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Käytetyt termit ja lyhenteet 

a-mitta Suunnittelijan määrittämä ideaalisen tasakylkisen piena-

hitsin korkeus 

Ferriitti Puhtaan raudan kiderakenne 

Ferromagneettinen Aine, joka on ferromagneettinen, vahvistaa voimakkaasti 

ulkoista magneettikenttää. 

Fluoresenssi ilmiö, jossa aineen molekyylit ensin absorboivat fotonin ja 

emittoivat (lähettävät) sen jälkeen matalaenergisemmän 

fotonin, jolla on suurempi aallonpituus ja joka havaitaan nä-

kyvänä valona 

Hitsauskoordinoija Henkilö, joka vastaa hitsaavan yrityksen hitsaukseen liitty-

vistä asioista ja siihen liittyvistä toimista. Pätevyys ja tietä-

mys on osoitettu esimerkiksi harjoittelulla, koulutuksella 

ja/tai sopivalla valmistuksen kokemuksella. 

Hitsausparametrit Tiedot, jotka tarvitaan hitsauksen suorittamiseen tietyllä 

hitsausmenetelmällä.  

Hitsipalko Hitsaustulos, joka muodostuu yhdellä kerralla hitsatessa 

työkappaleen päästä päähän. 

Hitsirailo Hitsausta varten valmistettujen osien välinen tila, johon hit-

sataan. 

Inertti Kaasu, joka ei reagoi kemiallisesti muiden aineiden 

kanssa. 

Ionisoiva säteily Säteilyä, jolla on riittävästi energiaa irrottamaan säteilyn 

kohteeksi joutuvan aineen atomeista elektroneja tai rikko-

maan aineen molekyylejä. 

Jalkoasento Hitsausasento, jossa hitsaaja on liitettävien kappaleiden 

yläpuolella ja katsoo alaspäin. 
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Juuritunkeuma Mitta, jonka verran hitsin juuri on siirtynyt a-mitan suun-

nassa ideaaliseen pienahitsiin verrattuna 

Kaaripaine Hitsauksessa muodostuvan valokaaren aikaansaama 

paine. 

Karkaisu  Kuuman teräskappaleen jäähtymisen aiheuttama teräksen 

koveneminen. 

Näyttämä Käytetyn rikkomattoman aineenkoetusmenetelmän mukai-

nen hitsausvirheen aiheuttama poikkeama tai signaali siinä 

muodossa, kuin käytettävä NDT-menetelmä tuo sen esille. 

Perusaine Hitsaamalla liitettävien osien materiaali 

    

Pintapalko Palko, joka jää hitsin pintaan. 

Pohjapalko Ensimmäinen hitsattu palko monipalkohitsauksessa. 

pWPS (preliminary Welding Procedure Specification) Kokeilu-

luontoinen hitsausohje, jonka valmistaja otaksuu riittä-

väksi, mutta jota ei ole hyväksytty. 

Sulamissyvyys Yhdellä hitsauskerralla aikaansaatu sulamisvyöhykkeen 

syvyys. 

Tunkeuma Sulamisvyöhykkeen paksuus railon kyljestä tai perusai-

neen pinnasta mitattuna. Juuritunkeuma on mitta, jonka 

verran hitsin juuri on siirtynyt a-mitan suunnassa ideaali-

seen pienahitsiin verrattuna. 

WPQR-asiakirja (welding procedure qualification record) Asiakirja, joka si-

sältää tarpeelliset hitsaustekniset asiat ja testausmenetel-

mät alustavan hitsausohjeen hyväksymiseen. 
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WPS (Welding Procedure Specification) Asiakirja, jossa yksityis-

kohtaisesti esitetään tiettyyn hitsaussovellukseen vaaditta-

vat muuttujat toistettavuuden varmistamiseksi. 

Välipalko Palko, joka hitsataan pohjapalon jälkeen ennen pintapal-

koa 

z-mitta Pienahitsin sisään piirretyn tasakylkisen kolmion kyljen pi-

tuus. 
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1 JOHDANTO 

1.1  Yritysesittely 

Toimeksiantajana tässä opinnäytetyössä on Ylihärmässä toimiva MSK Cabins, joka 

on MSK Groupin tytäryhtiö. Konsernin muut tytäryhtiöt ovat muoviosia sopimusval-

mistajana valmistava MSK Plast, peräkärryjä valmistava Juncar sekä maatalousko-

neita valmistava Junkkari. Uusin tytäryhtiö, turvaohjaamoja valmistava MSK Matec 

liittyi osaksi konsernia yrityskaupan toteutuessa keväällä 2018. MSK Group on per-

heyritys, jonka kolmannen omistajasukupolven tavoitteena on yhtiön globalisoimi-

nen. (MSK Group, 2018.) 

MSK Cabins on sopimusvalmistaja, joka valmistaa turvaohjaamoja liikkuviin työko-

neisiin, mm. Valtralle. Valtran kanssa Cabins on tehnyt yhteistyötä yli 50 vuotta. 

Cabinsin muut asiakkaat tällä hetkellä ovat Rocla sekä Sampo Rosenlew. Tuotan-

totilaa Cabinsilla on käytössään 20 000 m2 ja päivittäinen tuotantomäärä on noin 50 

ohjaamoa. (MSK Group, 2018.) 

