpiteiden tyyppi riskimatriisin eri 

osissa. (Tukes 2003) 
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2.3 Putkistojen elinkaaren vaiheet 

Putkistojen elinkaaren vaiheet voidaan luokitella monella tavalla. Kaikissa putkiston 

elinkaaren vaiheissa on vaatimuksia, joiden vastuulliset osapuolet tulee määritellä. 

Kuvassa 6 esitetään putkiston elinkaaren kulku Tukes-oppaan Kemikaaliputkiston 

turvallisuus mukaisesti. (Tukes 2017b) 

 

Kuva 6. Putkiston elinkaaren vaiheet. (Tukes 2017b) 

Putkiston hankintavaiheessa tulee määrittää kirjallisesti putkiston vastuullinen 

valmistaja, putkistohankkeen toimituslaajuus sekä tekninen erittely. Hankintavaiheessa 

on sovittava myös asiakirjojen toimittamisesta ja riskiarvioinnin suorittamisesta. (Tukes 

2017b) 

Suunnitteluvaiheen tehtäviä ovat mm. putkiston sisällön, paineen ja halkaisijan 

määrittely sekä dokumentointi. Näiden perusteella putkistolle määritetään putkiluokka. 

Putkiston riskiarviointi suoritetaan suunnitteluvaiheessa. Putkisto suunnitellaan 

täyttämään sille asetetut vaatimukset alan standardeja apuna käyttäen. Esimerkiksi 

mareriaalinvalinnassa on hyvä käyttää apuna standardeja ja taulukoita. Huomiota on 

kiinnitettävä myös erityisvaatimuksiin, kuten putkien suojaukseen ja varolaitteisiin. 

Lopuksi varmistetaan hitsaajien ja menetelmien pätevyys sekä laaditaan tekniset 

asiakirjat. (Tukes 2017b) 
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Putkiston valmistus- ja asennusvaiheessa asennusmenetelmiin tulee kiinnittää huomiota 

ja tarvittaessa on järjestettävä lisäkoulutusta putkistojen asennukseen liittyen. 

Asennuksessa kannattaa hyödyntää yhdenmukaistettuja standardeja. Asennuksen 

jälkeen putkistolle suoritetaan vaaditut lopputarkastukset. Käytettävät menetelmät ovat 

yleensä silmämääräinen tarkastus, painekoe ja muut NDT-menetelmät. Lopuksi 

putkistoon merkitään selkeästi sisältö ja virtaussuunta sekä laaditaan 

vaatimustenmukaisuusvakuutus. (Tukes 2017b) 

Ennen käyttöä putkistoon liittyvät asiakirjat kootaan yhteen ja laaditaan käyttöohjeet. 

Henkilöstö koulutetaan ja putkistolle laaditaan määräaikaistarkastus- ja 

ennakkohuoltosuunnitelma. Käyttö- ja kunnossapito suoritetaan ohjeiden mukaisesti 

putkiston käyttöiän ajan ja tarvittaessa käyttö- ja kunnossapito-ohjeistusta tarkennetaan. 

Korjaus- ja muutostyöt tulee tehdä säädösten asettamien vaatimusten mukaisesti. 

Putkiston käytöstä poisto sisältää seuraavat vaiheet (Tukes 2017b): 

 Varmista, että se ei enää ole yhteydessä käytössä olevaan putkistoon 

 Huolehdi, että putkisto on varmasti tyhjä ja puhdistettu sekä väärät merkinnät on 

poistettu. 

 Poista käyttämätön putkisto. 
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3 PUTKISTOSUUNNITTELU 

Teollisuusputkistot kattavat laajan kokonaisuuden, johon prosessiteollisuuden 

palvelukseen menevä insinööri tulee tavalla tai toisella osallistumaan. Suurimpien 

teollisuuslaitosten, esimerkiksi sellutehtaiden, kannattavuus perustuu putkistosysteemin 

luotettavaan ja tehokkaaseen toimintaan. Putkistojen elinkaaren kaikki osa-alueet 

vaativat oman erikoistietämyksen virtaustekniikasta, korroosionestosta, 

lujuustekniikasta sekä materiaalin valinnasta. Putkiston toimintaan vaikuttavia 

elinkaaren osa-alueita ovat suunnittelu, valmistus ja asennus sekä käyttö ja 

kunnossapito. 

Putkistoilla on suuri merkitys teollisuuslaitoksen kustannuksista koko sen elinkaaren 

ajan. Putkiston osuudeksi sellutehdasinvestoinnin kustannuksista arvioidaan 7-12% 

(Hämäläinen 1999). Putkistosuunnittelu on suurin laitossuunnittelun osa-alue, joka 

kattaa noin 30 % laitossuunnitteluun käytetyistä työtunneista. (Kiiski 1990). Muita osa-

alueita ovat prosessi-, layout-, laite-, teräs-, automaatio-, sähkö-, rakennus- ja LVI-

suunnittelu. (Kesti 1992) 

3.1 Käyttövarmuuden suunnittelu ja riskienhallinta 

Suuri osa laitteiden vikaantumisista on luonteeltaan satunnaisia, eli niitä ei voi 

tehokkaasti ennakoida. Kunnossapito-organisaation tehtävänä on pienentää näiden 

satunnaisten tapahtumien todennäköisyyksiä ja minimoida seurausten laajuus, koska 

pahimmillaan satunnaiset häiriöt voivat aiheuttaa merkittäviä tuotantomenetyksiä tai 

vakavia tapaturmia. Käytännössä satunnaisten tapahtumien hallinta edellyttää 

todennäköisyyspohjaisen suunnittelunmetodin (probabilistics approach) käyttöä 

suunnittelu- ja kehitystyössä. (Runsas 2005) Tampereen teknillisen yliopiston professori 

Seppo Virtanen korostaa suunnittelun merkitystä riskienhallinnan ja käyttövarmuuden 

kannalta: "Seikkaperäinen suunnittelu on edellytys, jotta yritykset voivat puhua aidosti 

riskienhallinnasta". (Virtanen 2004) 

Tämän työn painopiste on käyttövarmuuden kehittäminen sellutehtaiden olemassa 

oleville putkistoille. Uusia laiteinvestointeja tehtäessä on kuitenkin tärkeä ymmärtää 
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suunnittelun merkitys käyttövarmuuteen laitteiden elinkaaren aikana. Turvallisuus, 

luotettavuus, huollettavuus ja ympäristötekijät ovat laatuominaisuuksia, joita asiakkaat 

arvostavat yhä enemmän nykypäivän teollisuudessa. Näihin ominaisuuksiin voidaan 

vaikuttaa eniten suunnittelun aikana, ja toisaalta suunnitteluvirheiden korjaaminen 

käyttövaiheessa on hyvin kallista ja vaikeaa. Käyttövarmuuden suunnittelu sisältää 

useita vaativia tehtäviä. Kuvan 7 mukaisesti, usein huomiota kohdistetaan suhteellisen 

vähän tähän osa-alueeseen. (Virtanen 2004) 

 

Kuva 7. Johdon aktiivisuus (%) käyttövarmuuden suunnittelussa. (Mikkonen 

2009, muokattu) 

3.2 Standardit ja lainsäädäntö 

Prosessiteollisuuden putkistoille on säädetty monia vaatimuksia turvallisuuden 

takaamiseksi. Sellutehtaan kannalta näistä vaatimuksista tärkeimmät ovat 

kemikaaliturvallisuuslainsäädännön ja painelaitelainsäädännön velvoitteet. Tarkat 

vaatimukset esitellään Tukesin Kemikaaliputkistojen turvallisuusvaatimukset 

-oppaassa, Euroopan unionin painelaitedirektiivissä (PED) sekä painelaitelaissa 

16.12.2016/1144.  
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Painelaitesäädökset koskevat sellutehtaan putkistoja, jos niiden suurin sallittu 

käyttöpaine ylittää 0,5 baaria. Putkistojen painelaitelain vaatimusten täyttämisestä 

vastaa putkiston valmistaja. Vaativimmat painelaitteet, kuten kattilat ja säiliöt, tulee 

rekisteröidä, ja niille edellytetään säännöllisiä tarkastuksia. Tarkastusten kulku ja 

organisointi on esitetty kuvassa 8. 

 

Kuva 8. Teollisuusputkistojen tarkastus. (SFS-EN 13480-1:2012) 

3.2.1 Putkiluokat ja määritelmät 

PSK 4201 standardin mukaan putkiluokalla tarkoitetaan samaan putkilinjaan 

soveltuvien putkien ja putkenosien valikoimaa, jossa mitat ja materiaalit on määritelty. 

Putkiluokkiin kuuluvat kaikki erilaiset osat, jotka muodostavat putkiston. Putkiluokan 

valintaan vaikuttaa virtaava aine sekä vallitsevat korroosio-, paine- ja 

lämpötilaolosuhteet. Putkiluokkia käytetään putkistosuunnittelun, -hankinnan, -

rakentamisen ja kunnossapidon apuna. Putkiluokan merkintä sisältää sanan putkiluokka, 

putkiluokkastandardin, kirjaimen E, nimellispaineen lukuarvon (bar), 

materiaalitunnuksen ja lisätunnuksen. (PSK 4201) 

Esimerkiksi: Putkiluokka PSK4233 E 16 H1 A 

Standardissa EN 13480-1:2012 yli 0,5 baarin putkistosysteemit on luokiteltu 

kategorioihin 0-III virtaavan aineen, putken halkaisijan sekä paineen perusteella. Alle 
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0,5 baarin putkistot tulee suunnitella ja valmistaa hyvän konepajakäytännön mukaisesti. 

Tämä luokittelu löytyy standardin SFS-EN 13480-1 taulukosta 5.1-1 – Classification of 

piping systems by piping categories. 

3.1 Putkiston mitoitus 

Putkiston mitoituksen tavoite on optimoida putkiston kustannukset ja elinikä sekä 

varmistaa turvallisuus. Putkistojen yleisimmät mitoitusperusteet ovat painehäviö ja 

virtausnopeus. Virtausnopeus on tärkein yksittäinen vaikuttava tekijä sellutehtaan 

putkiston suunnittelun ja korroosioneston kannalta. (Aromaa 1999) Virtaustekniset 

laskennat on hyvä suorittaa ensimmäiseksi, koska sen perusteella valitaan putkiston 

nimelliskoko. Liian pienet putket aiheuttavat painehäviöiden kasvua putkistossa. 

Painehäviöt taas kasvattavat pumppauskustannuksia ja nopeuttavat laitteiden kulumista. 

Liian suuret putket lisäävät asennus- ja materiaalikustannuksia. Iso pinta-ala lisää myös 

lämpöhäviöitä. (Kesti 1992) 

3.1.1 Putkivirtaus 

Fluidi on yleisnimitys virtaavalle aineelle. Fluidin ominaisuuksiin kuuluu, että 

rakenneosaset voivat liikkua vapaasti toistensa suhteen. Toisin sanoen fluidi ei ole 

kiinteää ainetta. (Garner 2002) 

Putkivirtaus voi olla joko laminaarista tai turbulenttista. Laminaarisessa virtauksessa 

fluidin partikkelit etenevät suoraviivaisesti kerroksissa. Virtaus on pyörteetöntä eivätkä 

virtausainekerrokset sekoitu keskenään. Prosessiputkistoissa virtaus on kuitenkin 

harvoin laminaarista. Tavallisimmin virtaus on pyörteilevää, eli turbulenttista virtausta. 

Virtaustyyppiä arvioidaan yleensä Reynoldsin luvun avulla, joka lasketaan kaavalla 5 

(Kesti 1992), 

𝑅𝑒 =
𝑣𝑑𝜌

𝜂
 ,    (5) 

missä Re on Reynoldsin luku 

 v on virtausnopeus [m/s] 

 d on putken sisähalkaisija [m] 



26 

 

 ρ on fluidin tiheys [kg/m
3
] 

 η on dynaaminen viskositeetti [Ns/m
2
]. 

 

Viskositeetti voidaan ilmaista myös kinemaattisena viskositeettina, eli tiheyden ja 

dynaamisen viskositeetin osamääränä. Jos laskennassa käytetään kinemaattista 

viskositeettia, voidaan kaava kirjoittaa muotoon,  

𝑅𝑒 =
𝑣𝑑

ν
    (6) 

missä ν on kinemaattinen viskositeetti [m
2
/s] (Kesti 1992) 

Virtaus on sitä pyörteilevämpää, mitä suurempi Reynoldsin luku on. Kriittiseksi rajaksi 

virtaukselle on sovittu Rekrit = 2320, jonka yläpuolella virtaus on turbulenttista, ja 

alapuolella virtaus esiintyy laminaarisena. Käytännössä virtaustyypin muutos tapahtuu 

vähitellen olosuhteista riippuen. Välin 2000 < Re < 4000 voidaan ajatella olevan 

muutosvyöhykettä, jossa virtauksessa ilmenee molempien virtaustyyppien piirteitä. 

Putkivirtaus on täysin turbulenttista, kun Re > 4000. 

Virtausnopeuden avulla putken sisähalkaisija voidaan laskea kaavalla 7 (Kesti 1992) 

𝑑𝑠 = √
4𝑄

𝜋𝑣
 ,    (7) 

missä ds on putken sisähalkaisija [m] 

 Q on tilavuusvirta [m
3
/s] 

 v on keskimääräinen virtausnopeus [m/s] 

 

Virtausnopeuden arvon valinnassa voi käyttää käsikirjojen ja standardien ohjearvoja. 

Optimaalinen virtausnopeus riippuu kuljetettavan aineen olomuodosta, viskositeetista ja 

ominaisuuksista. Viskositeetilla tarkoitetaan virtaavan aineen sisäistä kitkaa, eli kykyä 

vastustaa virtausta. Nesteitä, joilla on matala viskositeetti, kannattaa kuljettaa 

suuremmilla virtausnopeuksilla kuin ”paksumpia” nesteitä. Kaasujen ja höyryjen 

optimaalinen virtausnopeus on sitä suurempi, mitä suurempi paine on. (Airala 1997) 
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Putkivirtauksen painehäviöt voidaan jakaa kahteen luokkaan: kitkahäviöihin ja 

kertahäviöihin. Kitkahäviöiden suuruus riippuu putkiston pituudesta ja ominaisuuksista 

sekä virtaavan aineen ominaisuuksista ja virtaustyypistä. Kertahäviöitä aiheuttavat 

putkiston komponentit, esimerkiksi venttiilit. (Airala 1997) 

Nimellispaineella tarkoitetaan putkiston sisäistä ylipainetta, johon putkisto on 

suunniteltu 20 °C lämpötilassa. Nimellispaineen lyhenne on PN ja yksikkö bar. 

Suunnittelussa nimellispaine voidaan valita alustavasti kaavan 8 mukaan: 

𝑃𝑁 ≥ 𝑝
𝜎20°𝐶

𝜎𝑡

𝑛

1,5
 ,   (8) 

missä PN on nimellispaine, [PN] = bar 

 p on suunnittelupaine, [p] = bar 

σ20°C on laskentalujuus 20°C lämpötilassa, [σt] =N/mm
2 

 σt on laskentalujuus suunnittelulämpötilassa, [σt] =N/mm
2 

n on varmuuskerroin 

Teräsputkilla nimelliskoko (DN) kuvaa osien likimääräistä sisähalkaisijaa millimetreinä. 

Nimelliskoon tarkoituksena on helpottaa toisiinsa sopivien putkiston osien valintaa. 

Putkiston nimelliskoot löytyvät useista standardeista. Nimelliskoon lukuarvoa ei 

kuitenkaan saa suoraan käyttää mittalukuna mitoituksessa, vaan todelliset mitat on 

selvitettävä tarkasti. (Kesti 1992) 

3.2 Materiaalin valinta 

Oikean materiaalin valinta putkistoihin on tärkeää, koska se vaikuttaa laitoksen 

käyttövarmuuteen, kustannuksiin ja turvallisuuteen. Rakenneainetta valittaessa on 

tunnettava kaikki ympäristötekijät ja olosuhteet, jotka vallitsevat putken 

sijoituspaikassa. Näitä ovat mm. lämpötila ja sen muutokset, ympäristön kemialliset 

olosuhteet sekä mekaaniset rasitukset. On myös tunnettava materiaalin käyttäytyminen 

kaikissa olosuhteissa, joihin putkisto joutuu käytön aikana. (Kesti 1992) 

Lämpötila on tärkeimpiä putkiston materiaalin valinnassa huomioitavia 

ympäristötekijöitä. Useat metallilaadut ovat herkkiä haurasmurtumille matalissa 
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lämpötiloissa. Haurasmurtumassa materiaali murtuu ilman merkittävää plastista 

muodonmuutosta. Haurasmurtumat aiheuttavat yllättäviä ja vaarallisia rikkoutumisia. 

Tästä syystä iskusitkeys tulee ratkaisevaksi kriteeriksi kohteissa, joissa lämpötila voi 

laskea matalaksi. Lämpötilan kohotessa metallien lujuusominaisuudet huononevat. 

Tämä tulee huomioida suunnittelussa valitsemalla materiaali, jonka lujuusominaisuudet 

ovat riittävän hyvät koko lämpötila-alueella, jossa putkistoa käytetään. Kuormituksen ja 

korkean lämpötilan olosuhteissa tulee huomioida myös viruminen. Virumisella 

tarkoitetaan ajan kuluessa tapahtuvaa plastista muodonmuutosta, joka johtuu korkeasta 

lämpötilasta ja vakiojännityksestä. Viruminen on yleensä merkittävää, kun lämpötila on 

noin 40-50 % metallin sulamispisteestä. (Nousiainen 2017) Virumislujuus voidaan 

esittää monin eri tavoin, joista yleisin on rajajännitys, joka aiheuttaa tietyn venymän 

(esimerkiksi 0,2 %) annetussa ajassa ja lämpötilassa. (Kesti 1992) 

Putkiston suunnittelussa seinämänvahvuuden valintaan vaikuttaa eniten vallitseva paine, 

virtausnopeus ja virtaavan aineen kuluttavuus. Suuret seinämänvahvuudet lisäävät 

valmistus- ja asennuskustannuksia, sekä voivat lisätä haurasmurtumisalttiutta ja 

lämpövaihteluiden aiheuttamia jännityksiä. Jos mitoitus johtaa haitallisen suuriin 

seinämänvahvuuksiin, kannattaa valita laadukas materiaali, jolla on hyvät lujuus- ja 

sitkeysominaisuudet. Myös terävät lovet ja naarmut putken pinnassa tai terävät nurkat 

voivat heikentää kestävyyttä merkittävästi, koska jännitykset keskittyvät tällaisiin 

kohtiin. Tämä lisää mahdollisuutta murtuman ydintymiseen ja iskun tapahtuessa 

nopeaan rikkoutumiseen. (Kesti 1992) 

Sellutehtaan prosesseissa käytetään monia korroosiota aiheuttavia kemikaaleja. 

Korroosion estämiseksi on tärkeää huomioida putkistojen suunnittelussa korroosiota 

aiheuttavat ympäristöolosuhteet sekä eri korroosiomuodot. Eri korroosiomuodot ja 

korroosionestomenetelmät on esitelty tarkemmin luvussa 4 Putkistojen 

vauriomekanismit. 

Jos putkistoon kohdistuu värähtelyä tai muuta vaihtelevaa mekaanista kuormitusta, on 

otettava huomioon materiaalin väsymisen kestävyys. Materiaalin lujuus ja pinnan 

kovuus lisäävät väsymisen kestoa. Myös pinnanlaadulla ja geometrialla on vaikutusta. 

Nurkat, hitsaussaumat, naarmut, supistukset ja mutkat lisäävät herkkyyttä 
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väsymismurtuman ydintymiselle. Käyttämällä saumattomia putkia ja välttämällä teräviä 

epäjatkuvuuskohtia voidaan vähentää väsymismurtumien todennäköisyyttä. 

