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 Uusi painelaitelaki 
-> korvaa painelaitelain 869/1999 

 Valtioneuvoston asetus painelaitteista 
-> korvaa painelaitteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 
938/1999

 Valtioneuvoston asetus yksinkertaisista painesäiliöistä
-> korvaa yksinkertaisista painesäiliöistä annetun kauppa- ja 
teollisuusministeriön päätöksen 917/1999

 Valtioneuvoston asetus painelaitteiden rekisteröinnistä, sijoituksesta ja 
käytöstä
-> korvaa painelaiteturvallisuudesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön 
päätöksen 953/1999

 Kattilalaitosten pätevyyskirja-asetus 891/1999 jää voimaan



Painelaitelaki (1144/2016)

 Lain 5§: 
 Painelaite on suunniteltava ja valmistettava, sitä on 

hoidettava ja käytettävä ja se on tarkastettava niin, 
ettei se vaaranna kenenkään terveyttä, turvallisuutta 
eikä omaisuutta. 

 Painelaitteessa on oltava riittävät 
käyttöturvallisuuden varmistavat laitteet ja 
laitejärjestelmät ja niiden on toimittava 
asianmukaisesti.



Painelaiteturvallisuus mitä se on ?

• Yleinen virhe on, että painelaiteturvallisuuden ajatellaan koskevan vain 
painelaitteita. Painelaitesäädökset lähtevät kuitenkin paineesta 
aiheutuvien vaarojen välttämisestä. Tämä todettiin mm. painelaitelain 
eduskuntakäsittelyssä:

”Painelaitelain tavoitteena on estää ylipaineesta terveydelle, 
turvallisuudelle ja omaisuudelle aiheutuva vaara ennakolta.”

• Tämä tulkinta edellyttää painelaiteturvallisuuden käsittämistä paljon 
laiteajattelua laajemmin. Käyttö, sijoitus, muut ympäristötekijät, vuodot, 
rikkoutumiset, työturvallisuus jne.  on otettava mukaan



Painelaiteturvallisuuden kaksi puolta

• Painelaiteturvallisuuden varmistamisessa on  kaksi puolta 
lakisääteinen tarkastustoiminta ja valmistajan tai 
käyttäjän oma toiminta.

• Käyttäjän toiminnan osalta lainsäädännön perusteluissa  
korostetaan:
– Laite- ja laitoskohtaisten erikoispiirteiden 

huomioonottamista
– Turvallisuuskulttuuria, toimintatapoja ja asennetta
– Muun turvallisuustoiminnan  hyödyntämistä 

painelaiteturvallisuuden kehittämisessä



Kuumaöljykattila

 Kuumaöljykattilalla lämmönsiirtoöljy voidaan kuumentaa kattilan painetta nostamatta jopa 
350 °C lämpötilaan saakka, kun esimerkiksi höyryjärjestelmässä  350 °C lämpötila vaatii 180 
baaria painetta. Tämä vaatii höyrykattilalta suurta paineen kestävyyttä ja 
kuumaöljykattilaan verrattuna huomattavan kalliita rakenteita. Kiertoöljypumpun 
kehittämä paine 3-8 baaria on korkein kuumaöljyjärjestelmässä esiintyvä paine. 

 Kuumaöljylämmitysjärjestelmä tuo paljon etuja: 

 - Suljettu kierto - pienemmät lämpöhäviöt
 - Korroosiovapaa 
 - Ei jäätymisvaaraa 
 - Ei veden esikäsittelyä, eikä veden esikäsittelykemikaaleja
 - Vaatii hyvin vähän huoltoa ja laitokset ovat pitkäikäisiä 
 - Korkea hyötysuhde  
 - 20-50% vähemmät energian siirtokulut sama energiamäärä verrattuna höyryyn 
 Jos tuotannossa tarvitaan höyryä, voidaan höyry tuottaa täysin automatisoitavissa olevalla 

kuumaöljy-höyrylämmönvaihtimella. 



Vaikuttaminen  hankintavaiheessa

 Päätavat,  joilla  hankintaan  ja  tuotteen  valmistukseen  voidaan  vaikuttaa  
ovat:
 Varmistutaan  toimittajan  asiantuntemuksesta  ja  osaamisesta
 Tilausdokumentaation  huolellinen  valmistaminen
 Toimitettavan  kokonaisuuden  huolellinen  määrittely
 Yhteistyö  valmistajan  kanssa laitteen  suunnitteluvaiheen  ja  

riskiarvioinnin  aikana
 Käytettävistä  standardeista  sopiminen
 Valmistuksenaikaiseen  tarkastukseen  vaikuttaminen  (moduulin  

valinta)
 Käytettävästä  tarkastuslaitoksesta  sopiminen
 Toimitettavista  asiakirjoista  sopiminen
 Oma  valvonta  valmistusvaiheessa