1.2 Työn tausta 

Tämän opinnäytetyön taustana on standardin SFS EN-ISO 3834-2 mukaisen hit-

sauslaadun tarkastusjärjestelmän toteuttaminen MSK Cabinsin ohjaamohitsaa-

molle. Yrityksellä oli halu kehittää hitsauslaatua ja sen seurantaan oltiin ajateltu 

NDT-menetelmien käyttöönottoa. Yksi suuri peruste työn tarpeelle tuli myös mah-

dollisten uusien asiakkaiden kautta, jotka olivat esittäneet vaatimuksia standardin 

SFS-EN ISO 3834-2 mukaisesta hitsauksen laadunhallintajärjestelmästä, sekä 

standardin SFS-EN ISO 5817-C tasoisesta hitsauslaadusta. Hitsauslaadun seu-

ranta ja varmistaminen antavat yritykselle uutta tietoa hitsauslaadusta ja tarkastus-

ten perusteella on helpompi aloittaa virheiden karsiminen hitseistä. Hitsien tarkas-

taminen NDT-menetelmiä käyttäen antaa yritykselle tarkempaa tietoa hitsauslaa-

dusta ja mahdollisista hitsauslaatuun liittyvistä kehityskohteista.    
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1.3 Työn tavoite 

Opinnäytetyön tavoitteena on luoda suunnitelma hitsauslaadun tarkastusjärjestel-

mästä, joka olisi käyttöönotettavissa sellaisenaan. Suunnitelma pitäisi sisällään re-

surssitarpeet, huomioonotettavat turvallisuusseikat, standardien asettamat vaati-

mukset hitsauslaadusta, käytettävät NDT-menetelmät sekä suunnitelman siitä, mi-

ten tarkastusjärjestelmä tulee toimimaan käytännössä. Työn tavoitteena on myös 

antaa hyvä perustieto yritykselle NDT-tarkastuksista ja hitsausvirheistä. 

1.4 Työn rajaus 

Työ rajataan siten, että sen sisältö kattaa pelkästään hitsausprosessit, jotka ovat 

käytössä Cabinsin hitsaamossa. NDT-tarkastusmenetelmät tullaan rajoittamaan 

pelkästään sellaisiin tarkastusmenetelmiin, joilla tarkastellaan hitsien laatua. Hit-

sausvirheissä on annettu erityishuomio sellaisille virheille, jotka vastaavat tuotan-

nossa hitsattavien hitsien ja liitostyyppien mahdollisia virheitä.  
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2 HITSAUKSEN LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ 

2.1 Laadun määritelmä 

Laadun merkitys on kasvamassa ja sitä pidetään erityisesti kilpailukeinona. Laadun 

määrittely ei aina ole suoraviivaista: Määrittelyyn voidaan käyttää käyttäjän ja val-

mistajan tarpeita ja odotuksia tuotteesta (Lepola & Ylikangas 2016, 242). SFS-EN 

ISO 9000 –standardi (2015, 6) painottaa organisaatiokulttuuria, joka täyttää asiak-

kaiden ja sidosryhmien tarpeet ja odotukset. Asiakkaiden vaatimusten täyttäminen 

on tärkeintä laadussa. Laadun määrittelemisessä on myös huomioitava vaikutukset 

eri sidosryhmiin.  

2.2 Laadunhallintajärjestelmä 

Ladunhallintajärjestelmän tarkoituksena on kattaa toiminnot, jonka mukaan yritys 

asettaa tavoitteensa ja määrittelee ne prosessit ja resurssit, jotka yritys tarvitsee 

saavuttaakseen halutut tulokset. Laadunhallintajärjestelmällä on tarkoitus hallita re-

sursseja ja prosesseja, jotka ovat vuorovaikutteisia, ja joiden tiedetään tuottavan 

arvoa ja tulosta olennaisille sidosryhmille. Yrityksen tai organisaation ylimmällä joh-

dolla on mahdollisuus optimoida resurssien käyttöön liittyvät päätökset ja niiden 

seuraukset lyhyellä ja pitkällä aikavälillä käyttämällä hyväkseen laadunhallintajär-

jestelmää. Sen avulla on mahdollista päättää, kuinka käsitellään tahattomat sekä 

tarkoitukselliset seuraukset, joita palveluiden ja tuotteiden tuottaminen on aiheutta-

nut. Laadunhallintajärjestelmän käyttöönotto toimii vankkana perustana hankkeille, 

joissa haetaan kestävää kehitystä. Se on strateginen päätös, jonka avulla yritys voi 

kehittää kokonaisvaltaista suorituskykyään. (SFS-EN ISO 9000 2015, 7.) 

Organisaatio saattaa saada kansainvälisen laadunhallintajärjestelmän käyttöön-

otosta monenlaisia etuja. Esimerkiksi: 

  

-Palvelujen ja tuotteiden tuottaminen asiakasvaatimusten, lakien ja vi-

ranomaisvaatimusten mukaisesti  
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-Asiakastyytyväisyyden lisäämiselle paremmat edellytykset. 

-Kyky käsitellä tavoitteisiin ja toimintaympäristöön liittyviä riskejä ja 

mahdollisuuksia.  

-Kyky noudattaa laadunhallintajärjestelmän määrittämiä vaatimuksia. 