Hiiletyskarkaisulla saadaan kappaleen pintaan väsymislujuutta parantava 

puristusjännitys sekä kovuus. (Wulpi 1985) 

3.3 Putkiston komponentit 

Putkistoon kuuluu putkien lisäksi monia putkivarusteita ja komponentteja. Näitä osia 

ovat esimerkiksi putkiliitokset, mutkat, tiivisteet, venttiilit ja kannakkeet. Putkistossa 

nämä komponentit ovat epäjatkuvuuskohtia, ja usein suoraa putkea herkempiä 

vikaantumaan. Siksi niiden suunnitteluun, asennukseen ja kunnossapitoon kannattaa 

kiinnittää erityistä huomiota.  

3.3.1 Kannakointi 

Kannakointi on oleellinen osa putkistoa. Kannakoinnin tehtävä on pitää putkisto 

paikallaan sekä vähentää putkiin kohdistuvia jännityksiä. Jännityksiä voi syntyä 

esimerkiksi lämpölaajenemisen tai värähtelyiden seurauksena. Kannakoinnin tulisi 

vaimentaa värähtelyjä, sekä sallia lämpölaajenemista riittävästi, jotta jännitykset eivät 

nouse liian suuriksi. 

Kannakoinnin suunnittelu vaatii suunnittelijalta erityistä asiantuntemusta. Erilaisten 

kuormitusten hallinnassa auttavat standardit ja ohjeet kannatustavan valintaan. 

Käytännöt eroavat jonkin verran eri tehtailla, ja silloin suunnittelijan kokemus korostuu. 

Putkiin kiinnitettäviä kannakkeita kutsutaan primäärikannakkeiksi. 

Sekundäärikannakkeet liittävät primäärikannakkeet ympäröiviin tukirakenteisiin. 

Erilaisia kannaketyyppejä ovat liuku- ja riippukannattimet sekä ohjaus- ja 

kiintopistekannattimet. (SFS-EN 13480-3 2014) Yleisenä ohjeena primäärikannakkeet 

tulee sijoittaa suoran putken osaan mieluummin kuin putken varusteisiin tai mutkiin. 

Tämä vähentää kuormitusta putken vikaantumisherkistä kohdista. Kannakointi tulee 

sijoittaa lähelle kuormituskeskittymiä, kuten putkiyhteitä ja pystysuoria putkia. Myös 

putken ja kannakoinnin huollettavuus on otettava huomioon. (Kesti 1992) 
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Jännitysanalyysiä voidaan hyödyntää esimerkiksi lämpölaajenemisen aiheuttamien 

kuormitusten vaikutusten selvittämiseen. Jännitysanalyysi voidaan tehdä putkiston 

suunnittelun yhteydessä tai sitä voidaan käyttää putkistoihin tulleiden vikojen syiden 

selvittämiseen. Kuvassa 9 esitetään laskentamalli yhdestä Uimaharjun keittimen 

ylälaimennuslinjan putkiliitoksesta (Stressfield Oy, 2017). Suuret lämpötilanvaihtelut 

aiheuttavat jännityksiä, jotka keskittyvät putkiliitoksen hitsisaumoihin. Ajan kuluessa 

vaihteleva jännitys aiheuttaa väsymismurtumia materiaaliin. Jännitysanalyysin avulla 

voidaan selvittää, onko jännitys suurempi kuin materiaalin väsymisraja, jolloin on 

mahdollista suunnitella mahdollisia korjaustoimenpiteitä. 

 

Kuva 9. Lämpölaajenemisen aiheuttaman työsyklin jännitysvaihtelu 

putkiliitoksessa. (Stressfield Oy, 2017)   

3.3.2 Tiivisteet 

Erilaiset tiivistevuodot ovat yleisiä vikoja putkistoissa. Laippaliitosten tiivistyksessä 

tulee huomioida putken sisältö, lämpötila sekä putkistosta ja asennuksesta tulevat 

voimat tiivisteeseen. Tiivistemateriaalin valinnassa ohjeistusta löytyy standardista PSK 

6401 Tasotiivisteen valinta laippaliitoksessa. Putken kemiallinen sisältö vaikuttaa 

erityisesti tiivistemateriaaliin ja paine taas tiivisteen paksuuteen. Korkeassa paineessa 

paksuihin tiivisteisiin kohdistuu suurempi voima, mikä lisää riskiä tiivisteen 
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liikkumiseen. Asennuksessa tärkeää on laippojen sileys, ruuvien oikea kireys sekä 

putkien linjaus. (Airala 1997) 

3.3.3 Muut putkivarusteet 

Venttiilit ovat olennaisia komponentteja putkistosysteemissä. Niiden päätehtäviä ovat 

virtauksen sulku, kuristus, takaisinvirtauksen esto ja paineensäätö. 

Prosessiteollisuudessa on käytössä useita eri venttiilityyppejä. Putkiston 

käyttövarmuudelle on tärkeää oikean venttiilityypin ja -materiaalin valinta. Huomiota 

on kiinnitettävä myös venttiilin asennukseen, käyttöön ja kunnossapitoon. (Ylikauma 

2012) 

Osa sellutehtaan venttiileistä on hyvin pitkiä aikoja samassa asennossa. Nämä venttiilit 

ovat usein käsiventtiilejä ja niiden toiminta tulisi tarkastaa säännöllisesti jumiutumisten 

varalta. Hätätilanteissa ja muissa poikkeustapauksissa on erittäin tärkeää, että myös 

kaikki harvoin käytetyt putkivarusteet toimivat niin kuin niiden kuuluu toimia. 

Höyryputkistoissa lauhteenpoistimet ovat vikaantumisherkkiä kohteita. 

Lauhteenpoistimien tukkeutumisen välttämiseksi niiden eteen tulisi sijoittaa sihti, joka 

estää roskien pääsyn lauhteenpoistimeen. Yleensä paras tapa asentaa sihti 

höyryputkistoon on vaakataso eli sihtilieriön pesä sivulle päin. Tämä vähentää lauhteen 

kerääntymistä sihtiin ja pienentää virtausvastusta. (Rentola 2016) 
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4 PUTKISTOJEN VAURIOMEKANISMIT 

Putkistojen vauriomekanismit on tärkeää ymmärtää, jotta voidaan valita menetelmiä 

vikojen ennakoimiseen ja ehkäisyyn. Sellutehtaan putkistoissa esiintyy hyvin 

erityyppisiä vikamuotoja ja usein vaurion syy on monen osatekijän summa. 

Vikaantumissyyn tunnistaminen on edellytys oikeiden kunnossapitomenetelmien ja 

kehitystoimenpiteiden valintaan. Jos systemaattista menetelmää ongelman syiden 

poistamiseksi ei käytetä, on olemassa riski, että ehkäiseviä toimenpiteitä ei saada 

riittävän tarkasti määritettyä. 

4.1 Vikaantumissyyn tutkimusmenetelmät 

Vikaantumissyyn selvittämiseen käytettäviä menetelmiä ovat mm. juurisyyanalyysi 

(JSA) sekä materiaalitekniikan asiantuntijan suorittama vaurioanalyysi. Kaikki 

menetelmät vaativat onnistuakseen riittävän hyvät pohjatiedot sekä systemaattisen 

toteutuksen. Tärkeää vian syyn selvittämisessä on materiaalin, ympäristöolosuhteiden 

sekä prosessin vaikutusten selvittäminen analyysin alkuvaiheessa. Tämä nopeuttaa 

juurisyyanalyysin ja vaurioanalyysin tekemistä, kun taustatiedot on kerätty valmiiksi.  

4.1.1 Juurisyyanalyysi 

Juurisyyanalyysi on systemaattinen tutkimusmenetelmä, jota käytetään paljon erilaisten 

vikojen ja ongelmien syiden selvittämiseen. Tavoitteena on löytää ongelmien ja vikojen 

perimmäinen syy, jolloin voidaan määritellä korjaavat toimenpiteet samanlaisen 

ongelman estämiseksi tulevaisuudessa. Juurisyyanalyysissä voidaan käyttää monia 

työkaluja, jotka voidaan jakaa ryhmiin niiden käyttötarkoituksen mukaan (Andersen 

2006): 

 Ongelman ymmärtäminen 

o Vuokaavio ja critical incident 

 Ongelman aiheuttaja – aivoriihi 

o Aivoriihitoiminta, on-ei-ole -analyysi ja näennäisryhmän tekniikka 

(nominal group technique) 

 Ongelman aiheuttaja – tiedon kerääminen 
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o Otanta, tutkimukset sekä haastattelut ja tarkistuslista 

 Ongelman aiheuttaja – tiedon analysointi 

o Histogrammi, pareto-analyysi ja hajontakaavio 

 Juurisyyn tunnistaminen 

o Syy- ja seurausanalyysi, matriisi sekä viisi kertaa miksi 

Juurisyyanalyysiä on kehitetty Stora Enson ja Eforan tarpeisiin sopivaksi työkaluksi 

muun muassa JSA24/7-mallin avulla. JSA24/7 prosessi käynnistetään vuoron 

vastuuhenkilön, yleensä vuoromestarin, johdolla häiriön täyttäessä ennalta määritellyt 

raja-arvot. Vuorossa JSA24/7 aloitetaan määrittämällä ongelman kuvaus, välittömät 

toimenpiteet sekä merkittävimmät ongelman syntymiseen vaikuttavat tekijät. 

Seuraavaksi asia käsitellään tuotannon aamupalaverissa, jossa päätetään toteutetaanko 

analyysi loppuun asti, vai riittävätkö jo tehdyt toimenpiteet. Analyysi viedään loppuun 

tuotannon tai kunnossapidon vastuuhenkilön johdolla. JSA24/7:n loppuvaiheissa 

vastuuhenkilö kerää tuotannon ja kunnossapidon henkilöistä riittävän asiantuntevan 

ryhmän, joka määrittää merkittävimpien tekijöiden juurisyyt esimerkiksi viisi kertaa 

miksi -menetelmällä. Lopuksi määritellään korjaavat toimenpiteet sekä sovitaan tulosten 

ja mittareiden seurannasta. Kuvassa 10 on JSA24/7-prosessin päävaiheet. (Haapaniemi 

2016) 

 

Kuva 10. JSA24/7-prosessin vaiheet. (Haapaniemi 2016) 

Vaihe 1:  

Häiriö, joka 
käynnistää JSA24/7 

toiminnan. 

Vaihe 2:  

Vuoron 
vastuuhenkilön 

johdolla aloitetaan 
analyysin 

tekeminen. 

Vaihe 3:  

Asia käsitellään 
linjan 

aamupalaverissa. 

Vaihe 4:  

JSA:n 
loppuunvieminen 
ja toimenpiteiden 

määritys joko 
tuotannon tai 

kunnossapidon 
vastuuhenkilön 

johdolla. 

Vaihe 5:  

Juurisyyanalyysien 
seuranta ja 

päättäminen. 
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4.1.2 Vaurioanalyysi 

Vaurioanalyysi on systemaattinen menetelmä, jonka materiaalitekniikan asiantuntija 

suorittaa kappaleen alkuperäisen vauriomekanismin selvittämiseksi. Vaurioanalyysi 

voidaan suorittaa, jos esimerkiksi juurisyyanalyysin avulla ei saada riittävän luotettavaa 

tietoa kappaleen vauriomekanismista. Tutkimuksen ensimmäinen ja tärkein askel on 

taustatietojen, olosuhteiden ja muiden todisteiden perusteellinen tutkiminen ennen muita 

toimenpiteitä. Analyysin vaiheet ovat seuraavat (Wulpi 1999): 

1. Taustatietojen kerääminen kappaleesta ja olosuhteista 

2. Vaurion visuaalinen tarkastus 

3. Näytteiden ja vertailunäytteiden valinta 

4. NDT-mittaukset 

5. Makroskooppinen tarkastelu ja dokumentointi (murtopinnat, korroosiotuotteet) 

6. Murtopintojen ja mahdollisten korroosiotuotteiden tarkastelu (yleensä 

elektronimikroskooppi ja mikroanalysaattori; SEM/EDS) 

7. Metallografisten näytteiden valmistus ja tarkastus 

8. Aineenkoetus (mekaaniset ominaisuudet) 

9. Vauriomekanismin määrittäminen tutkimustulosten perusteella 

10. Murtumismekaaniset laskelmat ja mahdolliset simulaatiot 

11. Raportointi ja mahdolliset suositukset 

Analyysin onnistumisen edellytys on murtuman ydintymispaikan löytäminen. Tärkeää 

on myös muistaa, että murtuneen kappaleen murtopintoja ei saa sovittaa toisiinsa, sillä 

tämä vahingoittaa murtuman mikroskooppisia todisteita. Kolmas periaate on ainetta 

rikkovan testauksen tekeminen vasta, kun muut tarvittavat tulokset ovat valmiina. 

(Wulpi 1999) 

4.2 Väsymismurtuma 

Väsyminen on merkittävin syy metalliosien murtumisiin. Kone-elimien vaurioista 70-

90% arvioidaan johtuvan väsymisestä (Lindroos 1986). Putkistoissa väsymismurtumia 

aiheuttavat erityisesti värähtelyt ja lämpövaihtelut. Väsymismurtumat voivat aiheuttaa 

kalliita ja vaarallisia laiterikkoja, koska murtumat ovat vaikeasti havaittavia ja 
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luonteeltaan haurasmurtumia. Särö etenee materiaalissa ilman makroskooppisesti 

tapahtuvaa plastista muodonmuutosta. Pitkäaikainen vaihtuva kuormitus voi aiheuttaa 

murtuman, vaikka hetkellinen jännitys ei ylittäisi materiaalin nimellislujuutta. 

(Nousiainen 2017) 

4.2.1 Väsymismurtumien havaitseminen 

Väsymismurtumia esiintyy sekä perusaineessa että hitseissä. Väsymismurtuma ydintyy 

putkistoissa usein materiaalin epäjatkuvuuskohtiin, kuten liitoksiin, mutkiin, 

supistuksiin, naarmuihin ja hitsisaumoihin. Myös materiaalipuutteet, kuten sulkeumat, 

karkeat faasit tai partikkelit sekä kutistusonkalot voivat lisätä mahdollisuutta 

väsymismurtuman ydintymiselle. Väsymismurtuman havaitseminen on hyvin vaikeaa 

murtuman ydintyessä materiaalin sisällä.  

Väsymismurtumien etsintään sopivia ainetta rikkomattomia aineenkoetusmenetelmiä 

(Nondestructive Testing, NDT) ovat ultraääni-, röntgen-, tunkeumaneste- ja 

magneettijauhetarkastukset. Joissain kohteissa myös akustisen emission mittauksilla 

voidaan havaita väsymismurtumien oireita. NDT-menetelmiä käsitellään tarkemmin 

luvussa 6 Putkistojen kunnonvalvonta. 

4.3 Korroosiomuodot ja korroosionesto 

Nykyisin Suomen sellutehtailla käytetään sulfaattikeittomenetelmää. Prosessivesiä ja 

kemikaaleja kierrätetään prosessin sisällä paljon, koska siten saadaan vähennettyä 

jätevesien ja kemikaalipäästöjen määrää. Kemikaalikierrossa arvokkaat kemikaalit 

pyritään saamaan tarkasti talteen, jotta kemikaalien oston kustannukset saadaan 

mahdollisimman pieniksi. Ympäristönsuojelu- ja ilmansuojelulaki asettavat myös 

päästöille tietyt rajoitukset, mikä osaltaan pakottaa muuttamaan myös prosesseja. 

Sellutehtaan savukaasuja pyritään puhdistamaan entistä tarkemmin, minkä seurauksena 

mm. lipeän sulfiditeetti pyrkii kohoamaan. Talteenotossa saadaan myös korroosiota 

aiheuttavia kemikaaleja, kuten kaliumsuoloja ja klorideita. (Knowpulp 2017) 
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Prosessiolosuhteet ja niiden muutokset vaikuttavat oleellisesti myös 

korroosiovaikutuksiin ja rakenteissa esiintyviin korroosiomuotoihin. Sulfaattikeitossa 

korroosioon vaikuttaa eniten kolme keittolipeässä käytettyä kemikaalia: 

 NaOH eli lipeä 

 Na2S eli natriumsulfidi 

 Na2S2O3 eli natriumtiosulfaatti 

Myös lipeän kloridipitoisuus voi aiheuttaa korroosiota varsinkin ruostumattomissa 

teräksissä. Kloridia tulee prosessiin puun mukana ja tiukasti suljetuissa järjestelmissä 

pienetkin kemikaalien syöttömäärät voivat johtaa korkeisiin pitoisuuksiin. Myös 

lämpötila vaikuttaa merkittävästi korroosioreaktioiden nopeuteen. Tähän luokitteluun on 

valittu 11 korroosion esiintymismuotoa. Ne perustuvat Kunnossapitoyhdistyksen 

Korroosiokäsikirjan luokitteluun. (Siitonen 2004) 

4.3.1 Yleinen syöpyminen 

Yleinen syöpyminen tarkoittaa tasaista korroosiota koko metallipinnan alueella ja se on 

kaikkein yleisimmin esiintyvä korroosiomuoto. Tavallisin esimerkki tästä 

korroosiomuodosta on rakenneteräksen ruostuminen. Materiaalin korroosionkestoa 

yleisen syöpymisen osalta voidaan pitää käyttökohteessa erinomaisena, jos tasaisen 

syöpymisen nopeus on alle 0,1 mm vuodessa. Useimmiten yleinen korroosio ei aiheuta 

yllättäviä putkivikoja, koska sen etenemistä voidaan seurata esimerkiksi 

silmämääräisillä tarkastuksilla ja seinämänvahvuusmittauksilla. Suunnittelussa tulisi 

huomioida yleinen korroosio valitsemalla korroosionkestävyydeltään optimaalinen 

materiaali sekä lisäämällä aineenvahvuuksiin korroosiovara. Hitsimetallin yleistä 

korroosiota voidaan ehkäistä valitsemalla lisäaineeksi perusainetta jalompi materiaali. 

(Ahluwalia 2009) 

4.3.2 Paikallinen syöpyminen 

Pistekorroosio eli pitting aiheuttaa merkittäviä kustannuksia vuosittain teollisuudessa. 

Tästä syystä materiaalin korroosionkestoa arvioidaan usein pistekorroosion keston 

laskentakaavojen avulla. Tunnetuin näistä laskentamenetelmistä on PRE (tai PREN tai 

PRENW, pitting resistance equivalent number). Yleisimmin käytetyssä 

laskentakaavassa luku lasketaan metallin kromipitoisuuden sekä painotettujen 

molybdeeni- ja typpipitoisuuden avulla (Outokumpu 2013): 
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𝑃𝑅𝐸𝑁 = %𝐶𝑟 +  3.3 × %𝑀𝑜 +  16 × %𝑁 ,  (9) 

 

missä %Cr = materiaalin kromipitoisuus 

%Mo = molybdeenipitoisuus 

%N = typpipitoisuus 

Rakokorroosiota esiintyy raoissa, joihin neste pääsee tunkeutumaan, mutta ei pääse 

vaihtumaan samalla nopeudella ympäristön nesteen kanssa. Rakoon muodostuu 

korroosiota kiihdyttävä liuos, koska raon happamuus ja ionipitoisuus nousee. 

Rakokorroosiolle ovat erityisen herkkiä metallit, joiden korroosionkesto perustuu 

passiivikalvon muodostumiseen, esimerkiksi ruostumattomat teräkset. 

4.3.3 Galvaaninen korroosio 

Galvaaninen pari syntyy, kun kaksi eri metallia on yhdistetty toisiinsa samassa 

elektrolyytissä. Metallit voidaan luokitella sähkökemialliseksi jännitesarjaksi, jossa ne 

on järjestetty hapettumiskykynsä mukaisesti, ja niille on määritelty elektrodipotentiaali. 

Galvaanisessa korroosiossa alhaisemman elektrodipotentiaalin omaava eli epäjalompi 

metalli syöpyy. Galvaanisen korroosion estämisessä tulee huomioida seuraavat tärkeät 

tekijät (Ahluwalia 2009): 

 Suunnittelu on keskeinen osa galvaanisen korroosion ehkäisyssä. 

