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Kestomuoviset putkistot kemikaaliputkistoissa –
opas vaatimuksista ja käytännöistä
seminaari ja tulevan oppaan kommentointipäivä
maanantaina13.5.2019 Valkeakoskella

Muoviteollisuuden jäsenistössä on tehty havaintoja siitä, että maassamme tarvitaan jonkin
tasoisia toimenpiteitä selkeyttämään kestomuovisten kemikaaliputkistojen toteutusvaatimuksia ja käytänteitä. Nykytilanne ei ole oikein kenenkään kannalta tyydyttävä tai ainakin epätietoisuutta sekä kysymyksiä on paljon. Käytännöt ovat usein työmaa-, projekti- tai yrityskohtaisia. Toiminnan ryhdistämiseksi haluamme järjestää kaikille alan toimijoille tämän teemapäivän, jonka aikana toivottavasti saamme muokattua uutta ohjeistoa käyttöön ja hyödyksi kaikille.
Päivä on tarkoitettu kaikille, jota ovat tekemisissä kemikaaliputkistojen kanssa, joiden tulee
olla selvillä muovisten putkistojen vaatimuksista ja ominaisuuksista. Ihmisille, jotka toimivat
hankinnassa, suunnittelussa, urakoinnissa tai projektijohdossa. Myös kunnossapito, putkistojen käyttäjäyritykset sekä valmistavat yritykset toivotaan laajasti osallistuvaksi.
Päivän ovat alustaneet ja valmistelleet:
TUKES, Muoviteollisuus ry, tarkastuslaitokset, asiantuntijayritykset ja Plasthouse Oy.
Päivän aikana esitellään laadittavan kemikaaliputkisto-oppaan periaatteet ja sisältö.
Osallistumalla aktiivisesti voit vaikuttaa oppaan sisältöön. Alustava ohjelma liitteenä.
Aika:
Paikka:
Hinta:

maanantai 13.5.2019
hotelli Waltikka, Hakalantie 6, 37600 Valkeakoski
150,- (+ALV) sisältään ohjelmaan merkityt ruokailut
oppaan viimeisin versio toimitetaan sähköpostitse osallistujille ennen seminaaria.

Ilmoittautumiset
Ilmoittautumiset ja lisätietoja 3.5.2019 mennessä:
www.plasthouse.fi tai sähköpostitse: tanja.sundberg@plasthouse.fi
Majoitus
Mahdolliset majoitusvaraukset suoraan hotellille p. (03) 5771 400,
myynti@valkeakosken-waltikka.fi.
Huonehinta 90 eur/1hh, 110 eur/2hh - kun kerrot osallistuvasi
Plasthousen järjestämään tilaisuuteen.
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Alustava ohjelma:
08:15

Aamukahvi ja ilmoittautuminen

09:00
09:10

Tervetuloa, Martti Luhtala, Plasthouse Oy
Suomalaisen muoviputkiosaamisen kärki ja sen pitäminen terävänä
Vesa Kärhä, Muoviteollisuus ry

09.25

Kemikaaliputkistoa koskeva nykyinen lainsäädäntövaatimus ja
Tukesin kemikaaliputkisto-oppaan esittely
Sanna Pietikäinen, Tukes
Miksi opas tehdään?
Christian Sundberg, Muoviteollisuus ry

10:15

10:30
10:45
11:00

12:00
13:00
14:00

Kahvitauko
Katsaus kemikaaliputkistojen säädöksiin ja määräyksiin
Juha Purje, Kiwa Inspecta
Oppaan 3 periaatetta
Martti Luhtala, Plasthouse Oy
● PED, luokka 1 vaatimuksien täyttäminen
● SFS-EN 13067 soveltaminen
● Valmistajan oma pätevöintimenettely hitsausmenetelmille ja henkilöstölle
Lounas
Oppaan sisältö: pääkohtien esittely ja kommentointi
Martti Luhtala, Plasthouse Oy
Kahvitauko

14:30

Rikkova koestus EN 13067 mukaisesti, pääkohdat
Olli Keränen, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova

15:00

Loppukeskustelu ja kommentointi, jatkotoimet

16:00

Tilaisuus päättyy