(SFS-EN ISO 9001 2015, 5.) 

Laadunhallinta ilman kunnollista laadunhallintajärjestelmää on täysin sattuman va-

raista (Pesonen 2007, 51). 

2.2.1 Hitsauksen laadunhallinta 

Yksi metalliteollisuuden yleisimpiä valmistusmenetelmiä on hitsaus. Hitsauksen vai-

kutus näkyy merkittävästi tuotteen laadussa ja kustannuksessa. Tämän vuoksi on 

tärkeää, että hitsaus suoritetaan mahdollisimman tehokkaasti ja että se täyttää laa-

tuvaatimukset. 

Tarkastus lisää hitsien luotettavuutta mutta laatu saadaan aikaan hitsaamalla, eikä 

hitsejä tarkastamalla. Hitsaus vaatii dokumentoitujen toimintaohjeiden jatkuvaa nou-

dattamista ja tarkkailua. Tähän tarkoitukseen on laadittu hitsauksen laatuvaatimuk-

sia koskeva standardisarja, jotka on julkaistu Suomessa tunnuksella SFS-EN ISO 

3834-1…4 Metallien sulahitsauksen laatuvaatimukset. (Lindewald 2013, 3.) 

Seuraavassa käsitellään hitsauksen laadunhallinnan keskeisimpiä asioita. 

Laadunhallinnan keskeinen osa on tekninen katselmus, siinä tarkoituksena on to-

deta yrityksen mahdollisuudet tilatun tuotteen valmistamiseen ja täyttää vaatimuk-

set, jotka koskevat hitsauksen vaatimuksia ja määrittelyitä. Tekninen katselmus tu-

lee tehdä oikein, jotta valmistus voidaan suorittaa riskittömästi ja kustannustehok-

kaasti. (Lindewald 2013, 4.) 

Hitsaushenkilöstön pätevyysvaatimukset ovat toinen laadunhallinnan keskeinen 

osa. Joillekin konepajoille tämä johtaa toimintatapojen muutokseen. Tuotevastuu-

laki on osa tätä kokonaisuutta, minkä vuoksi hitsauksen koordinointihenkilöstön 

merkitys sekä vastuu kasvavat. Hitsaajilta sekä hitsausoperaattoreilta vaaditaan pä-
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tevöityminen, mikä takaa osaltaan laadunhallinnan hitsaustyössä samalla vähen-

täen virhekustannuksia. Tarkastushenkilöstön nykyisiin pätevyysvaatimuksiin stan-

dardi ei tuo uudistuksia. (Lindewald 2013, 4.) 

Tuotantosuunnitelma on kolmas keskeisistä hitsauksen laadunhallinnan pykälistä. 

Sen lisäksi hitsausohjeilla, jotka ovat kirjallisina ja hyväksyttyinä, yritys varmistaa 

valmistettavien tuotteiden suunnitelmallisuuden. Tämä kertoo myös hitsattujen lii-

tosten olevan ominaisuuksiltaan vaaditulla tasolla. Yrityksen on valittava jokaisen 

hitsausohjeen hyväksymiseen taloudellisesi sekä teknisesti optimaalisinta vaihtoeh-

toa, sillä tapoja on tarjolla monia. (Lindewald 2013, 4.) 

Neljäntenä keskeisenä osana hitsauksen laadunhallintaa on hitsauksessa ja tes-

tauksessa käytettyjen laitteiden ja työkalujen luettelointi. Tämän avulla yrityksen on 

mahdollista tarkastaa laitteistonsa soveltuvuus myytyjen tuotteiden valmistuksen ja 

tarkastuksen. Riittävään hitsausohjeiden noudattamisen tarkkuuteen vaaditaan 

käyttöönottohyväksyntä laitteelle, huollon säännöllisyys sekä mahdollinen kalib-

rointi. Tuloksien testauksista ja tarkastuksista täytyy olla luotettavia. (Lindewald 

2013, 4.) 

Tärkeä osa laadunhallintaa on myös poikkeaminen. Tämä on systemaattista käsit-

telyä, jonka tarkoituksena on varmistaa, ettei vialliseksi todettua tuotetta pääsisi 

erehdyksen myötä käyttöön. Vastaavien poikkeamien estäminen jatkossa vaatii 

analysointia poikkeaman syyn selvittämiseksi ja syille on suoritettava korjaus. (Lin-

dewald 2013, 4.) 

2.3 Standardi SFS-EN ISO 3834 yleisesti 

Sulahitsaus on prosessi, jota käytetään todella laajasti erilaisten tuotteiden valmis-

tamisessa. Monessa yrityksessä hitsaus onkin keskeisin valmistusmenetelmä tuo-

tannossa. Valmistettavien tuotteiden rakenteet vaihtelevat suuresti yksinkertaisista 

hyvin komplekseihin. Esimerkkinä tästä voidaan mainita ajoneuvot, nosturit, sillat, 

kodinkoneet, paineastiat ja maataloustuotteet. Hitsausprosessin vaikutus näkyy 

merkittävästi sekä tuotteen laadussa että valmistuskustannuksissa. Tämän vuoksi 

prosessien toteutuminen tehokkaasti ja asianmukaisen valvonnan alla on erittäin 
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tärkeää toiminnan jokaisessa vaiheessa. Tärkeää on ottaa esille, että ISO 3834 ei 

ole laadun ohjausjärjestelmä, eikä sillä voi korvata standardia ISO 9001:2000. Stan-

dardi ISO 3834 on silti erittäin hyvä työkalu osaksi laadunhallintajärjestelmää val-

mistajan soveltaessa standardia ISO 9001:2000. (SFS-EN ISO 3834-1 2006, 6.) 