 Suunnittelussa tulee välttää suuria eroja metallien elektrodipotentiaaleissa. Mitä 

kauempana metallit ovat toisistaan sähkökemiallisessa sarjassa, sitä nopeampaa 

galvaaninen korroosio on. 

 Epäjalomman metallin pinta-ala tulee olla suurempi, kuin jalon metallin. 

 Jos erilaisia metalleja käytetään, kontakti tulee eristää. 

4.3.4 Pintaan kohdistuvan mekaanisen rasituksen kiihdyttämä syöpyminen 

Mekaanisen rasituksen ja korroosion yhdistelmä on hyvin yleinen tilanne putkistoissa. 

Erityisesti materiaaleilla, joiden korroosionkesto perustuu suojaavan kerroksen 

syntymiseen, mekaaninen rasitus voi heikentää merkittävästi korroosionkestävyyttä. 
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Virtaavan nesteen kiintoaineet, turbulenssi tai muut mekaaniset rasitukset voivat irrottaa 

metallista partikkeleita tai hidastaa ja estää suojaavan passiivikerroksen syntymistä. 

Korroosiotyypeistä eroosio-, kavitaatio- sekä hiertymiskorroosio kuuluvat tähän 

ryhmään. (Siitonen 2004) 

Eroosiokorroosiossa keskeinen tekijä on virtauksen liikenopeus. Virtausnopeuden 

kasvaessa neste pystyy irrottamaan partikkeleita suojaavasta korroosiotuotekerroksesta. 

Puhtaan nesteen aiheuttama eroosiokorroosionopeus riippuu virtausnopeudesta kuvan 

11 mukaisesti. Erityisesti putkistojen epäjatkuvuuskohdat, kuten mutkat, haarat ja 

supistukset ovat eroosiokorroosiolle alttiita paikkoja. Näissä kohdissa voi syntyä 

pyörteilyä, ja siten virtausnopeus voi ylittää kriittisen rajan. (Siitonen 2004) 

 

Kuva 11. Kaavioesitys nesteen virtausnopeuden vaikutuksesta 

korroosionopeuteen. (Siitonen 2004) 

Kavitaatiokorroosio tarkoittaa kavitaation ja korroosion yhteisvaikutusta. 

Virtausnopeuden kasvu ja virtauspinnan epätasaisuudet lisäävät nesteen pyörteilyä. 

Tämä pyörteily voi synnyttää nesteeseen kaasukuplia, jotka aiheuttavat paineiskuja 

luhistuessaan. Myös värähtely voi synnyttää kavitaatiota. Kavitaatiokorroosiossa 

paineiskut rikkovat metallin suojaavaa passiivikerrosta tai muuta 

korroosiotuotekerrosta, jolloin uutta metallia altistuu korroosiolle. Pyörteilyä syntyy 

yleensä putken epäjatkuvuuskohtien yhteydessä kuvan 12 mukaisesti. Putken suoralla 

osuudella kriittinen virtausnopeus ei ylity niin helposti. (Siitonen 2004) 
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Kuva 12. Pyörteilyä aiheuttavia muotoja putkistossa. (Aromaa 1999) 

Hiertymiskorroosio tarkoittaa tapahtumaa, jossa mekaaninen kulutus kiihdyttää 

korroosion etenemistä. Hiertymistä voi tapahtua kahden pinnan välillä, kun ne pääsevät 

liikkumaan hieman toistensa suhteen. Pinnan mikrorakenteessa profiilihuiput joutuvat 

voimakkaisiin kosketusjännityksiin liikkeen seurauksena. Tämän seurauksena tapahtuu 

huippujen hitsautumista kiinni ja sen jälkeen murtumista liikkeen jatkuessa.  Liike 

kuluttaa myös metallia suojaavaa oksidikerrosta pois. Kulumishiukkaset jäävät pintojen 

väliin, jossa ne aiheuttavat lisää kulumista ja korroosiota. Putkistoissa 

hiertymiskorroosiolle herkkiä kohtia ovat liitokset sekä muut pintojen kosketuskohdat, 

kuten kannakoinnit. (Siitonen 2004) 

4.3.5 Raerajakorroosio 

Korkeat lämpötilat, metallin epäpuhtaudet tai erilaiset lämpökäsittelyt voivat aiheuttaa 

metallin raerajojen koostumuksen muutoksia. Ilmiössä metallin raerajoille muodostuu 

korroosionkestävyyttä heikentäviä yhdisteitä, jolloin syövyttävissä olosuhteissa 

metalliseos syöpyy voimakkaasti raerajoja pitkin. Yleisin raerajakorroosion muoto on 

ruostumattomien terästen herkistyminen. Austeniittinen ruostumaton teräs herkistyy 

lämpötila-alueella 550–800 °C, kun raerajoille muodostuu kromikarbidia. Tällöin 
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karbidierkaumien ympärillä teräksen kromipitoisuus vähenee ja siten korroosionkesto 

heikkenee. Hitsisaumojen HAZ-alueet (Heat Affected Zone) ovat tyypillisiä kohtia 

korroosiolle, koska hitsauksen aikana materiaali on siinä eniten herkistymiselle 

suotuisalla lämpötila-alueella. Ruostumattoman teräksen herkistymistä voidaan 

vähentää käyttämällä niukkahiilisiä teräslaatuja tai seostamalla teräkseen titaania tai 

niobia. Kuvassa 13 esitetään mustalipeäputken hitsisauman HAZ-alueen herkistymisen 

aiheuttamaa raerajakorroosiota. (Siitonen 2004) 

 

Kuva 13. Herkistymisen aiheuttamaa raerajakorroosiota mustalipeäputkessa. 

(Inspecta 2017) 

4.3.6 Valikoiva syöpyminen 

Valikoiva syöpyminen on korroosiomuoto, jossa metalliseoksen jokin seosaine liukenee 

nopeammin kuin muu materiaali. Käytännön kannalta merkittäviä valikoivan 

syöpymisen muotoja ovat messingeissä tapahtuva sinkkikato sekä 

suomugrafiittivaluraudoissa tapahtuva ns. grafitoituminen. Grafitoitumisessa rauta 

syöpyy jättäen jäljelle grafiittisuomurungon. Materiaalin tarkastuksissa on huomioitava, 

että valikoivan syöpymisen jälkeen komponentin lujuus voi olla lähes olematon, vaikka 

materiaalin paksuus ei olisi pienentynyt. (Siitonen 2004) 

4.3.7 Jännitystilan ja korroosion yhteisvaikutuksesta aiheutuva murtuminen 

Jännityskorroosio (SCC, Stress Corrosion Cracking) johtuu kuormituksen sekä 

ympäristöolosuhteiden yhteisvaikutuksesta. Pintaan kohdistuva vetojännitys sekä 

hapettava ympäristö aiheuttavat joissain metalleissa vaikeasti ennustettavia ja vaarallisia 
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murtumia. Prosessiteollisuudessa on tärkeä tiedostaa kloridien aiheuttama 

jännityskorroosio (CLSCC, Chloride Stress Corrosion Cracking), joka on yleinen 

austeniittisten ruostumattomien terästen vauriomuoto. (MTI 2017) Kuvassa 14 on Stora 

Enson Oulun tehtaan PK7:n kuivatusosan vaurioitunut kiertovoiteluputki. Vaurion 

syynä on kloridien aiheuttama jännityskorroosio sekä pistesyöpymät. (Kauppi 2017) 

 

Kuva 14. Murtunut putkinäyte. (Kauppi 2017) 

Korroosioväsyminen on tavalliseen väsymiseen verrattuna haastavampi vauriomuoto, 

koska korroosioympäristössä teräksellä ei esiinny väsymisrajaa. Korroosioympäristössä 

matalatkin jännitystasot voivat johtaa murtumaan kuormanvaihtokertojen lisääntyessä. 

Austeniittiset ruostumattomat teräkset ovat erityisen alttiita korroosioväsymiselle 

kloridipitoisessa ympäristössä. (Siitonen 2004) Jännitysmuutoksia aiheuttavia tekijöitä 

voivat olla esimerkiksi: 

 paineen vaihtelut 

 venttiilien aiheuttamat paineiskut 

 lämpölaajenemisesta aiheutuvat jännitykset 

 laitoksen tai prosessin ylös- ja alasajovaiheen prosessimuutokset  

 prosessin ja laitteiden aiheuttama värähtely 
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4.4 Korroosiolle alttiit kohteet 

Sellutehtailla vaikeita korroosio-olosuhteita löytyy esimerkiksi valkaisusta, jossa 

klooriyhdisteiden takia käytetään paljon myös lujitemuoviputkia. Toinen voimakkaasti 

korroosiota aiheuttava aine on mustalipeä. Olennaista putkistojen korroosion kannalta 

on mustalipeän sulfiditeetti ja kiintoainepitoisuus. Sellutehtaan haihduttamosta löytyy 

korroosiolle herkkiä kohteita, koska mustalipeän väkevyys nousee korkeaksi. Vahvojen 

kemikaalien aiheuttamaa korroosiota voidaan ehkäistä käyttämällä EN 1.4539 (904L) 

tai EN 1.4547 (254 SMO) tyyppisiä teräksiä, joiden käyttötarkoitus on vaativissa 

korroosioympäristöissä. (Outokumpu 2015) Virtausnopeuden hallinta suunnittelu- ja 

käyttövaiheessa ehkäisee eroosio- ja kavitaatiokorroosiota putkiston eri kohdissa. 

(Aromaa 1999) 

4.5 Vedyn aiheuttamat vauriot 

Vety voi aiheuttaa monenlaisia vaurioita, kuten vetyhaurautta ja vetyrakkuloita, jos se 

pääsee imeytymään metalliin. Vedyn aiheuttamien vaurioiden terminologiasta ei ole 

yksiselitteistä kuvausta, ja osa vaurioista voidaan katsoa johtuvan jännityskorroosiosta. 

Lujille teräksille vety voi aiheuttaa murtumia pieninäkin pitoisuuksina. Tätä 

vauriomekanismia kutsutaan yleensä vetyhauraudeksi, (hydrogen embrittlement, HE). 

Toinen yleinen termi on HIC (hydrogen-induced cracking), jossa vähemmän lujilla 

metalleilla vety kerääntyy materiaalin epäjatkuvuuskohtiin ja aiheuttaa murtumia tai 

rakkuloita. Joskus lyhennettä HIC käytetään myös yleisesti vedyn aiheuttamista 

vaurioista. Erilaisia vedyn aiheuttamia vauriomekanismeja esitetään kuvassa 15. 

(Aromaa 2013). 

Vedyn lähteitä voivat olla esimerkiksi valu, hitsaus, hiiletys, peittaus, paikallinen 

korroosio, pinnoitus tai sadevesi. Vetyhauraus on seostetuilla teräksillä yleinen 

jännityskorroosion muoto. Vetyhauraudessa vety kerääntyy sulkeumien ja erkaumien 

faasirajapinnoille, raerajoille tai dislokaatioiden läheisyyteen. Jännitysvaihtelut vetävät 

puoleensa vetyatomeja, mikä heikentää metallin rajapintojen lujuutta. (Wulpi 

1985)Vetyrakkuloissa ja vetyhalkeilussa metalliin diffundoitunut vetykaasu kerääntyy 

sulkeumien kohdalle ja kasvattaa siellä paikallisesti painetta. Paineen kasvaessa 



43 

 

metalliin syntyy vedyn täyttämä murtuma, ja lopulta murtolujuuden ylittyessä rakkula 

tai halkeama. (Wulpi 1985) 

 

Kuva 15. Vedyn aiheuttamat vauriotyypit. (Aromaa 2013) 

Vedyn aiheuttamien vaurioiden ehkäisyyn voidaan vaikuttaa seuraavilla toiminnoilla ja 

tekijöillä (Nousiainen 2017): 

 Teräksen korkea puhtausaste 

 Vedynpoistohehkutukset erityisesti pinnoitetuille materiaaleille ja koville 

teräslaaduille 

 Kosteuden poistaminen hitsauksen ja valun aikana 

 Pinnoitus 

 Kovien teräslaatujen käytön välttäminen vetyrikkaassa ympäristössä 
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4.6 Kulumisvauriot 

Jotkin sellutehtaiden putkistoissa kuljetettavat aineet sisältävät kiinteää ainetta, kuten 

kuituja, haketta tai oksan paloja. Kulumisen nopeus riippuu useista eri tekijöistä, kuten 

virtaavan aineen virtausnopeudesta, paineesta, kuiva-ainepitoisuudesta, kemiallisesta 

koostumuksesta ja lämpötilasta. Myös putkimateriaalin ominaisuudet vaikuttavat 

merkittävästi kulumisnopeuteen. Putkistojen kulumista voidaan seurata 

seinämänpaksuusmittausten avulla. Esimerkiksi eräkeittämöiden puskuputket joutuvat 

voimakkaan kuluttavan kuormituksen alaiseksi ja niiden vikaantumisen ennakointiin 

voidaan käyttää seinämänpaksuusmittauksia. (Kekkonen 2017) 

4.7 Lämpötilasta johtuvat vauriot ja muodonmuutokset 

Korkeat lämpötilat voivat aiheuttaa vaurion putkeen virumisen tai ylikuormituksen 

seurauksena. Viruminen on jännityksestä aiheutuvaa, palautumatonta muodonmuutosta. 

Viruminen on merkittävää silloin, kun materiaalin lämpötila on noin 40-50% 

sulamispisteestä. Kuumalujilla teräksillä on hyvät virumisenkesto-ominaisuudet ja 

niiden suunniteltu käyttölämpötila on yleensä 300-650 °C. Tulenkestävien terästen 

käyttölämpötila on korkeampi ja voi nousta jopa 1200°C asti. Tulenkestävien terästen 

lujuusominaisuudet ja virumisen kesto voi olla huonompi. (Wulpi 1985) 

Ylikuumenemisen aiheuttamat ylikuormitusvauriot aiheuttavat usein ns. 

”kalansuumurtuman”. Tämä voi johtua esimerkiksi tulistimen putken tukkeutumisesta, 

jolloin höyryn kulku estyy ja putki kuumenee. Juurisyytä selvittäessä on syytä 

huomioida myös virumisen mahdollisuus. Virumisen ja ylikuumenemisen aiheuttamia 

vaurioita esitetään kuvassa 16. (Dhua 2010) Nopeassa, korkean lämpötilan 

ylikuormittumisessa, murtoreunasta muodostuu terävä kuroutumisen seurauksena, ja 

karkenemista voi tapahtua. Virumisessa taas mikrorakenne pysyy ennallaan ja 

murtuman reunassa ei ole tapahtunut kuroutumista. (Nousiainen 2017) 
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Kuva 16. Ylikuumentumisen aiheuttama nopea vaurio (a) ja virumisen aiheuttama 

hidas vaurio (b). (Dhua 2010) 
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5 PUTKISTOJEN ASENNUS JA KÄYTTÖ 

Putkiston toimintaan vaikuttaa keskeisesti putkiston komponenttien ja varusteiden 

kunto. Putkiston venttiilit, kannakoinnit, eristykset, liitokset sekä putkikäyrät ja -haarat 

voivat olla vikaantumisherkkiä kohtia, joten niihin on kiinnitettävä erityistä huomiota 

putkiston asennuksen ja käytön aikana. Huolellisella asennuksella ja prosessin 

hallinnalla voidaan vähentää putkiston jännityksiä ja paineiskuja sekä parantaa 

korroosiosuojausta. 

5.1 Asennusvaihe 

Huoltoseisokkivälien pidentyessä, on monia asennustöitä, joita tehdään varsin harvoin 

sellutehtailla. On kuitenkin tärkeää, että eri asennustöihin on järjestetty riittävä 

perehdytys ja osaaminen. Yhteistyö alihankkijoiden ja toimittajien kanssa, sekä erilaiset 

koulutukset ovat keinoja varmistaa asennuksen laatu. 

5.1.1 Laippaliitos 

Putkistoissa laippaliitokset ovat yleisiä vuotokohteita ja siksi niiden käyttö tulisi 

minimoida. Laippojen tarkastuksiin ja tiivisteiden vaihtoon kuluu aikaa ja rahaa. 

Laippoja kuitenkin tarvitaan, jotta voidaan tarvittaessa tehdä lukitusten vaatimat 

sokeoinnit sekä suorittaa kunnossapitotoimenpiteitä. Laippoja käytetään myös 

kohteissa, joissa hitsaaminen on kiellettyä tai vaikeaa. Laippaliitosten vuotoihin on 

olemassa seuraavia syitä (Flitney 2007): 

 Alikiristys 

 Ylikiristys  

 Vaarnan heikko materiaali 

 Puutteellinen pultin/aluslevyn/mutterin voitelu 

 Laipan huono suunnittelu tai materiaalit  

 Huono tiiviste tai väärä varastointi 

 Virheelliset asennuskäytännöt 

 Putkiston paineiskut 
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Laippaliitoksissa tärkeää on putkien linjaus, oikean tiivistemateriaalin valinta sekä 

pulttien voitelu ja kiristys tiivistemateriaalin vaatimaan momenttiin. PSK 6403-

standardin mukaan kiristys suoritetaan neljässä vaiheessa. Ensin pultteja kiristetään 30 

% vaaditusta kiristysmomentista kuvan 17 osoittamassa järjestyksessä. Sama järjestys 

toistetaan ja kiristetään 60 % vaaditusta kiristysmomentista. Kolmannessa vaiheessa 

pultit kiristetään lopulliseen arvoon. Työ viimeistellään vielä käymällä läpi jokainen 

ruuvi ja mutteri järjestyksessä kuvan 17 mukaan. Myös pulttien kiristysmomentit on 

esitetty PSK 6403 -standardissa. (PSK 6403) 

 

Kuva 17. Laippaliitoksen ruuvien kiristysjärjestys. (PSK 6403) 

Laippaliitosten kiinnityspulttien tulisi olla korkeammin seostettua eli jalompaa 

materiaalia kuin laipan perusmateriaali. Näin voidaan vähentää galvaanisen korroosion 

riskiä pulteissa. 

Joskus on tarpeen estää sähkön johtuminen laippojen välillä. Esimerkiksi 

ruostumattoman teräsputken ja hiiliteräsputken laippaliitoksessa erityistä huomiota tulee 

kiinnittää materiaalien kontaktin estämiseen riittävän hyvällä eristyksellä. Tällaisissa 

tapauksissa tavallinen pultin aluslaatta ei riitä, koska pultin varsi pääsee muodostamaan 

sähköisen kontaktin laippojen välille ja siten muodostamaan riskin galvaaniselle 

korroosiolle. Tällöin myös pultin varsi tulee eristää sopivalla eristekauluksella koko 

pultin varren matkalta. (Aromaa 1999) 
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5.1.2 Lämpöeristys 

Putkiston eristys koostuu eristemateriaalista, päällysteestä tai vaipasta sekä 

kiinnityskomponenteista. Eristyksen tärkeimmät tehtävät esitetään kuvassa 18. 

 

Kuva 18. Eristämisen tavoitteet. (Kronholm 2005) 

Eristys on keskeinen tekijä putkiston luotettavassa toiminnassa. On tärkeää, että kaikki 

putkiston eristyksen parissa toimivat varmistavat työn laadun. Suunnittelussa, 

asennuksessa ja eristemateriaalin valinnassa tehdyt oikotiet voivat aiheuttaa 

myöhemmin ongelmia, joita on vaikea korjata. Käytön aikana eristys täytyy pitää 

kunnossa ja vikaantunut eristys on korjattava. (Ahluwalia 2009) 

5.1.3 Korroosio eristyksen alla 

Sellutehtailla suuri osa putkistoista on eristetty, mikä tekee niiden kunnossapidosta ja 

kunnonvalvonnasta haastavaa. Eristeiden alaista korroosiota (CUI, corrosion under 

insulation) on tutkittu paljon ja sen hallintaan on olemassa monia menetelmiä. Yksi tapa 

vähentää eristettyjen putkistojen korroosiota on putkien pinnoitus. Vikaantumisia 

voidaan vähentää myös optimaalisen eristemateriaalin valinnalla tai kohdistamalla 

riittävästi resursseja eristyksen kunnossapitoon. (Hart 2008) 

Korroosion tapahtuminen edellyttää neljän tekijän läsnäoloa: vesi, happi, hapettavat 

kemikaalit ja sopiva lämpötila aiheuttavat yhdessä eristyksen alaista korroosiota. 