VAAROJA KOSKEVA SELVITYS – RISKIN 
ARVIOINTI

 Painelaitteen tai laitekokonaisuuden valmistus edellyttää riskin arvioinnin 
tekemistä, josta vastaa valmistaja

 Valmistajan on suunniteltava ja valmistettava painelaite tai laitekokonaisuus riskin 
arvioinnin tulokset huomioon ottaen

 Valmistajan on voitava riskin arvioinnin avulla tunnistaa ja selvittää mahdolliset 
painelaitteen kuormituksesta aiheutuvat vikaantumistavat, jotka voivat esiintyä, 
kun painelaitetta käytetään kohtuudella ennakoitavissa olevissa olosuhteissa

 Riskin arvioinnin tulosten perusteella määritetään sovellettavat olennaiset 
turvallisuusvaatimukset

 Yhdenmukaistettujen EN-standardien mukaisten painelaitteiden oletetaan 
täyttävän olennaiset turvallisuusvaatimukset
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VAAROJEN POISTAMINEN tai PIENENTÄMINEN

 Painelaitteen tai laitekokonaisuuden suunnittelussa ja valmistuksessa 
noudatetaan seuraavia periaatteita:

 1. Vaarojen poistaminen ja pienentäminen 
 2. Suojaustoimenpiteet niiden vaarojen osalta joita ei voida poistaa
 3. Tiedotettava käyttäjälle jäljelle jäävistä vaaroista käyttö-ohjeissa tai 

painelaitteen merkinnöissä
 Riskin arvioinnin ja käyttöohjeiden laadinnan ohjeita:
 CEN/TR 764-6 Käyttöohjeiden rakenne ja sisältö
 PSK 4917 Teollisuuden kone- ja laitehankinnat. Painelaitteet. Asiakirjamallit



HÖYRYKATTILAN TULIPESÄRÄJÄHDYS 
25.10.2007

 Yksi työntekijä sai surmansa höyrykattilan tulipesäräjähdyksessä koekäytössä
 Kuumaan tulipesään johdettiin polttoainelinjaan jäänyttä liuotinpolttoainetta 

koekäyttöpäivän lopussa (klo 20:50)
 Liuotin (n. 2 litraa) höyrystyi ja räjähti, jolloin tulipesää räjähdysluukun näkölasista 

tarkkaillut työntekijä sai surmansa räjähdysluukun auetessa voimalla 





TUTKIJARYHMÄN HAVAINTOJA

 Koekäytön valvonnasta ja työnjohdosta ei oltu sovittu toimittajan ja tilaajan 
kesken

 Käyttöohjeita ei noudatettu: räjähdysluukun luona ei saa olla kattilan 
sytytyshetkellä

 Räjähdysluukkuun sijoitettu tulipesän tarkkailulasi on ratkaisuna vaarallinen, 
sillä räjähdysluukku on tulipesän varolaite

 Liuotinpolttoaineen vaaraa ei ymmärretty
 Tutkinnan tuloksista julkaistu onnettomuus-tutkintaraportti ja kaksi Tukes-

tiedotetta (25.2.2008 ja 16.6.2008)









.

Painelaitteen omistajan tai haltijan on 
laadittava sijoitussuunnitelma seuraaville 
painelaitteille:

1) rekisteröitävä höyry- tai kuumavesikattila; 

2) autoklaavi, jonka suurimman sallitun käyttöpaineen ja tilavuuden tulo 
on yli    1 000 bar·L; 

3) höyryn tai veden siirtoputkisto, jonka suurin sallittu käyttölämpötila 
on yli 120°C ja jonka nimellissuuruus on yli DN 100 sekä suurimman 
sallitun käyttöpaineen ja nimellissuuruuden neliön tulo on yli 105 
bar·mm2; 

4) muu painelaite, joka sijoitetaan käyttökohteeseensa sisätiloihin, 
yleisötiloihin tai yleisen kulkuväylän välittömään läheisyyteen, lukuun 
ottamatta: 

a) painesäiliötä, jonka suurimman sallitun käyttöpaineen ja tilavuuden 
tulo on enintään 10 000 bar·L; 