Standardissa SFS EN-ISO 3834 on esitelty kattavat laatuvaatimukset, jotka sopivat 

erityisesti sulahitsaukselle. Kyseisen standardin soveltaminen myös muihin hitsaus-

prosesseihin on mahdollista. Standardi 3834-1 on laatuvaatimustason valintaperus-

teet antava standardi ja standardit 3834-2, 3834-3, 3834-4 ovat itse standardit, 

joissa laadunhallintajärjestelmän sisältö on esitelty. (Lindewald 2013, 4.) 

Käyttämällä standardeja voi yritys voi saada merkittäviä hyötyjä, vaikka mikään ul-

kopuolisista tahoista esimerkiksi asiakkaista, sitä vaatisikaan. (Lindewald 2013, 4).  

Standardit 3834-2…4 voidaan sertifioida osana standardia 9001, mutta on mahdol-

lista sertifioida standardit 3834-2…4 myös erikseen ilman liittämistä varsinaiseen 

ISO 9001 -laatujärjestelmään. Suomessa SFS-EN ISO 3834 -standardin käyttöön-

ottaneita yrityksiä on noin 200 kpl (Lindewald 2013, 4.) 
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Taulukko 1. standardin SFS EN-ISO 3834 -tasojen eroavaisuudet (SFS EN-ISO 
3834-1 2006, 14-16) 
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2.4 3834-laatutason valitseminen  

Laatutason tarkoituksenmukaisen valinnan tulisi perustua tuotestandardiin, spesifi-

kaatioon, viranomaismääräyksiin tai sopimukseen. Standardia ISO 3834 on mah-

dollista käyttää erilaisissa tilanteissa sekä erilaisille sovellutuksille, joten ei voida 

antaa täsmällisiä sääntöjä yksittäisissä tapauksissa käytettävien laatuvaatimusten 

tasosta. (SFS-EN ISO 3834-1, 10.) 

2.5 Hitsausohjeet 

Hitsausohjeet ovat tarpeellisia suunnittelun perustaksi, laadunvalvontaan sekä hit-

sauksen aikana. Hitsaus on luokiteltu erikoisprosessiksi laatustandardien termino-

logiassa. Erikoisprosesseissa on noudatettava kirjallisia menettelyohjeita, joita laa-

tujärjestelmästandardit edellyttävät. (Lepola & Ylikangas 2016, 239.) 

Perusta vaatimuksen mukaisille hitseille saadaan käyttämällä hitsausohjeita, mutta 

tämä ei välttämättä takaa sitä. Hitsausohjeen avulla on tarkoitus varmistaa, että tuo-

tannossa hitsatut kappaleet on hitsattu oikeanlaisilla säätöarvoilla. (Lepola & Ylikan-

gas 2016, 239.) 

Hitsauksen suorittamiseen oleellisesti vaikuttavat asiat, jotka hitsausohjeessa on 

esiteltynä ovat: 

 -hitsausprosessi 

 -aineenpaksuus 

 -railon valmistus ja railomuoto 

 -hitsausaineet 

 -lämpökäsittelyt ja työlämpötilat 

 -perusaine. (Lepola & Ylikangas 2016, 239.) 
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Hitsausta varten on laadittava yleisesti ottaen ensin pWPS eli alustava hitsausohje, 

joka on mahdollista hyväksyttää WPS-ohjeeksi eli varsinaiseksi hitsausohjeeksi vii-

dellä erilaisella dokumentointitavalla. Standardissa SFS-EN ISO 15607 on esitel-

tynä tiedot eri hyväksymistavoista, jotka on esitelty seuraavaksi, (Lepola & Ylikan-

gas 2016, 239.) 

Testatut hitsausaineet. Tapauksissa, joissa hitseille ei ole määrätty niitä koskevia 

erityisiä vaatimuksia, voidaan käyttää tätä menetelmää hitsausohjeen hyväksymi-

seen. Tarkat tiedot tälle hyväksymistavalle löytyvät standardista SFS-EN ISO 

15610. (Lepola & Ylikangas 2016, 239.) 

Aikaisempi hitsauskokemus. Jos valmistaja pystyy luotettavan dokumentoinnin 

perusteella osoittamaan, että se on valmistanut tuotteita vähintään vuoden käyttä-

mällä samoja hitsausparametreja tietyn tyyppisiin materiaaleihin ja liitosmuotoihin, 

eikä hitseistä ole löytynyt virheitä, voidaan hitsausohje hyväksyä. Se voidaan hy-

väksyä myös tapauksessa, jossa kyseistä hitsattua tuotetta on käytetty viisi vuotta 

ilman huomautuksia hitseihin liittyen. Hitsien laatua on myös testattu käyttäen esi-

merkiksi erilasia NDT-menetelmiä. Tarkat tiedot tästä menetelmästä löytyvät stan-

dardista SFS-EN ISO 15611. (Lepola & Ylikangas 2016, 240.) 