Ongelmallinen lämpötila-alue on 50-150 °C, koska silloin on usein nestemäistä vettä 

aiheuttamassa korroosiota. Hiiliteräsputkilla CUI on yleensä kosteudesta johtuvaa 
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yleistä korroosiota tai paikallista pistekorroosiota. Austeniittisilla ruostumattomilla 

teräksillä tärkeimmät korroosiomuodot ovat pistekorroosio sekä kloridien aiheuttama 

jännityskorroosio. (Ahluwalia 2009) 

Eristettyjen putkistojen korroosion ehkäisyyn on monia menetelmiä, joista kaikilla on 

omat etunsa ja rajoitteensa. Menetelmät voidaan jaotella seuraavasti: suojaava 

vaippamateriaali, eristyksen kunnossapito, suojaava pinnoitus sekä eristemateriaali. 

(Ahluwalia 2009) 

Veden pääsyn estäminen on tehokas tapa ehkäistä korroosiota. Eristetyissä putkistoissa 

tärkein menetelmä tähän on eristemateriaalia suojaava vaippa. Suojaava vaippa voi olla 

alumiinifoliota tai teräspeltiä kohteesta riippuen. Molemmat menetelmät ovat tehokkaita 

estämään veden pääsyä, jos suunnittelun, asennuksen ja kunnossapidon laatu on 

riittävän hyvä. Putkistossa merkittäviä CUI-riskitekijöitä ovat mm. venttiilien kohdat, 

kannakkeet, eristepeltien kunto sekä putkiyhteet. (Ahluwalia 2009) 

Hyvin toteutettu eristys ehkäisee korroosiovaurioita tehokkaasti. Pidemmällä aikavälillä 

CUI:n ehkäiseminen vaatii suunnitelmallista kunnossapitoa. Tekijöitä, jotka lisäävät 

tarvetta kunnossapidolle eristetyissä putkistoissa, ovat: 

 Korkea ikä 

 Alkuperäinen ja vanha eristys 

 Voimakkaasti korroosiota aiheuttava ympäristö 

 Putkisto on ollut pois käytöstä ajanjaksoja 

 Putkia ei ole pinnoitettu 

 Putkistoa ei ole huollettu riittävästi aikaisemmin 

Kolmas keino CUI:n ehkäisemiseen, vaipan ja kunnossapidon lisäksi, on putkien 

pinnoittaminen. Pinnoite voi suojata putkea vedeltä, ilmalta ja kemikaaleilta. Teräksen 

pintakäsittelyvaihtoehdot ovat Suomessa (Tunturi 1999): 

 Maalaus 

 Kuumasinkitys 

 Terminen ruiskutus (alumiini tai sinkki) 

 Muut menetelmät, kuten sähkösaostus ja mekaaninen sinkitys 
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Myös itse eristemateriaali voi estää veden ja kemikaalien pääsyn putken pinnalle ja siten 

estää korroosion alkamisen. Tämä ei kuitenkaan ole tavoiteltava tilanne, vaan 

ensisijaisesti olisi pyrittävä saamaan suojaava vaippa riittävän tiiviiksi. (Ahluwalia 

2009) 

Eristettyjen putkien tarkastusmenetelmät voivat olla hyvin aikaa vieviä ja kalliita 

toimia. Tavoite tulisi teollisuudessa olla CUI:n ehkäisymenetelmien tehokas 

hyödyntäminen suunnittelussa ja käytön aikana. Siten saataisiin vähennettyä kalliita 

tarkastus- ja kunnossapitokustannuksia. Tärkeää on hyödyntää useita eri 

korroosionestomenetelmiä, koska kaikilla menetelmillä on omat etunsa ja rajoitteensa. 

(Ahluwalia 2009) 

5.2 Prosessiasetusten vaikutus 

Sellutehtaan tuotantoprosessin eri vaiheissa täytyy hallita useita eri prosessiasetuksia, 

jotka vaikuttavat myös putkiston toimintaan ja kestävyyteen. Prosessiasetusten 

optimoinnilla voidaan vähentää muun muassa värähtelyn, korroosion, kulumisen, 

paineiskujen ja saostumisen aiheuttamia putkivikoja. 

Lipeäkierron putkistojen kannalta merkittävimmät prosessiasetukset ovat lämpötila, 

virtausnopeus, sulfiditeetti, rikki-natrium -suhde (S/Na2) sekä kiintoainepitoisuus eli 

väkevyys. Haittoja prosessiin ja putkistoihin voivat aiheuttaa myös vierasaineet, kuten 

kloori, kalium, kalsium, magnesium, alumiini ja pii. Mustalipeäputkistojen korroosio-

olosuhteet riippuvat merkittävästi mustalipeän kuiva-ainepitoisuudesta eli 

väkevyydestä. Mustalipeä voidaan jaotella kuiva-ainepitoisuuden mukaan seuraavasti 

(Seppälä 2001): 

 Pesulipeä 15 – 16 % 

 Syöttölipeä 18 – 22 % 

 Välilipeä 25 – 35 % 

 Vahvamustalipeä noin 60 % 

 Polttolipeä 80 – 85 % 
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Korroosion haittoja voidaan ehkäistä oikeilla materiaalivalinnoilla putkistoissa. 

Esimerkiksi haihduttamon alkupäässä laimean mustalipeän putkistoissa voidaan usein 

käyttää hiiliterästä eli seostamatonta terästä. Hiiliteräs voi olla aktiivisessa tai 

passiivisessa korroosiotilassa. Kun mustalipeän väkevyyttä ei ole vielä kasvatettu, 

pysyy hiiliteräs passiivisessa tilassa, koska se pystyy säilyttämään korroosiolta 

suojaavan oksidikerroksen ja korroosionopeus pysyy riittävän alhaisena. Aktiivisessa 

korroosiotilassa suojaavaa kerrosta ei ole ja korroosio on nopeaa. Laihamustalipeän 

putkistot pystyvät yleensä säilyttämään passiivisen tilan huolimatta lämpötilan, 

sulfiditeetin tai virtausnopeuden kasvusta. (Wensley 2006) 

Hiiliteräksen korroosiotila muuttuu epävakaaksi keskivahvoissa mustalipeäputkissa. 

Passiivinen kerros voi syöpyä kohonneen lämpötilan, sulfiditeetin tai virtausnopeuden 

takia. Sulfiditeetti kuvaa natriumsulfidin (Na2S) määrää lipeässä ja se voidaan laskea 

seuraavan kaavan avulla: 

𝑆𝑢𝑙𝑓𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡𝑖 (𝑆)(%) =  
𝑁𝑎2𝑆

𝑁𝑎𝑂𝐻+𝑁𝑎2𝑆
∙ 100% (10) 

Nykyaikaisilla sellutehtailla sulfiditeettitaso on 35 – 45 %. Korkea sulfiditeetti on sellun 

valmistusprosessissa edullinen tekijä, koska esimerkiksi männyllä sulfiditeetin kasvu 

parantaa saantoa aina 40 %:n asti. Korkea sulfiditeettitaso helpottaa myös massan 

valkaisua ja on edullinen ominaisuus valkaistavan massan lähtöviskositeetin kannalta. 

Toisaalta korkea sulfiditeettitaso nopeuttaa laitteiden ja putkistojen korroosiota. 

Sellutehtaan sulfiditeettitaso määräytyy käytännössä rikki- ja natriumhäviöistä ja niiden 

korvaamiseksi käytettyjen kemikaalien Na/S -suhteesta. Kuvassa 19 on esitetty 

hiiliteräsnäytteiden korroosiotilat 95 °C keskivahvassa mustalipeässä 30% ja 40% 

sulfiditeettitasoilla. Korkean sulfiditeetin mustalipeässä hiiliteräs menettää nopeasti 

passiivisen kerroksen ja aktiivinen korroosiotila näkyy negatiivisinä 

korroosiopotentiaaliarvoina suhteessa molybdeeniin. (Wensley 2006) 
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Kuva 19. Sulfiditeetin vaikutus hiiliteräsnäytteen korroosioon keskivahvassa 

mustalipeässä 95°C lämpötilassa. (Wensley 2006) 

Väkevässä mustalipeässä hiiliteräs on aina aktiivisessa korroosiotilassa. Lämpötilan, 

sulfiditeetin ja virtausnopeuden kasvu lyhentää hiiliteräksestä valmistettujen laitteiden 

käyttöikää entisestään väkevässä mustalipeässä. Tällaisia olosuhteita on esimerkiksi 

haihduttamon loppuvaiheen laitteissa ja putkistoissa. Ratkaisu on usein ruostumattoman 

teräksen käyttäminen materiaalina. (Wensley 2006) 

Sellutehtaalla eri prosessien höyryjä ja lauhteita kierrätetään paljon energiatehokkuuden 

parantamiseksi ja jätevesikuorman pienentämiseksi. Hyvin suljetuissa prosessissa on 

riski epäpuhtauksien lisääntymiseen ja vierasaineiden rikastumiseen, jos puun, 

raakaveden ja kemikaalien mukana tulevia aineita ei pystytä tunnistamaan. Likaisen 

höyryn ja lauhteen puhtautta tulee seurata ja säädellä, jotta korroosio-olosuhteet pysyvät 

hyväksyttävällä tasolla. Höyry- ja lauhdeputket ovat usein korroosiolle altista 

hiiliterästä, ja epäpuhtauksien lisääntyminen voi nopeasti aiheuttaa putkivaurion. 

(Knowpulp 2017) 

Kemikaalitasapaino on yksi oleellisimmista sellutehtaan toimintaan vaikuttavista 

tekijöistä. Yksi tärkeimmistä tekijöistä on rikki-natrium –suhde (S/Na2), jota kuvataan 

usein myös sulfiditeetilla. Rikki-natrium –suhteen säätelyllä on merkitystä putkistojen 

korroosioon. Kemikaalikierron vierasaineet vaikuttavat myös putkistoihin monella 
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tavalla. Osa vierasaineista on inerttejä eli ne eivät aktiivisesti reagoi prosessissa, mutta 

ne voivat lisätä keittokemikaalien tarvetta. Osa vierasaineista taas aiheuttaa korroosiota 

ja saostumista laitteisiin ja putkistoihin. Soodakattilalla ongelmallisia ovat esimerkiksi 

kloori ja kalium, jotka voivat aiheuttaa tukkeutumista. Kloori voi kiihdyttää myös 

korroosiota. Lipeäkierrossa ja erityisesti haihduttamolla likaantumista aiheuttavia 

aineita ovat: 

 orgaaniset yhdisteet, kuten suopa 

 burkeiitti (2Na2SO4×Na2CO3) 

 muut epäorgaaniset yhdisteet, kuten kalsium, magnesium, alumiini ja pii. 

Erityisesti kalsium aiheuttaa saostumia, mutta myös alumiini voi muodostaa erittäin 

vaikeasti poistettavaa alumiinisilikaattia. Magnesium voi myös aiheuttaa korroosiota 

tietyissä olosuhteissa. (Knowpulp 2017) 

Valkaisuprosessin laitteissa ja putkistoissa saostumista ja korroosiota aiheuttavat 

kloridit, kalsium ja kalium. Valkaisuprosessissa pyritään usein mahdollisimman 

suljettuun kiertoon, mutta usein kalsiumin saostuminen rajoittaa sulkemisasteen 

ylärajan. (Knowpulp 2017) 

Virtausnopeus on tärkein yksittäinen putkistojen korroosioon vaikuttava tekijä. 

Yleisimmät korroosion syyt ovat liian hidas tai nopea virtaus, virtaavan nesteen 

kiintoainepartikkelit sekä virtauksen turbulenttisuus ja kavitaatio. (Aromaa 1999) 

Parhaiten virtausnopeus ja sen vaikutukset voidaan huomioida suunnittelussa. Putkisto 

tulee mitoittaa oikein ja pyrkiä mahdollisimman pieniin painehäviöihin. Myös 

prosessinohjauksella voidaan vaikuttaa virtausnopeuksiin. Tärkeää on huomioida 

paikalliset virtausnopeudet, jotka voivat nousta suuriksi esimerkiksi mutkien ja 

venttiilien yhteydessä.  

Putkistojen kestävyyden kannalta merkittävä prosessiasetus on myös lämpötila. 

Lämpötilan nostaminen nopeuttaa usein prosessin kannalta hyödyllisiä reaktioita, mutta 

se voi myös kiihdyttää korroosioreaktioita merkittävästi. Galvaanisen korroosion 

reaktionopeus kaksinkertaistuu, kun lämpötila nousee 10°C. Pakkasella korroosio-

reaktioita ei tapahdu. (Nousiainen 2017)  
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Myös putkistojen mekaaniseen kuormitukseen voidaan vaikuttaa prosessiasetuksien 

avulla. Putkistoon voi syntyä paineisku esimerkiksi venttiilin nopean sulkemisen 

seurauksena. Paineiskuja voidaan pienentää hidastamalla virtaventtiilien sulkeutumis- ja 

avautumisnopeutta. Sellutehtaan ylösajovaiheessa tarvittaisiin usein enemmän 

virtaventtiileitä paineiskujen estämiseksi. Monet tuotantoprosessin asetukset vaikuttavat 

myös putkiston värähtelyyn. Värähtely saattaa voimistua merkittävästi, jos putkistossa 

virtaavan aineen koostumus muuttuu. Virtaavan aineen viskositeetti on usein 

merkittävässä asemassa värähtelyiden kannalta. Putkistoilla on myös aina 

resonanssitaajuus, jonka alueella värähtelyt voimistuvat. Resonanssitaajuuden 

selvittämiseen voidaan käyttää apuna FEM-mallia. Resonanssitaajuudelta voidaan 

päästä pois muuttamalla pumppujen pyörimistaajuutta tai lisäämällä putkiston tuentaa. 

(Heilala 2015) 

5.3 Putkiston likaantuminen ja tukkeutuminen 

Lähes kaikissa nestettä tai kiinteää ainetta kuljettavissa putkistoissa esiintyy jossain 

määrin likaantumista. Putken sisäpinnan likaantuminen voi aiheuttaa 

energiankulutuksen nousua. Myös riski putken tukkeutumiseen tai korroosion 

aiheuttamaan vaurioon kasvaa likaantumisen seurauksena.  

5.3.1 Putkiston puhdistus 

Putkistojen puhdistukseen on tarjolla useita menetelmiä. Sellutehtaiden putkistoissa 

kuljetetaan monen tyyppisiä aineita, ja usein tuotannon pysäyttäminen puhdistusten 

ajaksi ei ole mahdollista. Putkistojen määrä on myös suuri, joten puhdistusten 

kohdistaminen oikeaan paikkaan ja aikaan on haastavaa. Kiinnostus putkistojen 

anturointiin ja kunnon mittaamiseen on lisääntynyt, koska putkistojen mittausdataa 

voidaan hyödyntää esimerkiksi vikaantumisen ennakoinnissa ja energiankulutuksen 

optimoinnissa. Teollisuusputkistojen anturointiin perustuvia puhdistusmenetelmiä 

kehittäviä yrityksiä ovat Suomessa mm. Delete Oy ja Altum Technologies.  

Deleten menetelmä perustuu putkiston anturointiin eri teknologioiden avulla. 

Putkistoista voidaan kerätä tietoa mm. ultraääni-, lämpötila-, radiologia- ja 

virtausmittausten avulla. Antureiden data tallennetaan pilvipalveluun ja datan 
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analysoinnin avulla voidaan ennakoida likaantumista, mikä auttaa ajoittamaan 

puhdistukset oikeaan aikaan. Selluteollisuudessa mahdollisia käyttökohteita ovat 

esimerkiksi lipeäputkistot. Yleensä putkistot puhdistetaan 

korkeapainepesumenetelmällä. (Delete 2017) 

Putkistojen ultraäänipuhdistus perustuu korkeataajuisen, yleensä 20kHz-1MHz, 

äänisignaalin aiheuttamaan kavitaatioon nesteessä. Ultraääni muodostaa nesteeseen 

kaasukuplia, jotka luhistuvat kasvettuaan kriittistä kokoa suuremmiksi. Materiaalin 

pinnassa luhistuvat kaasukuplat aiheuttavat paineiskun, joka irrottaa likaa. (Leong 2011) 

 

Kuva 20. Ultraäänen aiheuttama kaasukuplan muodostuminen ja luhistuminen. 

(Leong 2011) 

Altum Technologiesin kehittämällä ultraäänipuhdistusmenetelmällä voidaan puhdistaa 

putkistoja tuotantoa häiritsemättä, koska ultraäänisignaali lähetetään putken ympärille 

laitettavan ultraäänimuuntimen avulla. Puhdistus toimii tuotannon aikana, koska se 

käyttää prosessin omaa nestettä väliaineena. Ultraääni voi parantaa myös 

prosessinesteen laatua hajottamalla partikkelien kasaumia ja pienentämällä nesteen 

viskositeettia. Kohteesta tehtävän tietokonemallin ja laitteiston ohjausyksikön avulla 

ultraäänisignaali voidaan paremmin kohdistaa puhdistusta vaativiin kohteisiin.  

Ohjausjärjestelmän avulla voidaan myös seurata putken likaantumista ja optimoida 

laitteiston tehon käyttöä. (Altum Technologies 2017) 
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Kuva 21. Ultraäänipuhdistuksessa käytettävä panta. (Altum Technologies 2017) 

5.3.2 Putkiston saattolämmitys 

Putken saattolämmitysten tarkoitus on estää putken jäätyminen talvella sekä 

korvaamaan putkesta ympäristöön siirtyvä energia. Jos putken lämpötila laskee liian 

alhaiseksi, se voi haitata merkittävästi tuotantoprosessia. Jäätymisen aiheuttama putken 

tukkeutuminen voi aiheuttaa tuotannonmenetyksiä. Yleensä putkistojen saattolämmitys 

on toteutettu sähkökaapelilla. Lämmitys on mahdollista toteuttaa myös höyry- tai 

öljylämmityksellä. Myös putkessa olevien toimilaitteiden, kuten venttiilien, pumppujen 

ja mittareiden sekä putkiliitosten riittävästä saattolämmityksestä on huolehdittava. 

Toimilaitteet lisäävät lämpöhäviöitä aiheuttavaa pinta-alaa, minkä takia niiden kohdalla 

tarvitaan lisää lämmitystehoa. (Mörsky 2016) 

Saattolämmitysten ohjausjärjestelmillä voidaan optimoida putkistojen lämmitystä, mikä 

säästää energiaa. Saattolämmitysten yhteydessä on putken eristyksen alle asennettu 

lämpötila-anturi. Putkiston mittausdataa voidaan käyttää putkiston kunnon 

kartoittamisessa sekä putkiston ja saattolämmityksen vikojen ennakointiin. Lisääntynyt 

tieto putkiston ja saattolämmitysten tilasta mahdollistaa energian säästämisen ja oikea-

aikaiset huoltotoimenpiteet. Teollisen internetin mahdollisuuksia voidaan 

saattolämmityksissä hyödyntää esimerkiksi Planrayn kehittämän SkyTrace-ohjelmiston 

avulla. Ohjelmisto ohjaa saattolämmitysjärjestelmää sekä kerää dataa antureilta 

pilvipalveluun. Ohjelmiston analysoiman datan avulla on mahdollista parantaa 
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saattolämmityksen energiatehokkuutta, tehostaa saattolämmitysten ennakoivaa 

kunnossapitoa sekä saada tietoa putkiston tilasta. (Planray 2017) 

5.3.3 Putkistojen merkitseminen 

Putkilinjojen merkitseminen ohjeistetaan standardissa SFS 3701 putkistojen turvallisen 

käytön varmistamiseksi. Putkilinjat on merkittävä riittävän lyhyin välimatkoin 

huomioiden turvallisuus käyttö- ja kunnossapitotöissä sekä onnettomuustilanteissa. 