Sijoitus

Sijoituksessa otettava huomioon:
 työntekijöiden turvallisuus
 lähellä sijaitsevat tilat ja laitteistot
 vauriotilanteessa paineen purkautuminen mahdollisimman rajatulle alueelle ja 

turvallisimpaan suuntaan



Ajankohtaista valvonnasta
TARKASTUSTEN PYYTÄMINEN
1. Sijoitussuunnitelman tarkastuksen pyytäminen jää 

käyttöönottovaiheeseen

2. Ensimmäinen määräaikaistarkastus pyydetään tehtäväksi tuotantokäytön 
alkaessa

3. Kattilalaitoksen vaaran arvioinnin päivityksen tarkastaminen

Lainsäädännön vaatimukset:
 Sijoitussuunnitelma on tarkastettava ennen painelaitteen 

paikalleen asentamista

 Ensimmäinen määräaikaistarkastus on tehtävä painelaitteen 
käyttöönoton yhteydessä

 Käyttötarkastuksessa on tarkastettava, että kattilalaitoksen vaaran 
arviointi on ajan tasalla, tarvittaessa muutostarkastus
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VAARAN ARVIOINTI
 Vaaran arvioinnissa tulee ottaa huomioon, 
 miten valvomon henkilökunta ja vuoromiehitys on 

perehdytetty,
 valvottavien kattiloiden lukumäärä, käyttöarvot, 

polttoaineet, varustelun taso ja käyttökunto. 
 Vaaran arvioinnissa on otettava huomioon valvomon 

toimintojen määrittelyssä samanaikaiset 
kattilalaitosten käyttöhäiriötilanteet sekä 
poikkeustilanteet kuten laajamittainen 
tietojärjestelmä-, yhteys- tai sähköhäiriö. 



KÄYTÖN VALVOJAN TEHTÄVÄT
Painelaitelaki

 Omistajan ja haltijan on huolehdittava, että käytön valvoja voi hoitaa ja käyttää 
painelaitetta niin, ettei siitä aiheudu vaaraa ihmisille tai omaisuudelle

 Käytön valvojan tehtävät:
 valvoa painelaitteen käyttöä ja kuntoa
 pitää omistaja tai haltija tietoisena painelaitteen käyttöön ja kuntoon liittyvistä 

seikoista
 varmistaa, että painelaitetta käyttävä henkilökunta tuntee painelaitteen 

toiminnan ja käyttöohjeet



KÄYTTÖHENKILÖKUNTA
Painelaitelaki

 Omistajan ja haltijan on huolehdittava, että painelaitteen käyttäjänä 
toimiva henkilökunta on ammattitaitoista ja tehtäviinsä perehdytettyä

Valtioneuvoston asetus painelaiteturvallisuudesta: 
 Kattilalaitoksen ohjauspaikalla saa toimia vain ammattitaitoinen ja 

tehtäviinsä perehdytetty henkilökunta
 Jatkuvassa käytön valvonnassa kattilalaitoksen miehitys on järjestettävä 

siten, että käyttäjä pääsee kattilalaitokselle viiden minuutin kuluessa
 Jaksottaisessa käytön valvonnassa käyttäjä tekee säännölliset 

valvontakäynnit kattilalaitokseen
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Automaation muutos ja kunnossapito

 Toiminnanharjoittaja on ensisijaisesti vastuussa
myös järjestelmän käytönaikaisesta kunnossapidosta.

 Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi ovat oleellinen osa menettelyjä, 
joiden perusteella järjestelmät suunnitellaan ja kunnossapito toteutetaan.

Kun halutaan uusia tai muuttaa olemassa olevia järjestelmiä, 
toiminnanharjoittaja hankkii usein määrittelyn, suunnittelun ja itse 
järjestelmän toteutuksen ulkopuoliselta. 

Tällöin toiminnanharjoittajan tehtävänä on huolehtia siitä, että toteutukselle 
esitetään riittävät vaatimukset. Käytössä olevien järjestelmien tai niihin 
tehtävien muutosten ja kunnossapidon riittävyys sekä 
asianmukaisuus tulee pystyä osoittamaan.



Turvallisuuspohjaisessa ajattelumallissa turva-automaatio on käyttöautomaatiosta 
riippumaton, mikä tarkoittaa sitä, että käyttöautomaation vikaantuessa turva-
automaatio ei saa vikaantua. 

Voiko käydä näin:
Turvalaitejärjestelmään kuuluvat lieriön kuivakeittosuojat olivat olleet ohitettuina 
kattilan ylösajossa, jonka seurauksena kattilaa on ajettu ns. kuivana.

Tehdäänkö toimia, jolla suljetaan turvalaitteet?
Kuinka tehdyt toimet raportoidaan ja muistetaanko ne raportoida ?

Turvalaitejärjestelmät ja onko niissä aukkoja



Lainsäädännön vaatimukset

21.10.2011 | Hannu Nuolivirta

Painelaitelainsäädännön mukaan on
arvioitava jakotukki ja siihen liittyvät putkistot. 
Sijoitussuunnitelman tarkastus, jos yhteenlaskettu tilavuus ylittää 450l
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