Standardimenetelmä. Standardimenetelmällä hitsausohjeen käyttöönotto edellyt-

tää, että tätä menetelmää käyttävällä valmistajalla on hitsauskoordinaattori, joka 

vastaa hitsauksista. Standardimenetelmässä on vaatimuksena EN 3834 -standardin 

mukaisten laatuvaatimusten noudattaminen sekä että standardihitsausohje on me-

netelmäkokeen perusteella hyväksytty. Standardimenetelmän käyttö on lisääntynyt 

huomattavasti standardin EN 1090 vuoksi. Nykyään monet hitsauskonevalmistajat 

tarjoavat valikoimassaan standardimenetelmäkoepaketteja, jotka riittävät teräsra-

kenteiden EXC2-vaatimustasolle sekä S355-kovuusluokan perusaineisiin. Tällä me-

netelmällä on saatavana laaja paketti hyväksyttyjä hitsausohjeita, eikä menetelmä-

kokeita tarvitse itse suorittaa. Tarkemmat tiedot standardimenetelmällä hyväksy-

tyistä hitsausohjeista saa standardista SFS-EN ISO 15612. (Lepola & Ylikangas 

2016, 240.) 



20(82) 

 

Esituotannollinen koe. Tilanteessa, jossa menetelmäkoestandardin koekappalei-

den muodot ja mitat eivät kuvaa tarpeeksi testauksen kohteena olevaa hitsauslii-

tosta, voidaan hitsausohje hyväksyä esituotannollisen kokeen perusteella. Näitä ti-

lanteita voivat olla esim. liitoshitsit ohuissa putkissa. Kokeen suorittamisen täytyy 

tapahtua tuotantoa vastaavissa olosuhteissa ja se on tehtävä ennen tuotannon aloit-

tamista. Koe on suoritettava vähintään yhdelle koekappaleelle, joka on verrattavissa 

tuotannossa valmistettaviin hitsausliitoksiin. Menetelmästandardin mukaan testa-

taan usein esituotannollisen kokeen koekappaleet, mutta yksilöllisten vaatimuksien 

asettaminen on myös mahdollista. (Lepola & Ylikangas 2016, 240.) 

Menetelmäkoe. Rakenteen kannalta kriittisten hitsien hitsausohjeet hyväksytetään 

yleisesti menetelmäkokeella. Koekappaleet hitsataan tuotantomenetelmän omai-

sesti. Menetelmäkoetta varten täytyy laatia alustava hitsausohje eli pWPS. Ko-

keessa hitsattavien kappaleiden täytyy olla niin suuria, että lämmönjakauma saa-

daan sopivaksi. Hitsattujen koekappaleiden tarkastus ja testaus tapahtuvat standar-

din SFS-EN ISO 15614-1/8 määräämällä tavalla. Hyväksytyn menetelmäkokeen jäl-

keen on mahdollista muuntaa alustava hitsausohje hitsausohjeeksi. (Lepola & Yli-

kangas 2016, 240.) 

EXC2-standardin asettamien ehtojen perusteella standardimenetelmäkoe käy ta-

solle EN 1090 kattavana kokeena. Ainoastaan SFS-EN ISO 15614 asettamien vaa-

timusten mukaisesti suoritettu menetelmäkoe on kattava. Erityisestä kohteesta teh-

dyn menetelmäkokeen kohdalla on varmistettava, minkä standardin mukaan se on 

toteutettu. Jokaisesta menetelmäkokeesta laaditaan WPQR-asiakirja. Tämän asia-

kirjan täytyy pitää sisällään tieto siitä, mitä menettelytapaa kokeessa on käytetty. 

Asiakirjan sisällön perusteella pystytään kertomaan ovatko suoritukset olleet riittä-

vät täyttämään tulevat vaatimukset. (Lepola & Ylikangas 2016, 240.) 

Aikaisempi kokemus, testatut lisäaineet, esituotannollinen koe ja standardimene-

telmä eivät vastaa menetelmäkoetta, mutta niitä on mahdollista käyttää hitsausoh-

jeiden hyväksynnässä. Täyttämällä määrätyt kriteerit on mahdollista esituotannolli-

sessa kokeessa suorittaa hitsauksia menetelmäkokeina tuotantoon liittyvissä hit-

sauksissa, mutta niiden pätevyys riittää ainoastaan siihen tiettyyn hitsausmenetel-

mään, eikä se kata muita menetelmiä. (Lepola & Ylikangas 2016, 240.) 
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2.6 Hitsiluokat-standardi 

Standardissa SFS-EN ISO 5817 on esitelty ja määritelty mitat hitsaavassa tuotan-

nossa tyypillisesti esiintyville hitsausvirheille. Standardin käyttö laatujärjestelmän 

yhteydessä on mahdollista. Hitsausvirheet on ryhmitelty tässä standardissa kol-

meen eri hitsiluokkaan niiden mittojen perusteella. Hitsiluokan määrittäminen tapah-

tuu joko sovellutusstandardin perusteella, vastuullisen suunnittelijan toimesta tai se 

valitaan käyttäjän, valmistajan tai/ja muun osapuolen kanssa. Valinta tuotteessa 

käytettävästä hitsauslaadun tasosta eli hitsiluokasta on tehtävä ennen tuotannon 

käynnistämistä. Mikäli mahdollista olisi päätös tehtävä jo tilaus- tai tarjouspyyntö-

vaiheessa. Hitsiluokkaa valittaessa saattaa eteen tulla erityistapauksia, joille on 

määritettävä yksityiskohdat. (SFS-EN ISO 5817 2014, 8.) 