Putkilinjan merkinnöissä on oltava seuraavat tiedot: 

  putkilinjan tunnus 

 virtaavan aineen nimi 

 virtaussuunta 

 virtaavan aineen väritunnus 

 tarvittaessa virtaavan aineen väkevyys 

 tarvittaessa varoitusmerkintä. 

Myös turvallisuus ja kemikaalivirasto Tukes on määritellyt kemikaaliputkistojen 

merkinnöille vähimmäisvaatimukseksi putkiston sisällön ja kemikaalin virtaussuunnan. 

Putkistojen merkintään käytetään pääasiassa merkintäkilpiä tai ympäristöolosuhteita 

kestäviä merkintätarroja. Erityisen tärkeää on merkitä putkisto kemikaalin täyttö- ja 

tyhjennyspaikoilla sekä pumppaamoissa ja venttiilikeskuksissa. Merkinnöissä 

käytettävät tunnusvärit on hyvä valita standardin SFS 3701 mukaan. Putkistojen 

kunnossapitoa helpottava tapa on yksilöidä putkiston venttiilit PI-kaavioon ja itse 

laitteeseen, sekä varmistaa, että putki- ja laitetunnukset ovat samat laitteessa ja PI-

kaavioissa. (SFS 3701) 

 

Kuva 22. Perustunnusvärit standardin SFS 3701 mukaan. 
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6 PUTKISTON KUNNOSSAPITO JA KUNNONVALVONTA 

6.1 Ennakkohuolto 

Ennakkohuolto on merkittävässä osassa nykypäivän kunnossapidossa. Ennakkohuollon 

määrä on kasvanut tasaisesti teollisuudessa, koska kokemukset ovat osoittaneet 

ennakkohuollon lisäämisen olevan usein taloudellisesti kannattavaa. Ennakkohuollon 

lisäämisen etuja ovat (Reliasoft 2017): 

 laitteiston käyttövarmuuden ja käyttöiän kasvaminen 

 yllättävien häiriöiden ja suunnittelemattomien seisokkien vähentyminen 

 laitteiden korjaus- ja korvaamiskustannusten väheneminen 

 varaosien hallinnoinnin paraneminen.  

Putkiston tapauksessa arvioidaan tapauskohtaisesti kannattaako kohteen kunnossapito 

toteuttaa korjaavalla kunnossapidolla, määräaikaishuolloilla vai kuntoon perustuvalla 

kunnossapidolla kunnonvalvontamittausten avulla. Arvioinnissa tulee huomioida mm. 

laitteen kriittisyys tuotannon kannalta, vikaantumisen todennäköisyys, vikaantumisesta 

aiheutuvat kustannukset, vikaantumisesta aiheutuvat turvallisuusriskit, ennakkohuollon 

kustannukset sekä se, kuinka tehokkaasti vikoja saadaan ehkäistyä ennakkohuollon 

avulla. Ennakkohuollossa on tärkeää määritellä oikea huoltohetki niin, että huolto ei 

tapahdu liian aikaisin eikä liian myöhään. Joskus voi olla kannattavaa tehdä korjaukset 

vasta vikojen tultua ilmi, mutta esimerkiksi sellu- ja paperiteollisuuden putkistoissa, 

korroosion ja väsymismurtumien hallinta onnistuu usein parhaiten ennakkohuollon 

keinoin. Ilman ennakkohuoltoa korroosio- ja väsymisvaurioiden riski kasvaa 

putkistoissa. (Aromaa 1999) 

Tehokkaasti toimivien huolto- ja korjaustoimenpiteiden edellytyksenä on 

ennakkohuoltosuunnitelma, joka tehdään yleensä riskikartoitusten, kokemusten ja 

valmistajalta saatujen suositusten perusteella. Säännölliset määräaikaistarkastukset ovat 

tärkeä osa-alue ennakkohuollossa, mutta niiden tehokas toteuttaminen vaatii 

ammattitaitoa mm. tarkastuskohteiden valinnassa, tarkastusten suorittamisessa sekä 

tarkastusvälin valinnassa. On myös olennaista tietää milloin kohde on hyväksyttävässä 

kunnossa ja milloin taas kohde vaatii toimenpiteitä. Tieto siitä, kuinka suuria riskejä 
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tietty halkeama tai vuoto aiheuttaa, tulee suurimmaksi osaksi kokemuksen perusteella. 

Määräaikaistarkastukset kuuluvat kunnossapitohenkilöstön tehtäviin, mutta myös 

käyttöpuolen henkilöstöllä on merkittävä osuus ennaltaehkäisevässä kunnossapidossa. 

He voivat oman työnsä ohella tarkkailla laitteiden kuntoa ja ilmoittaa poikkeavuuksista 

kunnossapidolle. Usein tuotantopuolen havainnot ovat arvokkaita kunnossapidolle ja 

varsinkin prosessidatan perusteella voidaan päätellä mahdollisia riskitekijöitä ja syitä 

vikaantumisille. (Aromaa 1999) 

6.1.1 Korjaukset 

Määräaikaistarkastuksen yhteydessä kunnossapitomies voi tehdä pienempiä korjauksia 

ja säätöjä, kuten ruuvien kiristämistä tai puhdistusta. Isommista vioista tehdään 

tavallisesti vikailmoitus, jonka jälkeen ryhdytään suunnittelemaan toimenpiteitä vian 

korjaamiseksi. Putkistojen tapauksessa ensimmäinen korjaustoimenpide on usein 

väliaikainen paikka tai hitsaus vuotokohtaan. Tärkeää on erottaa hätäkorjauksen ja 

suunnitellun korjauksen erot tavoitteissa, suunnittelussa, työnjohdossa ja valvonnassa 

sekä käytännön toteutuksessa. Hätäkorjauksen tavoitteena on minimoida 

tuotantokatkokset ja selvitä väliaikaisella korjauksella parempana ajankohtana 

tapahtuvaan korjaukseen saakka. Suunniteltu korjaus pyritään tekemään 

mahdollisimman pian, ja tavoitteena on toteuttaa seuraavat asiat (Aromaa 1999): 

 Arvioidaan vaurion laajuus sekä mahdolliset lisävauriot ja välilliset vauriot. 

 Selvitetään vaurion tyyppi. 

 Selvitetään vaurion syyt. 

 Toteuttaa paras mahdollinen korjaustoimenpide. 

 Varmistaa korjaustoimenpiteiden toteutuminen ja vaurion poistuminen. 

 Varmistaa, että korjaustoimenpide estää vian uusiutumisen. 

Suunnitellun korjauksen toimenpiteet ja toteutus ovat myös erilaisia kuin tuotannon 

aikaisissa korjauksissa, koska suunniteltujen korjausten tavoite on parantaa putkiston 

toiminnan tehokkuutta, käyttövarmuutta sekä turvallisuutta. Tämä tarkoittaa sitä, että 

korjauksen suunnitteluun, valvontaan, toteutukseen ja lopputarkastukseen tulee varata 

riittävästi aikaa ja resursseja. Korjauksessa huomiota tulee kiinnittää erityisesti 

seuraaviin asioihin (Elliot 2005): 
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 Aikataulu – Riittävästi aikaa tulee järjestää esimerkiksi laippaliitosten ruuvien 

momenttien tarkastukselle ja venttiilien säädölle. 

 Dokumentointi – Tehdyt muutokset tulee dokumentoida 

kunnossapitojärjestelmiin ja PI-kaavioihin tulevaisuuden kunnossapidon 

helpottamiseksi. 

 Työvaiheiden suunnitelma (Work Breakdown Structures, WBS) ja osaamisen 

varmistaminen kaikkien työvaiheiden osalta. 

 Korjauksen riskianalyysi ja sen perusteella tehdyt toimenpiteet. 

 Varaosien tilaaminen kriittisille kohteille.  

6.1.2 Tarkastukset 

Sellutehtailla on suuri määrä putkistoja ja niiden kunnontarkkailuun on syytä kiinnittää 

huomiota. Putkistojen puutteellinen tarkastus voi aiheuttaa seuraavia haittoja 

(Tamminen 1992): 

 tapaturmavaarat 

 vuotojen aiheuttamat taloudelliset tappiot ja tuotannonmenetykset 

 energiahäviöt esimerkiksi höyryputkissa 

 kaasu- ja kemikaalivuotojen aiheuttamat tulipalo- ja räjähdysvaarat 

 koneiden vaurioituminen.  

Putkivikojen ehkäisyssä keskeisin menetelmä on silmämääräinen tarkastus. 

Tarkastuskierroksilla tulee kiinnittää huomiota esimerkiksi vuotoihin, korroosioon, 

värähtelyihin, eristevaurioihin ja putkien kannakointiin. Muita tärkeitä menetelmiä 

putkistojen ennakoivassa kunnossapidossa ovat NDT-menetelmät ja koepalojen 

ottaminen. Tarkastuksissa tulee keskittyä yleisimpiin vikaantumiskohteisiin 

putkistoissa, joita ovat erilaiset putkistokomponentit ja epäjatkuvuuskohdat (Tamminen 

1992): 

 mutkat 

 laippaliitokset 

 tiivisteet 

 supistukset ja laajennukset 

 venttiilien kohdat 
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 istutukset toisiin putkiin 

 hitsaussaumat 

 säiliö- ja instrumenttiyhteet. 

Tarkastuksia ja kunnossapitoa voidaan helpottaa merkitsemällä putkiin virtaava aine ja 

virtaussuunta esimerkiksi teippauksilla. Putkistotietojen ja tarkastusraporttien 

dokumentointi on myös hyvin tärkeää. 

6.2 NDT-menetelmät 

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

yleistyneet teollisuuden kunnossapidossa, koska laitteiden ja materiaalien kunnosta 

pyritään saamaan tietoa mahdollisimman kustannustehokkaasti ja luotettavasti. 

Putkistojen NDT-tarkastuksilla voidaan havaita esimerkiksi korroosion, väsymisen tai 

kulumisen aiheuttamia vikoja ja materiaalivirheitä. Lähtökohtana ovat usein 

aistinvaraiset menetelmät, mutta avuksi voidaan ottaa myös muita mittausmenetelmiä 

kohteesta riippuen. Asianmukaisesta raportoinnista ja dokumentoinnista on aina 

huolehdittava vaikka tarkastus tehtäisiin vain aistinvaraisia menetelmiä käyttäen. 

6.2.1 Silmämääräinen tarkastus 

Yleisin putkistojen NDT-menetelmä on visuaalinen eli silmämääräinen tarkastus. 

Vuotojen varalta tarkastetaan erityisesti yleisimmät vuotokohdat, eli laippaliitokset, 

hitsisaumat, venttiilit ja muut putkiston varusteet. Myös putkiston lisääntyneeseen 

värähtelyyn tulee kiinnittää huomiota, koska se voi olla oire löystyneestä 

kannakoinnista. Tarvittaessa apuvälineenä voidaan käyttää esimerkiksi suurennuslasia 

tai endoskooppia. Kaasuvuotojen etsintään voi käyttää suopaliuosta, jota sivellään 

kohteen pintaan. (Tamminen 1992) 

6.2.2 Painekoe 

Teollisuuden putkistoille on tehtävä käyttöönoton yhteydessä painekoe standardin SFS-

EN 13480-5 mukaisesti. Painekoe on yleensä nestepainekoe, jos sellainen on 

mahdollista toteuttaa. Kaasupainekoetta ja muita testausmenetelmiä käytetään, jos 
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nestepainekoe on haitallinen tai epäkäytännöllinen. Putkiston nestepainekokeen 

perusvaatimukset ovat: 

 Painekoe tehdään, kun asennus on saatettu päätökseen ja kaikki tarkastukset on 

tehty. Poikkeavista menettelytavoista on sovittava suunnitteluvaiheessa. 

 Putkiston liitosten tulee olla eristämättömiä painekokeen ajan. 

 Höyry- ja kaasuputkistot on varustettava ylimääräisillä väliaikaisilla tuilla 

kokeessa käytettävän nesteen painon kannattamiseksi. 

 Laitteet, joita ei ole tarkoitus testata, on irrotettava putkistosta tai erotettava 

sokeoimalla tai muilla keinoilla. Venttiiliä voidaan käyttää, jos se soveltuu 

koepaineelle. 

 Putkistoon ei saa kohdistaa ylimääräisiä kuormituksia kokeen aikana. 

 Kokeessa käytettävät mittalaitteet on valittava asianmukaisesti ja kalibroitava 

ennen painekoetta. 

 Koepaine ei saa alittaa suurempaa kahdesta seuraavasti määritellystä arvosta 

𝑃𝑡 = 1,25 ∙ 𝑃𝑆 ∙
𝑓𝑡𝑒𝑠𝑡

𝑓
   (11) 

tai 

𝑃𝑡 = 1,43 ∙ 𝑃𝑆   (12) 

missä  𝑓𝑡𝑒𝑠𝑡 on suunnittelujännitys suunnittelulämpötilassa, MPa 

 𝑓 on suunnittelujännitys koelämpötilassa 

 PS on putkiryhmän suurin sallittu käyttöpainen, bar 

 𝑃𝑡 on koepaine, bar 

Painekoe voidaan tarvittaessa tehdä myöhemmin uudestaan putkiston kunnon 

selvittämiseksi. Painekokeen lyhytaikaisuuden vuoksi on huomioitava, että koe 

vahvistaa putkiston lujuuden vain ajasta riippumattomien murtumisvaarojen osalta. Koe 

ei anna tietoa pitkäaikaislujuudesta ajasta riippuvien vauriomekanismien kuten 

virumisen ja väsymisen osalta. (SFS-EN 13480) 
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6.2.3 Seinämänvahvuusmittaukset 

Putkistojen seinämänvahvuuden liiallinen pieneneminen on usein primäärinen syy tai 

osasyy putkivuotoihin. Seinämänvahvuuden pieneneminen voi johtua korroosiosta tai 

mekaanisesta kulumisesta.  Putkistojen seinämänvahvuusmittaus on yleisesti käytetty 

menetelmä käytönaikaisessa kunnonvalvonnassa. Säännöllisesti toteutettuna 

seinämänvahvuusmittauksilla voidaan arvioida tarkasti putken kuntoa ja jäljellä olevaa 

kestoikää. Menetelmän vahvuuksia ovat edullinen hinta ja helppokäyttöisyys. Useimmat 

mittarit perustuvat ultraäänen hyödyntämiseen. Mittausdata ei vaadi syvällistä 

analysointia vaan mittari ilmoittaa putken seinämän paksuuden. Paksuusmittaus 

ultraäänen avulla perustuu ultraäänipulssin läpäisyajan mittaamiseen kaavan 13 

mukaisesti. Usein menetelmissä hyödynnetään ultraäänipulssin heijastumista 

vastakkaisesta rajapinnasta. Luvussa 6.2.9 käsitellään myös kehittyneempiä 

ultraäänimenetelmiä, joilla voidaan havaita seinämänvahvuuden ohenemisen lisäksi 

myös muita materiaalivikoja. 

𝑑 =
𝑣𝑡

𝑛
    (13) 

missä d on paksuus (m) 

v on äänen nopeus mitattavassa materiaalissa (m/s) 

t on mitattu aika (s) 

n on kohteen läpäisyjen lukumäärä 

Lisäksi ultraäänimittauksissa laite on kalibroitava kohteeseen sopivan 

tarkistuskappaleen avulla. (SFS-EN 14127) 

Menetelmän käyttöä rajoittavat monet tekijät. Laajat ja säännölliset mittaukset vievät 

erittäin paljon aikaa, jos putkiston kunto halutaan kattavasti selvittää. Usein mittaukset 

kohdistetaan kohtiin, jotka tiedetään nopeasti kuluviksi, kuten mutkat ja hitsisaumat. 

Sellutehtailla putkistot ovat usein eristettyjä ja niiden luo on vaikea päästä, mikä lisää 

tarkastusten kustannuksia. Paksuusmittauksilla ei myöskään voida havaita kaikkia eri 

vikaantumismekanismien syntyä. Esimerkiksi väsymismurtumat ovat vaikeasti 

havaittavia, eikä niitä voida paksuusmittauksilla havaita. Haasteena on usein myös 

säännöllisen mittausdatan puute, jolloin trendin seurantaa ei voi tehdä. Huono 
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pinnanlaatu ja lika heikentävät myös mittaustulosten luotettavuutta. (Moran 1986) 

Kuvassa 23 esitetään seinämänvahvuusmittauksen käyttöä osana eri kunnossapitolajeja. 

 

Kuva 23. Seinämänvahvuusmittaukset ja niiden suhde ennakoivaan, ehkäisevään 

ja korjaavaan kunnossapitoon. (Aromaa 1999) 

6.2.4 Tunkeumanestetarkastus 

Tunkeumanestemenetelmä paljastaa materiaalin pintavirheitä, kuten väsymismurtumia 

hitsisaumoissa. Tunkeumanestetyyppejä on erilaisia ja tulosten luotettavuuden 

varmistamiseksi kaikki vaiheet tulee tehdä tarkasti ohjeiden mukaan. Ensin kohteen 

pinta puhdistetaan ja siihen suihkutetaan nestettä, joka tunkeutuu materiaalin murtumiin 

ja säröihin. Aineen annetaan vaikuttaa määritetty aika, jonka jälkeen ylimääräinen 

pyyhitään pois. Kohteeseen suihkutetaan kehitettä, joka tuo säröihin jääneen nesteen 

paremmin esille ja niitä voidaan tarkastella visuaalisesti. (IAEA 2001) 

Menetelmä on edullinen hinnaltaan ja se on suhteellisen helppo suorittaa. Pinnan alla 

olevia materiaalivirheitä menetelmällä ei kuitenkaan voi havaita. Myös pöly, lika ja 

valaistuksen puute voivat rajoittaa käyttöä. 

6.2.5 Magneettijauhetarkastus 

Magneettijauhemenetelmää käytetään pinnassa ja pinnan lähellä olevien vikojen 

havaitsemiseen. Menetelmä perustuu tarkastettavan kohteen magnetoimiseen ja 
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magneettisen jauheen levittämiseen alueelle. Magneettijauhe tuo esiin kohteessa olevan 

magneettivuon kulun ja materiaalivirheitä voidaan havaita magneettijauhekuvion 

epäsäännöllisyyksien perusteella. (Mikkonen 2009) 

Menetelmän huonona puolena on se, ettei se toimi ei-magneettisilla materiaaleilla. 

Putkistojen tapauksessa ongelmana on myös putken kaareva pinta, johon on vaikea 

levittää magneettijauhetta. 

6.2.6 Radiografinen tarkastus 

Radiografisessa tarkastuksessa materiaalin kunnon määrittämiseen käytetään ionisoivaa 

säteilyä, joka läpäisee kohteen. Yleensä säteilynlähteenä käytetään röntgenputkia tai 

gammasäteilylähteitä. Läpäisseen säteilyn voimakkuus riippuu kohteen paksuudesta ja 

tiheydestä. Kuvattavan kohteen taakse asetetaan filmi tai paneeli, joka rekisteröi 

kohteen läpäisseen säteilyn. Filmiin tallentuneen kuvan värierojen perusteella voidaan 

havaita merkkejä esimerkiksi korroosiosta, kulumisesta, likaantumisesta tai murtumista. 

Myös hitsisaumojen tarkastaminen säröjen ja hitsausvirheiden varalta on yleinen 

käyttökohde röntgenkuvaukselle. (Mikkonen 2009) 

 

Kuva 24. Röntgenkuvauksella havaittavia putkivikoja. (Latvala 2005) 

Radiografisten tarkastusten etuna on se, että menetelmää voidaan käyttää monille eri 

materiaaleille ja kohteiksi kelpaavat kaikki putkistot, joissa on mahdollista järjestää 

filmi vastakkaiselle puolelle säteilylähteestä. Merkittävä etu on myös mahdollisuus 
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kuvata putkia eristeiden läpi prosessin aikana. Tällöin tuotannolle ei aiheudu häiriöitä 

tarkastuksista. Käytettävää säteilyvoimakkuutta säädetään kohteen materiaalin 

paksuuden mukaan ja paksuimmillaan kuvattava kohde voi olla 200 mm paksuinen. 