Hitsiluokkia ei sovelleta lopulliseen tuotteeseen tai sen rakenteen osaan vaan yksit-

täiseen hitsiin, eli ne eivät ole sovellutuksista riippuvaisia. Näin ollen saman tuotteen 

tai rakenteen eri hitsausliitoksille on mahdollista soveltaa eri hitsiluokkia. (SFS-EN 

ISO 5817 2014, 8.) 

Hitsausliitoksen virheille määritetään yleensä yksi hitsiluokka mutta joissain tapauk-

sissa on tarpeellista asettaa hitsille hitsiluokasta eriävät hitsausvirheet. (SFS-EN 

ISO 5817 2014, 8). 

Hitsiluokan valinnan tulisi perustua siihen, minkälaisen käsittelyn, kuormituksen tai 

käyttöolosuhteen hitsin täytyy kestää. On otettava huomioon myös taloudellinen 

puoli sekä mahdollisen vaurion seuraamukset. Näiden lisäksi on tärkeää huomioida 

tarkastusten, testausten ja korjausten kustannukset. (SFS-EN ISO 5817 2014, 8.) 

Standardissa SFS-EN ISO 5817 hitsausvirheiden mitat ovat niiden todellisia mittoja. 

Todellisten mittojen tulkintaan ja havaitsemiseen saatetaan tarvita useamman NDT- 

menetelmän käyttöä. Hitsausvirheiden havaitsemisen ja koon määrittää sovellutus-

standardi sekä käytettävä tarkastusmenetelmä. Määritys voi tapahtua myös sopi-

muksessa esitellyn tarkastuslaajuuden mukaan. (SFS-EN ISO 5817 2014, 8.) 

Hitsiluokka standardi SFS-EN ISO 5817 ei ota kantaa hitsausvirheiden havaitsemi-

seen mutta sillä on yhteys standardissa SFS-EN ISO 17635 esiteltyihin NDT-mene-



22(82) 

 

telmien hyväksymisrajojen kanssa. Standardia SFS-EN ISO 5817 on kuitenkin mah-

dollista käyttää silmämääräisten tarkastuksen yhteydessä sellaisenaan mutta siinä 

ei anneta yksityiskohtaisia tietoja, miten havaita NDT-menetelmin virheitä. (SFS-EN 

ISO 5817 2014, 8.) 
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3 HITSAUSMENETELMISTÄ 

3.1 Hitsauksen määritelmä 

Hitsaukseksi määritellään kappaleiden liittäminen tai pinnoitus lisäämällä sulaan lii-

tospintaan tai pintoihin lisäainetta, joka soveltuu kyseiseen prosessiin. Sulan perus-

aineen sekä siihen lisätyn perusaineen jäähtyessä tapahtuu liittyminen ja muodos-

tuu kiinteä liitos. (Lepola & Ylikangas 2016, 13.) 

3.2 MIG/MAG-hitsaus 

MIG- ja MAG-hitsaus ovat molemmat metallikaasukaarihitsausmenetelmiä ja tar-

kemmin ne luokitellaan kaasukaarihitsausprosesseiksi (ESAB, [viitattu 9.4.2019]). 

Hitsausmenetelmä on puoliautomaattinen, hitsausprosessissa lisäaineena toimiva 

lanka syötetään hitsauskohtaan vakionopeudella ja automaattisesti. Lisäainelangan 

ja perusaineen väliin syntyy valokaari, joka sulattaa samalla lisäainelankaa sekä 

perusainetta. Hitsausreaktion suojana toimii suojakaasu, joka virtaa hitsauspistoolin 

kärjestä. (Lepola & Ylikangas 2016, 71.) 

Suojakaasun tyypit ovat aktiivinen ja inertti. Aktiivisen kaasun on tarkoitus reagoida 

metallin sisältämien aineiden kanssa. Argon ja hiilidioksidi -yhdistelmä on yksi aktii-

vinen suojakaasu. Hitsausta, jossa käytetään aktiivista suojakaasua, kutsutaan 

MAG-hitsaukseksi (ESAB, [viitattu 9.4.2019].) MAG-lyhenne tulee englanninkieli-

sistä sanoista Metal-arc active gas eli suomeksi metallikaari, aktiivinen kaasu (Le-

pola & Ylikangas 2016, 71). MIG-hitsauksessa suojakaasuna käytetään kaasua, 

joka ei reagoi metallissa sijaitsevien aineiden kesken, eli kaasu on inertti. (ESAB, 

[viitattu 9.4.2019]). MIG-lyhenne tulee englanninkielisistä sanoista Metal-arc inert 

gas eli suomeksi metallikaari, inerttinen kaasu. Passiivinen eli inertti suojakaasu on 

esimerkiksi puhdas argon. (Lepola & Ylikangas 2016, 71.) MIG- ja MAG-hitsauksen 

käyttökohteet ovat erilaiset. MAG-hitsauksessa kohde on terästä ja MIG-hitsauksen 

käyttökohde on ei-rautametallit. 
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MIG/MAG-hitsauksen suurimpina etuina nähdään automatisoinnin ja mekanisoinnin 

helppous, jatkuva lisäainelangan syöttö, lisäaineen korkea riittoisuus, hitsausarvo-

jen hyvät säätömahdollisuudet, hyvä tuottavuus sekä halpa lisäaine. MIG/MAG-me-

netelmällä voidaan hitsata 1 mm:n ainevahvuudesta ylöspäin. Hitsauslaitteisto on 

tekniikaltaan monimutkainen, ja se vaatii huoltoa sekä kunnossapitoa huomattavasti 

enemmän kuin esimerkiksi puikkohitsauslaitteisto. Robottihitsauksessa MIG/MAG-

hitsaus on ehdottomasti käytetyin hitsausmenetelmä. (ESAB, [viitattu 9.4.2019].) 

MIG/MAG-hitsaus on maailmanlaajuisesti käytetyin hitsausprosessi kulutetun lisä-

ainemäärän mukaan. Monissa maissa hitsauslisäainekulutuksesta noin 40-50 % on 

MIG/MAG -hitsauslankaa. MIG/MAG -hitsauksen käyttö on todella yleistä lähes kai-

kessa hitsausta sisältävässä teollisuudessa, kuten maatalouskoneiden, metsäko-

neiden, laivojen, kuljetusvälineiden sekä teräsrakenteiden ja paineastioiden valmis-

tuksessa. MIG/MAG-hitsauksella on suuri käyttömäärä myös ohutlevyteollisuu-

dessa, josta esimerkkinä on autoteollisuus. (ESAB, [viitattu 9.4.2019].) 

3.3 Hitsaussuojakaasun vaikutus hitsiin 

Hitsauksessa käytettävän hitsauskaasun valinta perustuu hitsattavaan materiaaliin. 

Argonpohjaisen kaasun käyttö on yleisintä hitsattaessa niukkaseosteisia ja erilaisia 

seostamattomia teräksiä, sillä argonpohjaisella kaasulla hitsattaessa saavutetaan 

puhtaaseen hiilidioksidiin verrattuna parempi hitsausnopeus. Seoskaasun käyttö 

helpottaa myös hitsauskoneen säätöä. Hitsiaineesta saadaan puhtaampi ja se si-

sältää vähemmän oksidisulkeumia, kun hitsauskaasu sisältää vähemmän hiilidiok-

sidia ja happea. Kun hitsatessa käytetään mahdollisimman matala hiilidioksidipi-

toista kaasua, saadaan hitsistä roiskeettomampi sekä hitsisulassa on parempi juok-

sevuus ja kostutus. Oikeanlaisen hitsauskaasun ansiosta hitsistä tulee perusainee-

seen hyvin liittyvä ja muodoltaan matalakupuinen. (Kuusisto 2014, 6.)  

Suojakaasun tehtävät: 
- Suojata hitsisulaa, elektrodia, lisäainelangan päätä ja sulia lisäainepi-
saroita ilman hapelta ja typeltä. 
- Luoda valokaarelle edellytykset palaa toivotulla tavalla. 
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- Toimia hitsauspolttimen osien jäähdyttäjänä. (Lepola & Ylikangas 
2016, 77.) 
- Johtaa valokaaren lämpöä työkappaleeseen. 
- Optimoida valittu hitsausprosessi. (Kuusisto 2014, 6.) 

 

Suojakaasu vaikuttaa: 
- Hitsausnopeuteen. 
- Hitsauskoneen säädettävyyteen. 
- Lisäaineen siirtymiseen kaaritilassa. 
- Valokaaren vakauteen. 
- Tunkeuman syvyyteen ja muotoon. 
- Hitsin pinnanmuotoon. 
- Roiskeiden kokoon ja määrään. 
- Hitsin lujuusominaisuuksiin. 
- Hitsaussavuun, työturvallisuuteen, puhtauteen ja viihtyisyyteen. 
- Hitsauskustannuksiin ja tuottavuuteen. 
- Työn laatuun. (Lepola & Ylikangas 2016, 71.)  
 

3.4 Hitsauspistoolin asennon ja kuljetusnopeuden vaikutus hitsiin 

Hitsauspistoolin kuljetusasennolla on vaikutus hitsipalon tunkeumaan ja muotoon. 

Pistoolin asento vaikuttaa myös hitsisulan virtaamaan, sillä kaaripaine kohdistuu hit-

sisulaa kohti langansuuntaisena. Hitsaus on mahdollista toteuttaa joko vetävällä 

kohtisuoralla tai työntävällä pistoolin asennolla. Tähdättäessä matalaan hitsikupuun 

ja pieneen tunkeumaan käytetään työntävää asentoa. Käyttökohteena voi olla esi-

merkiksi ohuiden perusaineiden hitsaaminen. (Lepola & Ylikangas 2016, 89.) 