(Salmi 2007)   

Digitaalinen radiografia (DR) on merkittävästi yleistynyt NTD-menetelmä. DR-

kuvauksessa käytetään perinteisen röntgenkuvauksen filmin sijaan DDA-paneelia 

(Digital Detector Array), jonka avulla kuva saadaan heti digitaaliseen muotoon 

tarkasteltavaksi. Tämä mahdollistaa kuvien analysoimisen heti ja tarvittavat lisäkuvat 

voidaan ottaa samalla kuvauskerralla. Perinteinen röntgenkuvaus vaatii filmien 

kehityksen ja luokittelun, joten mahdollisten hitsausvirheiden ympäriltä otettavat 

lisäkuvat käydään ottamassa seuraavana päivänä. Muita etuja DR-kuvauksessa ovat 

kuvien parempi tarkkuus, mahdollisuus jakaa kuvat sähköisesti esimerkiksi 

sähköpostilla sekä säteilyn vähentyminen. DR-kuvauksen rajoitteena on menetelmän 

kalliimpi hinta perinteiseen röntgenkuvaukseen verrattuna. Myös DDA-paneelin suuri 

koko ja taipumattomuus rajoittaa käyttöä ahtaissa paikoissa. Perinteisen 

röntgenkuvauksen filmejä taas voidaan taivutella ja leikata sopivan muotoiseksi 

kohteeseen. (Sokolova 2017) 

6.2.7 Pyörrevirtaustarkastus 

Pyörrevirtausmenetelmä perustuu sähköiseen induktioon ja sen avulla voidaan etsiä 

säröjä ja murtumia sähköä johtavista materiaaleista. Tutkittavaan kappaleen 

läheisyyteen tuodaan vaihtovirtakela, jonka muuttuva magneettikenttää indusoi 

kappaleeseen pyörrevirtoja. Pyörrevirrat puolestaan synnyttävät toisiomagneettikentän, 

jonka muutoksia voidaan seurata vastaanottokelan avulla. Pyörrevirtojen muutoksia 

voivat aiheuttaa erilaiset epäjatkuvuuskohdat, säröt ja murtumat. (Sophian 2001) 

Pyörrevirtoja synnyttävän vaihtovirran taajuus on tärkeä tekijä tarkastuksessa, koska 

menetelmän tarkkuus kasvaa käytettävää tarkastustaajuutta nostettaessa. Taajuutta 

nostettaessa pyörrevirtojen kyky tunkeutua materiaaliin kuitenkin pienenee ja tästä 

syystä menetelmä soveltuu parhaiten ohutseinämäisille putkille. Menetelmän tarkkuus 

ja tunkeumasyvyys riippuu myös tarkastettavan materiaalin sähkönjohtavuudesta ja 
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permeabiliteetista kaavan 14 mukaisesti. Käytännössä teräskappaleita voidaan tarkastaa 

menetelmällä 6 mm syvyyteen asti. (Sophian 2001) 

𝛿 = √
2

𝜔𝜇𝜎
    (14) 

missä  𝛿 on tunkeutumissyvyys (m), eli etäisyys, jolloin kenttä on vaimentunut 

1/e -kertaiseksi. 

 𝜔 on taajuus (Hz) 

 𝜇 on magneettinen permeabiliteetti (H/m) 

 σ on sähkönjohtavuus (S/m) 

Pyörrevirtatarkastuslaitteistoja on tarjolla monenlaisia erilaisille kohteille. Putkistoille 

voidaan käyttää putken sisällä kulkevaa pyörrevirta-anturia tai putken ulkopuolelta 

suoritettavaa mittausmenetelmää. (Salmi 2007) 

6.2.8 Lämpökuvaus 

Lämpökuvaus eli termografia on menetelmä, jossa vikoja etsitään kappaleen 

lämpösäteilyn perusteella. Putkistoissa menetelmä sopii kohteisiin, joissa virtaava aine 

on ympäristöä kuumempaa tai kylmempää. Kappaleen pinnan lämpötilajakauman 

värieroista voidaan havaita epäjatkuvuuskohtia, paksuuseroja, vuotoja, murtumia sekä 

sulkeumia.  

Lämpökuvauksen tarkkuus riippuu lämpökameran paikan sekä lämpötilan resoluutiosta. 

Lujitemuoviputkien lämpökuvauksessa kameran erottelukyvyn tulee olla vähintään 

0,1ºC PSK 6316 standardin mukaan. Paikanerotuskyvyn minimivaatimuksena voidaan 

pitää 120×120 pikseliä, jolloin kuvassa voidaan esittää 14400 eri lämpötila-arvoa. 

Metalliputkien lämpökuvauksessa voidaan käyttää samoja laitteita kuin lujitemuoveille. 

Metalliputkien tapauksessa on kuitenkin huomioitava, että kiiltävät metallipinnat 

saattavat aiheuttaa kuvausta haittaavia heijastuksia. (PSK 6316) 
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6.2.9 Kehittyneet putkistojen kunnonvalvontamenetelmät 

Perinteisistä kunnonvalvontamenetelmistä on kehitetty edistyneempiä menetelmiä 

putkistojen kunnon monitorointiin. Vaikeasti havaittavien vikojen tarkastuksiin on 

kehitetty vaiheistettuja pyörrevirta- ja ultraäänimenetelmiä sekä putken sisäpuoliseen 

tarkastukseen soveltuva MFL. Vaiheistetut tekniikat perustuvat useissa eri kulmissa 

tapahtuvaan kohteen skannaukseen.  

Kehittyneitä ultraäänimenetelmiä ovat vaiheistettu ultraäänitekniikka (PA), 

kulkuaikatekniikka (TOFD) sekä pitkän kantaman tekniikka (LRUT, Guided Wave). 

Vaiheistetun ultraäänimenetelmän luotaimet koostuvat useista anturielementeistä, joiden 

lähettämien pulssien suuntaa ja ajoitusta voidaan hallita. Menetelmä sopii hyvin 

geometrisesti haastaviin kohteisiin ja sen avulla voidaan saada aiempaa nopeammin ja 

tarkemmin mittaustuloksia. (Promaint 2013) 

Kulkuaikatekniikka hyödyntää kahta tai useampaa ultraääniluotainta, jotka on sijoitettu 

kohteen molemmin puolin. Viasta heijastuneen signaalin kulkuaikaa mittaamalla 

voidaan tarkasti paikantaa säröjä ja muita materiaalivirheitä esimerkiksi hitsisaumoissa. 

Kulkuaikatekniikkaa ja muita ultraäänitekniikoita voidaan yhdistää parhaan tuloksen 

saavuttamiseksi. (Mäkikangas 2017) 

Pitkän kantaman tekniikan avulla putkia voidaan tarkastaa pitkiä matkoja yhdellä 

kertaa. Menetelmän ultraäänilähetin kiinnitetään putken ympärille ja matalataajuista 

ultraäänisignaalia (20-100kHz) lähetetään pituussuunnassa putken seinämää pitkin. 

Putken seinämän poikkipinnassa olevat viat heijastavat signaalin takaisin ja vikakohta 

voidaan määrittää hitsien ja laippojen paikkoja apuna käyttäen. Vikakohdan löydyttyä 

voidaan siihen kohdistaa tarkempia mittauksia vian vakavuuden selvittämiseksi. 

(Promaint 2013) 

6.2.10 MFL – Magnetic Flux Leakage 

MFL on ferromagneettisille materiaaleille sopiva tarkastusmenetelmä, jonka avulla 

voidaan havaita korroosion tai kulumisen syövyttämiä alueita. Putken seinämä 

magnetoidaan, jolloin syöpymien ja kuoppien kohdalla magneettikenttä ”vuotaa” putken 

seinämän ulkopuolelle. Magneettikentän muutoksia voidaan havaita antureiden avulla ja 
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siten saada kuva putken kunnosta. Kehittyneimmissä menetelmissä tarkastukseen 

käytetään putken sisällä kulkevaa ns. porsasta (engl. pig, Pipeline Inspection Gauge), 

jonka tyypillinen rakenne esitetään kuvassa 25. Menetelmä soveltuu parhaiten 

korroosion ja kulumisen havaitsemiseen, mutta myös säröjä ja murtumia voidaan 

joissain tapauksissa havaita. (Afzal 2002) 

 

Kuva 25. MFL-menetelmän magneettikenttä (a) sekä tyypillinen tarkastusporsaan 

rakenne (b). (Afzal 2002) 

6.3 Putkistojen elinikäanalyysi 

Elinikäanalyysin tavoite on selvittää komponentin jäljellä oleva elinikä. Analyysissa 

käytetään useita eri menetelmiä, joiden avulla voidaan selvittää kohteen käytettävyys 

sekä tulevaisuuden tarkastus- ja uusintatarpeet. Säännöllisten tarkastusten sekä 

elinikäanalyysin avulla pystytään varautumaan vikojen oireisiin ja suunnittelemaan 

hallitusti kriittisten kohteiden kunnossapito. Usein kriittiset komponentit on mitoitettu 

virumis- tai väsymislujuuden perusteella kestämään tietty määrä käyttötunteja. 

Komponentin jäljellä olevaa turvallista elinikää voidaan arvioida mikrorakenteessa 

tapahtuvien muutosten sekä makroskooppisten piirteiden perusteella. Yleisimpien NDT-

menetelmien lisäksi analyysissä voidaan käyttää materiaalitekniikan asiantuntijan 

suorittamia aineenkoestusmenetelmiä. Tarkempaa tietoa kohteesta voidaan saada 

esimerkiksi kovuusmittausten, jäljennemenetelmän tai putken sisäpuolisen oksidikalvon 

paksuusmittauksen avulla. (Tuiremo 2016) 
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6.3.1 Jäljennetarkastus 

Jäljennetarkastus on ainetta rikkomaton menetelmä, jossa kohteen pinnan mikrorakenne 

kopioidaan metallin pintaan painettavaan muovijäljenteeseen. Ennen jäljenteen eli 

replikan kiinnittämistä, pinta tasoitetaan ja kiillotetaan, minkä jälkeen sitä syövytetään 

hiukan. Menetelmää käytetään yleisimmin virumisrasitettujen kappaleiden jäljellä 

olevan käyttöiän määrittämiseen, mutta jäljennettä voidaan käyttää myös murtuman 

tyypin selvityksessä. Jäljenne voidaan tehdä kohdetta irrottamatta, jonka jälkeen 

tarkemmat tutkimukset jäljenteeseen tehdään laboratoriossa. Jäljenteiden tutkimiseen 

käytetään yleensä kenttäemissiopyyhkäisymikroskooppia (FE-SEM), jonka avulla 

saadaan tarkka kuva materiaalin mikrorakenteesta. Kuvassa 26 esitetään erilaisten 

vauriotyyppien piirteitä, joita voidaan jäljenteen avulla havaita.  

 

Kuva 26. Erilaisten murtumatyyppien eteneminen mikrorakenteessa. (a) 

Viruminen. (b) Väsyminen. (c) Jännityskorroosio. (d) Raerajakorroosio. (Marder 

1989) 

Korkean lämpötilan kohteisiin, joissa viruminen on merkittävä käyttöikään vaikuttava 

tekijä, tarkastusvälejä voidaan arvioida pohjoismaisen NORDTEST 

luokittelujärjestelmän avulla. Luokitusjärjestelmä sisältää suuren määrän vertailukuvia 

ja taulukoita, joihin jäljennenäytteitä voidaan verrata. Esimerkiksi höyryputket ja 

lämmönvaihtimet ovat korkean lämpötilan kohteita, joissa voi esiintyä virumista. 

Kuvassa 27 esitetään suositeltavia maksimikäyttöaikoja 10CrMo9 10 –teräkselle 

korkeissa lämpötiloissa. Suositukset vaihtelevat materiaalista riippuen. (Nordtest 1991) 
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Kuva 27. Suositellut tarkastusvälit 10CrMo9 10 –teräkselle korkeissa 

lämpötiloissa. (Nordtest 1991) 

6.3.2 Kestoikä väsymislujuuden mukaan 

Komponentin kestoikää on mahdollista arvioida myös väsyttävän kuormituksen 

alaisissa putkissa. Yleensä väsymisanalyysi tehdään 3D-mallia ja FEM-laskentaa 

käyttäen standardin EN13445-3 luvun 18 mukaisesti. Standardi sisältää 

yksityiskohtaiset ohjeet väsymiskestoluvun määrittämiseen. Väsymisanalyysiä varten 

on selvitettävä kohteen materiaali, ympäristöolosuhteet, kuormanvaihtokertojen määrä, 

jännityksen vaihteluväli kuormitussyklin aikana sekä tarvittavat varmuuskertoimet. 

Käytettävät parametrit ja kertoimet riippuvat tarkasteltavan kohteen, esimerkiksi 

hitsisauman geometriasta sekä kuormituksen suunnasta ja tyypistä. Väsymiseen 

johtavaa aikaa voidaan arvioida Paris’n lain avulla. (Paris 1961) 

𝑑𝑎

𝑑𝑁
= 𝐶∆𝐾𝑚    (15) 

missä da/dN on murtuman eteneminen yhden kuormitussyklin aikana. 

∆K on jännitysintensiteetin vaihtelu. 

C ja m ovat materiaalista, ympäristöstä ja kuormituksesta riippuvia 

vakioita. 
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Metallurgian näkökulmasta väsyminen voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen kuvan 28 

mukaisesti.  

 

Kuva 28. Väsymismurtuman vaiheet. 

Väsymisen vaiheet voidaan jakaa seuraavasti: 

 Vaihe I: Väsymismurtuman ydintyminen 

 Vaihe II: Väsymismurtuman eteneminen 

 Vaihe III: Nopea murtuma 

Kuvassa ΔKth merkitsee jännitysintensiteetin vaihtelun ΔK kynnysarvoa, jolloin 

kappaleeseen ydintynyt kasvukykyinen murtuma alkaa kasvaa. Murtuman kasvunopeus 

da/dN merkitsee murtuman etenemistä yhden kuormitussyklin aikana. Vaiheen I kestoa 

ja syklimäärää on erittäin vaikea arvioida. Vaiheen II, eli käyrän lineaarisen alueen 

kestoa voidaan arvioida Paris’n lain avulla. (Nousiainen 2017) 
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7 TUTKIMUSMENETELMÄT JA TULOKSET 

Tässä kappaleessa esitellään työhön valitut tutkimusmenetelmät ja kerrotaan, kuinka 

dataa on kerätty työtä varten. Myös datan luotettavuutta ja tulosten yleistettävyyttä 

pohditaan. Työn eri vaiheissa taustalla pyrittiin pitämään luotettavuuskeskeisen 

kunnossapidon toimintamalli (RCM). Datan analysoimiseen käytettiin DMAIC-

prosessia. Työn eri vaiheet on esitetty kuvassa 29. 

 

Kuva 29. Tutkimuksen vaiheet. 

7.1 Haastattelut 

Haastattelujen avulla kerättiin tietoa Oulun, Uimaharjun, Imatran sekä Veitsiluodon 

tehtaiden putkistojen nykytilasta sekä kunnossapidosta. Haastattelut toteutettiin 

henkilökohtaisesti tehtailla liitteenä 1 olevien kysymysten avulla. Haastatteluissa saatiin 

hyvin selville eri työtehtävissä työskentelevien henkilöiden kokemukset putkistojen 

nykytilasta ja kehityskohteista. Haastattelut mahdollistivat myös lisäkysymykset ja 

tarkennukset. Analysoidun aineiston pohjalta saatiin lisää tietoa putkiston 

vikaantumisista, kunnossapitomenetelmistä ja korjauksista. Haastattelujen avulla saatiin 

muodostettua parempi kokonaiskuva putkistojen elinkaaren hallinnasta. Haastattelujen 

tekeminen auttoi myös putkistojen kunnossapitodatan analysointia.  
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Ensimmäinen haastattelukysymys liittyi putkistojen aiheuttamiin tuotantomenetyksiin. 

Tuotantomenetysten määrät voidaan tarkemmin selvittää tuotantodatan perusteella, 

mutta haastattelusta saatuja arvioita voidaan käyttää datan luotettavuuden arvioinnissa. 

Usein haastattelujen arviot tuotantomenetyksistä olivat samaa suuruusluokkaa kuin 

datan analysoinnin tulokset. Vastauksista kävi myös ilmi, että putkivuotoja voi olla 

paljonkin, mutta ne eivät aina johda tuotantomenetyksiin. Tuotantomenetysten määrään 

vaikuttaa esimerkiksi se, mikä osasto on tehtaan pullonkaula. Myös puskurisäiliöiden 

suuruus eri osastoilla vaikuttaa siihen, voidaanko putkivuoto korjata ilman 

tuotantomenetyksiä aiheuttavaa huoltoseisokkia. Joskus putkivuodot kehittyvät hitaasti 

isommiksi eivätkä siten aiheuta yllättävää tuotantoseisokkia, joka aiheuttaisi 

menetyksiä. Tällaisten hitaasti kasvavien vuotojen korjaus voidaan ajoittaa 

suunnitellusti muiden seisokkien yhteyteen, jolloin tuotantomenetyksiä ei tapahdu. 

Kokonaisuudessaan putkistot ovat kuitenkin suuressa roolissa sellutehtaan toiminnassa 

ja myös suuri osa tuotantomenetyksistä ja häiriöistä liittyy putkistoihin. 

Seuraavassa kysymyksessä selvitettiin haastateltavien näkemystä ongelmallisimmasta 

alueesta putkivuotojen kannalta. Vastauksista mikään sellutehtaiden osa-alueista ei 

noussut selkeästi muita ongelmallisemmaksi, vaan putkivuotoja tulee kaikilla osastoilla. 

Tuotannon kannalta kriittisin osasto vaihtelee tehdaskohtaisesti, ja tämä vaikuttaa myös 

siihen, minkä alueen putkivuodot koetaan ongelmallisimmiksi. 

Haastattelujen perusteella kunnonvalvonnan mittauksia tehdään säännöllisesti 

painelaitetarkastusten piiriin kuuluvien laitteiden putkistoihin. Nämä tarkastukset ovat 

usein ulkopuolisen toimijan suorittamia NDT-tarkastuksia. Myös Eforalla on osaamista 

ja välineitä suorittaa NDT-mittauksia, esimerkiksi seinämänvahvuusmittauksia, 

putkistoille. Esimerkiksi Tainionkosken sellutehtaan puskuputkien seinämänvahvuus 

mitataan vuosittain. Yleensä mittauksia kuitenkin tehdään varsin epäsäännöllisesti, 

koska ennakkohuoltosuunnitelmaa ei putkistoille useinkaan ole. Säännöllistä 

kunnonvalvontaa ei yleensä ole putkille, jotka ovat eristettyjä tai muulla tavalla 

suojattuja. Oikeiden kunnonvalvontamenetelmien ja -kohteiden määrittäminen 

putkistoille on usein vaativa ja työläs tehtävä. Haastattelujen aikana löytyi useita hyviä 

käytäntöjä, joiden jakaminen muille paikkakunnille voisi olla erittäin hyödyllistä 

putkistojen kunnossapidon suunnittelussa. 
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Efora tekee yleensä itse putkistojen pienemmät korjaustyöt, kuten laippatiivisteiden 

vaihdot. Seisokkien aikana käytetään yleensä ulkopuolisia urakoitsijoita, koska lyhyessä 

ajassa täytyy korjata useita putkistoja. Haastattelujen perusteella Uimaharjun tehtaalla 

on ylläpidetty hitsausosaamista, koska ulkopuolisen toimijan löytäminen hitsaustöihin 

voi olla vaikeaa ja kallista. Useimmilla muilla paikkakunnilla kuitenkin putkistojen 

hitsaustyöt tilataan ulkopuolisilta toimijoilta.  

Putkivuotojen syiden osalta ongelmalliseksi haastatteluissa koettiin kuluminen ja 

korroosio hitsaussaumoissa. Hitsaussaumojen syöpymiseen voi olla useita syitä, 

esimerkiksi turbulenssi putkistossa, kuluttavat kiintoaineet, syövyttävät kemikaalit tai 

eri materiaalien välinen galvaaninen korroosio.  

Seitsemännessä kysymyksessä selvitettiin, kuinka usein erilaiset vikaantumiset 

tapahtuvat sellutehtaan putkistoissa. Tukkeutumista esiintyy esimerkiksi massa- ja 

hakeputkissa. Putkien seinämiin voi myös saostua ja kiteytyä monet aineet prosessin eri 

vaiheissa. Saostumista ja tukkeutumista voidaan kuitenkin hallita prosessiasetuksien 

avulla ja tukkeutumista ei koeta erityisen ongelmalliseksi vikaantumismuodoksi 

sellutehtaan putkistoissa. 

Tukkeutumista yleisempi vikaantumistyyppi on korroosiosta ja kulumisesta aiheutuva 

seinämänvahvuuden liiallinen pieneneminen. Usein kuluva kohta on venttiilin, mutkan 

tai muun epäjatkuvuuskohdan lähellä oleva hitsisauma. Putken epäjatkuvuuskohdat 

lisäävät pyörteilyä nesteessä, mikä taas nopeuttaa kulumista ja korroosiota. Joskus 

putkia korjataan erilaisilla putken osilla, jolloin putkilinjassa voi halkaisija ja materiaali 

vaihdella. Tämä voi lisätä virtausnopeuden vaihteluja ja galvaanisen korroosion riskiä. 

Korjauksien osalta kehitettävää olisi valita korjauksiin kierrätysmateriaalin sijaan 

alkuperäinen putkilaatu. 

Putkien murtumisista ja säröilyistä löytyi useita esimerkkejä haastatteluissa. Usein 

murtumat johtuvat mekaanisista kuormituksista, tai mekaanisen kuormituksen ja 

korroosion yhteisvaikutuksesta, jännityskorroosiosta. Esimerkiksi värähtelyt ja 

lämpölaajenemiset voivat aiheuttaa väsymismurtumia. Paineiskut voivat olla 

putkistoissa hyvin voimakkaita ja siten aiheuttaa murtuman. Jännityskorroosiota 

esiintyy tietyissä olosuhteissa ruostumattomalla teräksellä, kun putkeen kohdistuu 
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jännitystä ja korroosiota. Korroosio-osaaminen, värähtelyiden hallinta sekä paineiskujen 

vähentäminen koettiin tärkeiksi asioiksi haastatteluissa. 

Laippaliitosten vuodot ajoittuvat haastattelujen perusteella putkistojen elinkaaren 

alkuun. Esimerkiksi huoltoseisokkien jälkeen laippavuodot lisääntyvät. Laippavuotoihin 

on monia syitä. Yhtenä syynä on tehtaan ylösajovaiheessa tapahtuvat paineiskut, jotka 

voivat irrottaa laippatiivisteen. Myös putkien linjaus asennusvaiheessa vaikuttaa 

laippavuotoihin. 

Haastattelujen perusteella putkistojen kunnossapitoa voisi kehittää lisäämällä 

suunnitelmallisuutta ja vikahistorian hyödyntämistä, kun valitaan tärkeimpiä putkistoja 

korjattaviksi tai kunnonvalvonnan piiriin. Usein putkien vikahistorian arviointi on 

kunnossapitoinsinöörien kokemuksen varassa, koska vanhojen SAP-ilmoitusten 

kerääminen ja analysointi voi olla hyvin työlästä. Häiriöilmoitushistorian hyödyntämistä 

päätösten teossa voitaisiin tehostaa varmistamalla putkistojen selkeä 

toimintopaikkarakenne SAPissa. Parannuskohteeksi koettiin myös toimintamallin 

kehittäminen kunnonvalvontaa ja korjauksia vaativien putkistojen kartoittamiseen. 

Tärkeimpien kohteiden kartoittamisen jälkeen voitaisiin tarkastukset ja mittaukset 

kohdistaa näihin kohteisiin. Mittauksien ja tarkastusten perusteella voitaisiin tehdä 

putkistoille oikea-aikaiset korjaussuunnitelmat. 

7.2 Kunnossapitojärjestelmien aineisto 

Usein tehtaiden tietojärjestelmistä löytyy suuri määrä analysoimatonta dataa, mutta 

yrityksillä ei ole aikaa käydä tällaisia materiaaleja läpi. Tämä materiaali voidaan ottaa 

diplomityön lähtöaineistoksi, ja keskittyä sen analysoinnin jälkeen kohteisiin, jotka 

osoittautuvat tärkeiksi. Tässä työssä tutkittua dataa ovat tuotannon keittomenetystiedot, 

tehdyt juurisyyanalyysit sekä SAP-järjestelmän vikailmoitukset. 

Aineiston laajuuden vuoksi datan tutkiminen rajattiin vuosiin 2013–2016. Sellutehtaista 

kohteina olivat Oulu, Uimaharju ja Veitsiluoto. Kokonaiskuvaa sellutehtaiden 

putkivuodoista lähdettiin selvittämään tuotantomenetystietojen perusteella. Näiden 

tietojen perusteella työssä voidaan keskittyä kriittisimpiin putkistoihin, jotka aiheuttavat 
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kalliita tuotantomenetyksiä. Tuotantomenetystietojen perusteella diplomityö rajattiin 

paljon putkivuotoja aiheuttaviin linjoihin. Jatkoanalyysit kohdistettiin näihin kohteisiin 

juurisyyanalyysi- ja SAP-aineiston avulla. Näiden aineistojen perusteella pyrittiin 

selvittämään tarkasti putkivikojen yleisimmät kohdat sekä syyt. Usein 

häiriöilmoituksista ei selvinnyt putkivian tarkkaa paikka tai vikaantumisen syytä. 

Näiden selvittämiseksi tutkittiin myös putkivioista tehtyjä juurisyyanalyysejä. 

7.2.1 Tuotannon keittomenetykset 

Sellutehtaiden tuotantomenetystiedot analysoitiin Oulun, Uimaharjun ja Veitsiluodon 

tehtaiden osalta. Aineistosta tutkittiin putkistovikojen syitä sekä jakaantumista ajallisesti 

ja eri linjojen välillä. Kuvaajat tuotantomenetyksistä löytyvät liitteestä 2.  

Uimaharjun ja Veitsiluodon tehtailla keittämön alueella oli eniten tuotantomenetyksiä 

aiheuttavia putkivikoja. Myös Oulun tehtaalla keittämöllä oli melko paljon 

tuotantomenetyksiä aiheuttavia putkivikoja. Tilastoihin vaikuttaa paljon myös 

puskurisäiliöiden koko ja se, mikä linja on tehtaan tuotannon kannalta pullonkaula. Osa 

putkivuodoista voidaan korjata tuotantoa pysäyttämättä. Putkivuotojen syiden 

selvittämistä jatkettiin käymällä läpi tehtailla tehdyt juurisyyanalyysit. Vuotokohtien 

sijaintia selvitettiin SAPin häiriöilmoituksien avulla. SAP-aineiston haku kohdistettiin 

tuotantomenetystietojen perusteella Oulun, Uimaharjun sekä Veitsiluodon tehtaiden 

keittämöiden putkivuotoihin.  

7.2.2  SAP-ilmoitukset 

Aineiston tiedot kerättiin SAPista Exceliin ja ilmoitusten lukemisen jälkeen 

putkivuodoille merkittiin vuotokohta, syy ja putkessa virtaava aine. Datan keräämisen 

haasteena oli haun kohdistaminen putkistoihin. Sellutehtailla on suuri määrä putkistoja 

ja kaikilla ei ole omaa toimintopaikkaa SAPissa. Usein putkistojen häiriöilmoitukset 

kohdistetaan läheiselle toimilaitteelle, esimerkiksi pumpulle. Putkistojen 

häiriöilmoitukset kerättiin käyttämällä hakukriteereinä kustannuspaikkaa, 

suunnitteluryhmää ja kuvauskentän sanahakua. Ilmoitusten tarkkuus vaihteli myös 

jonkin verran. Usein tarkan vuotokohdan selvittäminen ei ole mahdollista tuotannon 

aikana, koska putket voivat olla eristettyjä ja niiden luo on vaikea päästä. Vuotokohdan 
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mahdollisimman tarkka kirjaaminen SAP-ilmoituksiin olisi tärkeää vikaantumisen syyn 

selvittämisen kannalta. Kuvissa 30-32 esitetään Oulun, Uimaharjun sekä Veitsiluodon 

sellutehtaiden putkivikojen sijainnit SAP-järjestelmän häiriöilmoitusten perusteella. 

Kuvista voidaan havaita, että putkiston komponentin ja liitokset ovat yleisiä 

vuotokohteita. SAP-ilmoituksien määrään vaikuttaa merkittävästi tehtaiden 

toimintopaikkarakenne, joka oli joka tehtaalla erilainen. Tästä syystä tehtaiden 

keskinäinen vertailu ei ole järkevää SAP-ilmoitusten perusteella. 

 

Kuva 30. Oulun sellutehtaan keittämön putkivuotokohdat. 

 

Kuva 31. Uimaharjun sellutehtaan keittämön putkivuotokohdat. 
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Kuva 32. Veitsiluodon sellutehtaan keittämön putkivuotokohdat. 

7.2.3 Juurisyyanalyysit 

Tuotantomenetystietojen perusteella Oulun ja Veitsiluodon tehtailla juurisyyanalyysit 

käytiin läpi Oulun ja Veitsiluodon sellutehtaiden keittämöiden osalta vuosilta 2013-

2016. Juurisyyanalyyseistä tarkasteluun otettiin kaikki putkistoihin, venttiileihin ja 

putkiliitoksiin liittyvät JSA:t. Kyseiseltä aikaväliltä Oulun tehtaalta löytyi 17 

juurisyyanalyysiä ja Veitsiluodon tehtaalta 9. 

Kuvissa 33 ja 34 esitetään Oulun ja Veitsiluodon sellutehtaiden keittämöiden 

putkistoihin liittyvien JSA:n tulokset vuosilta 2013-2016. Oulun sellutehtaalla 

tuotantomenetyksiä aiheuttavissa putkivuodoissa yleisiä syitä ovat värähtely, korroosio 

sekä putkiston varusteiden, kuten liitosten ja venttiileiden asennusvirheet. Erityisesti 

kannakointi ja laippaliitokset ovat merkittävässä osassa näissä vikaantumissyissä. 

Veitsiluodon sellutehtaalla taas putkien tukkeutuminen on yleisempää.  
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Kuva 33. Oulun sellutehtaan putkivuotojen juurisyyt. 

 

Kuva 34. Veitsiluodon sellutehtaan putkivuotojen juurisyyt. 
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rajauksessa, jotta voitaisiin keskittyä tärkeimpiin kohteisiin putkistoissa. Datan 

luotettavuutta voi heikentää moni asia, kuten pieni datan määrä. Esimerkiksi 

Veitsiluodon juurisyyanalyyseistä löytyi vain 9 putkistoihin liittyvää. Myös 
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dokumentointi vaikuttaa paljon datan laatuun ja luotettavuuteen. Jos ilmoitukset ja 

raportit eivät ole riittävän tarkkoja, niistä on vaikea saada kerättyä luotettavaa aineistoa. 

Tämä vaikeuttaa myös datan keräämistä, koska häiriöilmoituksia haettiin työssä 

kuvauksen perusteella. Jos kuvauksessa ei lue, että ilmoitus liittyy putkiin tai vuotoihin, 

sitä on vaikea löytää muilla keinoilla. 

Häiriöilmoituksissa vika pitäisi kuvata mahdollisimman tarkasti ja välttää murresanoja. 

Datan keräämisessä häiriöilmoituksia etsittiin ilmoituksen otsikossa olevien sanojen 

perusteella. Tarkemman dokumentoinnin avulla voidaan päätellä tarkemmin putken 

todennäköisiä vikaantumismekanismeja. 

Usein putkivikoihin liittyy useita vaikuttavia tekijöitä ja syitä. Tällöin joudutaan 

tekemään kaavioihin yleistyksiä ja valitsemaan yksi syy merkittävimmäksi putkivian 

syyksi. Useita osasyitä on vaikea sisällyttää selkeästi datan analysoinnin tuloksiin 

tapauksissa, joissa on monia vaikuttavia tekijöitä. 
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8 TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 

Eforan toimintaa johdetaan toimintasuunnitelmien avulla. Vuosittain Eforan 

paikkakunnat tekevät toimintasuunnitelmat, jotka koostuvat toimenpiteistä. 

Toimenpiteet kohdistetaan Eforan strategian mukaisiin painopisteisiin, jotka ovat 

vuonna 2017: 

 Turvallisuus 

 Tuloksen johtaminen 

 Tekemisen meininki 

 Käyttövarmuuden optimointi 

 Kunnossapidon toiminnot ja projektointi 

 Palveluiden hallinta 

 Asiakassuhteen hallinta 

Diplomityön kehitysehdotusten toteuttamisen osalta tavoitteena on saada jokaisen 

Eforan paikkakunnan toimintasuunnitelmaan vähintään kaksi putkistojen elinkaaren 

hallintaa parantavaa toimenpidettä.  

Putkistojen elinkaari voidaan jakaa eri vaiheisiin monella eri tavalla, eikä yhtä yleisesti 

hyväksyttyä mallia ole olemassa. Tässä työssä elinkaaren päävaiheet ovat suunnittelu, 

asennus ja käyttö, kunnossapito sekä elinkaaren päättyminen. Putkiston 

käyttövarmuuteen voidaan vaikuttaa elinkaaren kaikissa vaiheissa. Suurin merkitys on 

putkistojen suunnitteluvaiheella, jossa luodaan perusta putkiston hyvälle toiminnalle sen 

elinkaaren aikana.  

Kuvassa 35 esitetään putkiston käyttövarmuuteen vaikuttavia tekijöitä. Suunnittelu on 

tärkein vaihe putkistojen käyttövarmuuden ja riskienhallinnan kannalta. Putkien oikealla 

mitoituksella saadaan virtausnopeus pysymään sopivana. Mitoituksen lisäksi 

materiaalinvalinta on yksi tärkeimmistä korroosioneston tekijöistä putkistojen 

elinkaaren kannalta. Värähtelyiden ja lämpölaajeneminen tulee myös ottaa huomioon 

suunnitteluvaiheessa, koska hyvän kannakesuunnittelun avulla voidaan vähentää niiden 
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aiheuttamia väsymismurtumia. Myös dokumentaatio on asia, johon on kannattavaa 

panostaa mahdollisimman aikaisin putkistojen suunnitteluvaiheessa. 

 

Kuva 35. Putkiston käyttövarmuuspyramidi. 

Putkistosuunnittelussa tärkeimpiä huomioitavia asioita ovat oikea mitoitus paineen ja 

virtaavan aineen mukaisesti. Materiaalin valinnassa tulee kiinnittää huomiota 

materiaalin korroosionkestoon ja huomioida kohteessa mahdollisesti esiintyvät 

korroosiomuodot. Väsyminen on korroosion lisäksi yleinen vauriomekanismi 

putkistoissa. Väsymistä aiheuttavat erityisesti värähtelyt ja lämpövaihteluiden 

aiheuttamat jännitykset. Suunnittelun työkaluja värähtelyiden ja lämpövaihteluiden 

hallintaan ovat mm. jännitysanalyysi ja putkistojen kannakoinnin standardi PSK 7301.  

8.1 Putkistojen uusintakriittisyys 

Kriittisyysanalyysi on työkalu, jonka avulla kunnossapitotoimintaa priorisoidaan. 

Eforan kriittisyysluokitusprosessissa toimintopaikoille annetaan kriittisyysluokka (A – 

suuri, B – keskitaso, C – pieni). ABC-luokitus huomioidaan mm. kohteen 

ennakkohuoltosuunnitelmissa, varaosastrategiassa sekä häiriöiden korjausten 

kiireellisyydessä. Luokittelussa huomioidaan kaikki vikaantumiseen liittyvät tekijät. 
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Kohteen vikaantumistaajuus huomioidaan riskiluvun laskennassa, joka on 

kriittisyysanalyysistä erillinen tarkastelu. 

Tässä työssä keskityttiin kriittisimpien putkien löytämiseen kriittisyysluokituksen, 

vikahistorian sekä muun kohteesta kerätyn faktatiedon perusteella. Tavoitteena oli 

kehittää systemaattinen malli metalliputkien kunnossapitoon. Jesse Kittilän 

insinöörityössä (2013) on esitetty malli lujitemuoviputkistojen uusinnan kriittisyyteen 

arviointiin ja tätä mallia käytettiin apuna myös tässä työssä niiltä osin, jotka soveltuvat 

myös metalliputkistoihin. 

Ennen putkiston uusintakriittisyyden selvittämistä tulee selvittää, onko putkiston 

nykyinen käyttötarkoitus sama kuin putken alkuperäinen käyttötarkoitus. Joskus 

sellutehtaan prosessia muutetaan ja tällöin esimerkiksi putkessa virtaava aine tai paine 

voi muuttua muuksi kuin se oli putken mitoituksessa ja materiaalin valinnassa. Putken 

käyttötarkoituksen muutoksilla voi olla merkittäviä vaikutuksia putken 

käyttövarmuuteen. Jos putken käyttötarkoitusta on muutettu, tulee putken mitoitus ja 

materiaali tarkastaa sekä tehdä kunnossapitosuunnitelma tapauskohtaisesti. Myös 

putkistoon liittyvä dokumentaatio tulee käydä läpi ja päivittää riittävälle tasolle 

uusintakriittisyyden ja vikahistorian selvittämiseksi. 

Uusintakriittisyysluku voidaan laskea seuraavan kaavan avulla: 

𝑈 = 𝐼 ∙ (𝐾 + 𝐿),   (16) 

missä  U = uusintakriittisyys (2-30) 

I = putkilinjan ikä (1-5) 

K = kuormitustyyppi (1-3) 

L = ABC-luokka (1-3) 

Putken ikä on usein ensimmäinen uusintakriittisyysluvun laskentaa varten selvitettävä 

faktatieto. Putken ikä on usein hyvä ja luotettava lähtökohta putken kunnon 

arvioinnissa, jos se saadaan selvitettyä riittävällä tarkkuudella. Putken ikää voidaan 

selvittää käymällä läpi putken historiatiedot SAP-järjestelmästä. Usein putkien 

historiatietoja ei löydy riittävästi, koska kaikilla putkilla ei ole omaa toimintopaikkaa ja 
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mahdolliset toimenpiteet voivat olla väärin kohdistettu SAP-järjestelmään. Tällöin 

putken ikää ja muita historiatietoja on etsittävä putken asennuspiirustuksista. 

Uusintakriittisyysluvun laskennassa putken ikä saa arvon väliltä 1-5 (ks. kuva 36). 

Putkessa virtaava aine ja kuormitustapa otetaan huomioon arvolla K, joka saa arvon 

väliltä 1-3. Putken vikaantumisen seuraukset on otettu huomioon arvolla L, joka vastaa 

putkelle annettua ABC-luokitusta. Eforan kriittisyysluokittelu toteutetaan liitteen 4 

kaaviokuvan mukaisesti. Uusintakriittisyyslaskennan yhteydessä on hyvä tarkastaa ja 

tarvittaessa myös päivittää ABC-luokitus. Uusintakriittisyyden laskenta-arvot ja niiden 

kriteerit on esitetty kuvassa 36. 

 

Kuva 36. Uusintakriittisyystekijöiden lukuarvot. 

Malli on hyödyllinen erityisesti suurkorjausten tarpeen arvioinnissa. Putkistojen 

suurkorjaukset tulisi olla tiedossa vähintään vuosi aikaisemmin, jotta suunnitteluun ja 

valmisteluun jäisi riittävästi aikaa. 

8.1.1 Riskiluku 

Riskilukulaskenta on tärkeä työkalu huoltosuunnitelmien ja kehityskohteiden 

priorisoinnissa. Riski koostuu vikaantumisen todennäköisyydestä ja vaikutusten 

laajuudesta. Riskin suuruus voidaan määritellä kaavalla 17 (Virtanen 2013): 

Kriittisyystekijöiden 

lukuarvot

Putkilinjan 

ikä = I
Kuormitustapa = K Luokka = L

1 alle 10 v. normaali virtaus C-luokka

2 10-20 v.
kemikaali ja/tai poikkeava 

virtaus
B-luokka

3 20-30 v.

vahva kemikaali + 

paineiskuja/mekaanista 

rasitusta

A-luokka

4 30-40 v.

5 yli 40 v.

U = I ∙ ( K + L )
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𝑅 = 𝑝𝐶𝑎    (17) 

missä  R on riski 

p on riskin toteutumisen todennäköisyys 

C on riskin vaikutus 

a on parametri, jonka avulla voidaan painottaa suuria menetyksiä 

Eforan riskilukulaskennassa riskin vaikutukset on jaettu tuotantomenetyskustannuksiin 

(K) sekä työ- ja materiaalikustannuksiin (M). Vikaantumisen todennäköisyyttä (T) 

arvioidaan vikahistorian avulla. (Efora 2016)  

𝑅 = 𝑇 ∙ (𝑀 + 𝐾)   (18) 

Riskien tunnistaminen ja hallinta on keskeinen asia kunnossapidon organisoinnissa ja 

käyttövarmuuden optimoinnissa. Riskiluvun lisäksi voidaan käyttää myös muita 

analyysejä ja TOP-listoja riskin tarkasteluun. Putkistojen kannalta on tärkeä tunnistaa 

kohteet, joissa on suuri riski tuotantomenetyksille vikaantumisen tapahtuessa. Usein 

putkivuodot kehittyvät hitaasti, jolloin vuodon paikkauksen avulla tuotantoa voidaan 

jatkaa suunniteltuun seisokkiin asti, jossa tehdään perusteellinen korjaus. Vuodon 

paikkauksen voi estää esimerkiksi vaikea huollettavuus, vaarallinen kemikaalisisältö tai 

suuri paine. Tällöin vuodon korjaus vaatii huoltoseisokin. Riskien tarkastelussa tulee 

pyrkiä tunnistamaan tällaiset kohteet ja löytämään niihin ennakoivia 

kunnossapitotoimenpiteitä. 

8.2 Dokumentoinnin kehittäminen 

Dokumentointi on tärkeä asia koko putkistojen elinkaaren aikana. Kunnossapidon 

resurssien faktapohjainen kohdistaminen vaatii, että kunnossapitodata voidaan kerätä ja 

analysoida riittävän tehokkaasti. Dokumentaation laadukas ylläpito on koko 

kunnossapito-organisaation vastuulla oleva asia. Hyvä dokumentaatio myös helpottaa 

kaikkia putkiston elinkaaren hallintaan liittyviä osa-alueita. 
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8.2.1 SAP-järjestelmä 

Vikahistorian ja häiriöilmoitusdatan hyödyntämisen edellytys on, että putkistot 

saataisiin SAP-järjestelmään omille toimintopaikoille. Omat toimintopaikat putkille 

auttavat myös ennakkohuoltotöiden suunnittelussa. Häiriöilmoitukset täytyy myös 

kohdistaa näihin toimintopaikkoihin. Liian yleisille tasoille kohdistetut 

häiriöilmoitukset vaikeuttavat datan keräämistä, analysointia ja vian kohdistamista.  

8.2.2 PI-kaaviot, putkistopiirustukset ja prosessinohjausjärjestelmät 

Päivittämisen tarvetta on usein putkistojen osalta myös PI-kaavioissa, eli putkitus- ja 

instrumentointikaavioissa, layout-kuvissa sekä tuotannon prosessinohjausjärjestelmissä. 

Putkistoihin liittyvien piirustusten ja muun dokumentaation ylläpitäminen on tärkeää, 

jotta voidaan nopeasti ja luotettavasti selvittää esimerkiksi putken ikä ja materiaali. 

Selkeät ja ajantasaiset piirustukset säästävät aikaa myös tarkastuksissa ja korjaustöissä. 

Putkistoihin ja prosessiin tehtävät muutokset on tärkeä päivittää piirustuksiin ja 

dokumentteihin tai ilmoittaa siitä vastaavalle henkilölle. 

8.2.3 Putkistomerkinnät 

Työn aikana havaittiin myös tarve putkistomerkintöjen parantamiselle. Erityisesti 

sellutehtaiden vanhoilla osastoilla putkistoja ei ole rakentamisvaiheessa merkitty 

kattavasti. Osa merkinnöistä on myös likaantunut tai kulunut, jolloin niiden 

havaitseminen on vaikeaa. Lisäksi putkistomerkintöjen standardit ovat muuttuneet ajan 

myötä ja yhtenäinen merkitsemiskäytäntö helpottaisi putkien tunnistamista. Nykyisin 

putkien tunnistaminen voi olla erittäin vaikeaa asiaan perehtymättömälle henkilölle. 

Selkeät putkistomerkinnät usein nopeuttavat kohteen löytymistä kunnossapitotöissä. 

Puutteelliset tai virheelliset putkistomerkinnät voivat johtaa vakaviin työtapaturmiin 

korjaustöissä. Hyvä tavoite olisi pyrkiä merkitsemään prosessiputket standardin SFS 

3701 mukaisesti, kuten myös Tukes suosittelee Kemikaaliputkistojen 

turvallisuusvaatimukset -oppaassa. Vähimmäisvaatimuksena on virtaavan aineen ja 

virtaussuunnan merkitseminen. (Tukes 2017a) 
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8.3 Suunnittelun, käytön ja asennustoiminnan kehittäminen 

Putkistojen elinikää ja toimintavarmuutta voidaan parantaa myös panostamalla 

putkistojen laadukkaaseen suunnitteluun, asennukseen ja käyttöön. Toimenpiteitä tämän 

saavuttamiseksi ovat mm. viimeisimpien suunnittelumenetelmien ja -työkalujen 

käyttäminen, henkilöstön koulutus putkistosuunnitteluun ja -asennukseen sekä selkeiden 

ja yhtenäisten ohjeiden luominen. Myös säännölliset puhdistukset ovat osa putkistojen 

ylläpitoa. Koulutuksista ja ohjeista voi olla apua erityisesti uusien työntekijöiden 

perehdytyksessä. Siten voidaan vähentää suunnittelu-, asennus- ja käyttövirheistä 

johtuvia putkivikoja. 

8.3.1 Suunnittelutyökalujen hyödyntäminen 

Nykypäivänä putkistosuunnittelussa tulisi käyttää 3D-suunnitteluohjelmistoja. 

Suunnittelutyökalut ovat kehittyneet merkittävästi viime vuosina ja CAD-ohjelmistoihin 

on tullut monia putkistosuunnittelua helpottavia työkaluja. Esimerkiksi 

jännitysanalyysin tekeminen putkistolle on ohjelmistojen kehityksen myötä helpottunut 

ja tehostunut. Käytettävissä on laskentamoduuleja, joihin putkiston 3D-malli voidaan 

siirtää ja suorittaa jännitysanalyysi esimerkiksi FEM-laskentaa käyttäen. 

Jännitysanalyysistä on hyötyä muun muassa kannakesuunnittelussa, kun värähtelyiden 

ja lämpölaajenemisen aiheuttamia jännityksiä pyritään vähentämään. (Takkinen 2017) 

Nykyaikaiset suunnitteluohjelmistot helpottavat suunnittelijan työtä myös putkiston 

komponenttien ja liitosten valinnassa. Niiden avulla voidaan välttää vikaantumisalttiita 

suunnitteluratkaisuja. Esimerkiksi AutoCAD Plant 3D -ohjelmassa on mahdollisuus 

luoda putkiliitostaulukko, josta ohjelma tarjoaa automaattisesti sopivaa liitostyyppiä 

ennalta määritellyn taulukon mukaan. Tämä vähentää putkistosuunnittelussa tehtäviä 

valintoja, joissa voidaan helposti tehdä virheitä. Suunnittelija voi muokata 

putkiliitostaulukkoa tarpeen mukaan, jolloin huonot liitosratkaisut voidaan poistaa 

taulukosta tulevaisuutta varten. (Takkinen 2017) 
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8.3.2 Asennus 

Laippaliitokset eli avattavat ruuviliitokset ovat välttämättömiä putkistosysteemin 

asennuksen, käytön ja kunnossapidon kannalta. Teollisuuslaitoksessa voi olla jopa 

satatuhatta laippaliitosta putkistoissa ja komponenteissa. (Amiedu 2017) Laippavuodot 

aiheuttavat kustannuksia ja turvallisuusriskejä, joten laippaliitosten laatu on järkevää 

varmistaa asennusvaiheessa. 

EN-standardi SFS-EN 1591-4 määrittelee, miten laippaliitosten asentajien pätevöitys 

tulee järjestää. Suomessa teollisuuslaitoksille SFS-EN 1591-4 mukaista 

laippaliitoskoulutusta järjestää Amiedu. Tärkeitä asioita putkiston asennuksessa ovat 

muun muassa putkien linjaus, laippatiivistemateriaalin valinta, ruuvien oikeat 

kiristysmomentit sekä putken suojaus ja eristys. Tiivistemateriaalin valinnassa 

ohjeistusta löytyy PSK standardista 6401. 

8.3.3 Putkiston käyttö 

Paineiskut aiheuttavat laippavuotoja erityisesti sellutehtaan ylösajovaiheessa. 

Paineiskuja on mahdollista vähentää prosessiasetusten optimoinnilla, yleensä 

virtausventtiilien avautumis- ja sulkeutumisaikaa pidentämällä. Joskus 

virtausventtiileitä ei ole riittävästi putkistossa, jolloin paineiskuja ei voida välttää 

tarpeeksi tehokkaasti. Voimakkaimpien paineiskujen syyt ja kohdat tulisi selvittää 

yhdessä tuotannon kanssa, ja hankkia riittävästi virtaventtiileitä prosessiasetusten 

hallitsemiseksi. 

Putkistojen säännöllinen puhdistus on keino ehkäistä putkistojen likaantumista ja 

tukkeutumista. Myös riittävän saattolämmityksen järjestäminen ja ylläpitäminen on 

tärkeää putkille, joissa on jäätymisen riski olemassa. Kaupallisia menetelmiä putkiston 

puhdistukseen sekä jäätymisen estoon on esitelty luvussa 5.3 Putkiston likaantuminen ja 

tukkeutuminen. 
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8.4 Ennakoivan kunnossapidon lisääminen 

Sellutehtaan putkistojen käyttövarmuuden kannalta tärkein toimenpide on resurssien 

kohdistaminen putkistojen ennakoivaan kunnossapitoon. Usein ainoa aika suorittaa 

ennakkohuoltotöitä putkistoille on tehtaan huoltoseisokki. Siksi seisokeissa on 

putkistojen uusimiseen ja muihin huoltotöihin varattava riittävästi aikaa ja resursseja, 

jotta putkistojen huoltovelan muodostuminen voidaan estää. 

8.4.1 Kunnonvalvontamenetelmien hyödyntäminen 

Kunnonvalvontamenetelmiä kannattaa soveltaa sellutehtaan kriittisimpiin putkistoihin. 

Kunnonvalvontamenetelmien valinnassa tulee selvittää kohteen todennäköisimmät 

vikaantumismekanismit, koska eri mittausmenetelmät sopivat erilaisten vikojen 

havaitsemiseen. Yleisimpiä putkistojen kunnonvalvonnan mittausmenetelmiä on esitelty 

luvussa 6.2 NDT-menetelmät. Tarkasteluun on otettu myös kehittyneempiä 

mittausmenetelmiä, kuten vaiheistettu ultraäänitekniikka, kulkuaikatekniikka sekä 

pitkän kantaman tekniikka. Monet putkistojen kunnonvalvontamittauksista on 

mahdollista suorittaa myös käynnin aikana, jolloin vältytään tuotantokatkoksilta. 

Tiettyjen putkityyppien tapauksissa myös koepalojen otto on myös käyttökelpoinen 

menetelmä putken kunnon varmistamiseen.  

8.4.2 Parhaiden käytäntöjen jakaminen 

Kunnonvalvontamenetelmien ja ennakkohuoltokohteiden oikea valinta voi olla haastava 

tehtävä. Sellutehtailla on kokemuksien perusteella löydetty hyväksi havaittuja tapoja 

putkistojen ennakoivaan kunnossapitoon. Parhaiden käytäntöjen aktiivisella jakamisella 

voidaan saada merkittäviä hyötyjä ja säästää aikaa muiden paikkakuntien 

kunnossapidossa. Paikkakuntien välisen kommunikaation kehittäminen on 

avainasemassa kokemuksien jakamisen kannalta. 
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9 YHTEENVETO 

Työn tarkoituksena oli aluksi keskittyä sellutehtaan putkistojen kunnossapitoon ja 

kriittisimpien kohteiden kartoitukseen kunnossapitodatan perusteella. Työn edetessä 

havaittiin, että suunnittelun ja käytön merkitys putkistojen käyttövarmuuteen on suuri. 

Tästä syystä putkistoja tarkasteltiin myös suunnittelun, asennuksen ja käytön 

näkökulmasta. Esimerkiksi kannakesuunnittelu on tärkeä vaihe, jossa tulee huomioida 

lämpölaajenemisen ja värähtelyiden hallinta putkistossa. Työn pääpaino pidettiin 

kuitenkin olemassa olevien putkistojen elinkaaren hallinnassa.  

Työn aihe oli erittäin laaja ja kunnossapitodatan avulla työ pyrittiin rajaamaan 

putkistojen kannalta kriittisimpiin kohteisiin. Datan analysoinnin perusteella havaittiin, 

että Oulun, Veitsiluodon ja Uimaharjun sellutehtailla keittämöt ovat tuotannon kannalta 

kriittisessä asemassa. Putkiston ongelmat keittämöllä aiheuttavat herkästi kalliita 

tuotantomenetyksiä, joten datan analysoinnissa keskityttiin jatkossa keittämöihin. 

Putkistojen yleisimpiä vikaantumismekanismeja selvitettiin käymällä läpi 

juurisyyanalyysejä sekä SAP-järjestelmän häiriöilmoituksia. 

Työn teoriaosuudessa syvennyttiin putkistojen vauriomekanismeihin sekä 

kunnossapidon, suunnittelun ja käytön työkaluihin käyttövarmuuden varmistamiseksi. 

Myös viranomaisvaatimukset ja yleisimmät standardit selvitettiin prosessiputkistojen 

osalta. Näiden vaatimusten ja standardien pohjalta voidaan putkistoille määritellä 

kunnossapitosuunnitelma. 

Kokemuksen ja hyvien käytäntöjen jakaminen havaittiin keskeiseksi asiaksi putkistojen 

kunnonvalvonnan kehittämisessä. Esimerkiksi haastatteluiden aikana havaittiin, että 

tehtailla käytetään seinämänvahvuusmittauksia nopeasti kuluvissa kohteissa, kuten 

puskuputkissa. Oikeiden mittauskohtien ja -menetelmien valinta putkistoille voi olla 

haastavaa ja työlästä. Tiedon ja käytäntöjen jakamisella voidaan helpottaa ja nopeuttaa 

tätä työtä. 

Dokumentaation merkitys korostui työ aikana varsinkin datan analysoinnissa. 

Vikahistorian selvittämisessä on suuri apu, jos putkistoille on tehty omat toimintopaikat 
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ja putkiviat on kirjattu näille toimintopaikoille. Putkistot ovat kattavimmin omilla 

toimintopaikoilla Oulun ja Veitsiluodon sellutehtailla. Kuitenkin putkivuotoja ei aina 

merkitä näille toimintopaikoille riittävän tarkasti. Dokumentaation kehittäminen 

helpottaa myös putkistojen nykytilan kartoitusta, uusintakriittisyys- ja riskiluvun 

määrittämistä sekä kunnossapitosuunnitelmien tekoa. 

Prosessiasetusten ja putkiston käytön osalta tärkeiksi asioiksi nousi paineiskujen 

ehkäiseminen virtausventtiileiden avulla sekä putkistojen puhdistaminen. Myös 

putkistojen asennuksessa on monia huomioitavia asioita, joiden kouluttamiseen ja 

perehdyttämiseen kannattaa panostaa. Esimerkiksi putkiston linjaus, laippaliitosten 

asennus sekä tiivistemateriaalin valinta vaikuttavat putken toimintaan. 

Kunnossapitotoimintojen priorisoinnissa voidaan käyttää uusintakriittisyyslukua. Luvun 

laskennassa huomioidaan putken ikä, kuormitustyyppi sekä tuotantokriittisyyden ABC-

luokitus. Lisäksi vikahistoriaa kannattaa hyödyntää riskiluvun laskennassa, jolloin 

putkiston kunnossapitosuunnitelma voidaan tehdä faktoihin pohjautuen. 

Systemaattiset NDT-tarkastukset ovat avainasemassa faktatiedon keräämisessä 

putkistosta, sekä ennakoivan kunnossapidon kehittämisessä. Useat ainetta 

rikkomattomat menetelmät, kuten digitaalinen röntgenkuvaus ja lämpökuvaus, ovat 

toteutettavissa prosessin aikana. Monissa putkistoissa kunnonvalvonta on vähäistä ja 

kunnonvalvonnan avulla voitaisiin tehostaa kunnossapitoa sekä parantaa 

käyttövarmuutta. Sovellettavan menetelmän on aina tapauskohtaista ja valinnassa tulee 

huomioida kohteen vikahistoria sekä vikaantumisista tehdyt juurisyyanalyysit. Usein 

parhaaseen tulokseen päästään eri NDT-menetelmien yhdistelmällä ja säännöllisillä 

tarkastusväleillä. 
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LIITE 1 Haastattelukysymykset 

1. Kuinka paljon tuotantomenetyksiä putkistoviat aiheuttavat? 

 

2. Mitkä ovat ongelmallisimmat alueet putkistovikojen kannalta? 

 

3. Millä menetelmillä putkistojen kuntoa tarkastetaan ja kuinka säännöllisesti? 

a. Silmämääräisesti? 

 

b. Paksuusmittauksilla? 

 

c. Muilla menetelmillä? 

 

4. Millaista putkistojen kunnonvalvonnan osaamista on tehtaan asentajilla, 

kunnossapito-insinööreillä, Stora Ensolla tai toimittajilla? 

 

5. Millaista osaamista on putkien korjaukseen? Esimerkiksi hitsaus, putken vaihto 

yms. 

 

6. Kuinka suunnitelmallisesti korjaukset tehdään? 

 

7. Miten usein eri vikaantumiset tapahtuvat? 

 Usein Välillä Harvoin 

Tukkeutuminen    

Seinämävahvuuden 

liiallinen 

pieneneminen 

   

Säröily    

Murtumat    

Putkiliitosten vuodot    

Venttiilit ja muut 

komponentit 

   

 

8. Mitkä ovat yleisimmät vuotokohdat putkissa? (hitsaussaumat, mutkat, liitokset, 

toimilaitteet yms.) 

 

9. Mitä pitäisi parantaa putkistojen elinkaaren hallinnassa? 
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LIITE 2 Sellutehtaiden putkistojen aiheuttamat tuotantomenetykset 2013-2016 
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Liite 3 Vaatimustenmukaisuuden arviointimoduulit (Turvatekniikan keskus 2017) 
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Liite 4 Eforan kriittisyysanalyysin puurakenne ja prosessin tulos 

 

Kaikille tekijöille tehdään seuraava arviointi: 1 – merkittävä vaikutus, 2 – keskitasoinen 

vaikutus tai 3 – vähäinen vaikutus vikatilanteessa. 

Impact of Failure on Bottom Line
LowHigh

Class A Class C

N
u

m
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Class B
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