Hitsauspistoolia kohdistaessa on otettava huomioon, että langan kärki seuraa rai-

loa, sillä lisäaine siirtyy hitsiin langansuuntaisena. Hitsin palosta tulee symmetrinen, 

kun pistooli kohdistetaan työkappaletta kohden oikeassa asennossa. Hitsipalon 

muotoon ja tunkeumaan vaikuttaa myös hitsausnopeus eli kuljetusnopeus. Hitsaus-

nopeuden ollessa pieni muodostuu suuri hitsisula. Tunkeuma jää hitaalla kuljetus-

nopeudella pieneksi, jos valokaari palaa hitsisulan päällä. On myös mahdollista, että 

hitsisula vyöryy valokaaren eteen, mistä seuraa liitosvirhe hitsissä. Hitsausnopeu-

den ollessa suuri hitsin muoto on kapea ja tunkeuma pieni. (Lepola & Ylikangas 

2016, 90.) 
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Kuva 1. Hitsauspistoolin kuljetusasennon vaikutus hitsiin (perustuu Lepola & Ylikan-
gas 2016, 19) 

3.5 Hitsauksen kaarityypit ja lisäaineen siirtyminen 

MIG/MAG-hitsaus on mahdollista suorittaa erityyppisillä kaaritapahtumilla käyttä-

mällä eri suojakaasuja ja säätämällä hitsauksen parametreja (Lepola & Ylikangas 

2016, 81). 
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Kuva 2. MIG/MAG-hitsauksen kaarialueet (perustuu Lepola & Ylikangas 2016, 81 ja 
Kuusisto 2014, 15). 

3.5.1 Lyhytkaari 

Lyhytkaarihitsauksessa perusaineen ja lisäainelangan välille syntyy oikosulkuja, joi-

den välillä valokaari sammuu jaksoittain. Lyhytkaarihitsauksessa lisäainelangan 

syöttönopeus on niin korkea verrattuna kaarijännitteeseen, että lanka törmää perus-

aineeseen ja aiheuttaa oikosulun ennen lisäainelangan sulamista. Oikosulkuvai-

heessa virta kasvaa mutta jännite pysyy lähellä vakiota. Tästä johtuen lisäaineen 

sulaminen tapahtuu nopeasti ja valokaari syttyy uudelleen. Oikosulku- ja valokaari-

vaiheiden tapahtuminen on todella nopeaa, 30/200 kertaa/sekunnissa. (Lepola & 

Ylikangas 2016, 81.) 

Oikosulkuvaiheessa tapahtuvaa virrannousua rajoittaa kuristin eli induktanssi. Ra-

joittamaton virrannousu aiheuttaisi liiallisen virrannousun, mikä aiheuttaisi suuren 
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määrän roiskeita, sekä valokaaren leimahtelua liian pitkäksi. Valokaari sammuu oi-

kosulkujen aikana, joten hitsisulan alue on pieni ja sulan lämpö alhainen. Lyhytkaa-

ren pääkäyttökohteet ovat ohutlevyhitsaukset sekä päittäisliitosten pohjapalkojen 

hitsaukset. Lyhytkaarta käytetään paljon myös asentohitsauksessa. (Lepola & Yli-

kangas 2016, 81.) 

3.5.2 Kuumakaari 

Kuumakaarihitsauksessa valokaari palaa jatkuvana eikä siinä ole oikosulkuvaiheita 

suuren kaaritehon ansiosta. Kaaritehon kasvaessa pisarakoko siirtyvässä lisäai-

neessa pienenee. Argon-seosteisella kaasulla ja tehoa nostaessa lisäaineen kärki 

muodostuu kartiomaiseksi samalla kun lisäainepisarat siirtyvät hitsisulaan. (Lepola 

& Ylikangas 2016, 81.) 

Kuumakaarta käytettäessä tarvitaan myös paljon hitsaustehoa, minkä vuoksi myös 

lisäaineen määrä on suuri aikayksikköä kohden. Kuumakaarella hitsattaessa saa-

daan aikaan suuri tunkeuma. Kuumakaarihitsaus ei sovellu päittäisliitosten pohja-

palkojen hitsaukseen eikä asentohitsaukseen kuumakaarihitsauksessa syntyvästä 

suuresta hitsisulan määrästä johtuen. Kuumakaarihitsauksen käytön pääkohteet 

ovat alapienahitsaus ja perusaineeltaan paksujen kohteiden pinta ja välipalot jalko-

asennossa. (Lepola & Ylikangas 2016, 81.) 

3.5.3 Sekakaari (välikaari) 

Kuumakaaren ja lyhytkaaren välissä oleva alue on nimeltään sekakaari. Sekakaa-

ren alueella kaariaika on pitkä ja oikosulkuvaiheet harvoja. Lisäaine siirtyy oikosul-

kusiirtymisenä, joka tapahtuu suurina pisaroina. Kaariaikana tapahtuva lisäaineen 

siirtyminen on suihkumainen. Lisäaineen siirtyminen suuripisaraisena, oikosulkui-

sena ja kaaripaineen alaisena johtaa suureen roiskemäärään. (Lepola & Ylikangas 

2016, 81.) 
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Yleisesti ottaen sekakaarella hitsaamista yritetään välttää. Sekakaarta joudutaan 

käyttämään tilanteissa, joissa hitsaus tapahtuu ylhäältä alapäin ja vaakahitsauk-

sessa. (Lepola & Ylikangas 2016, 81.) 

3.5.4 Pulssikaari 

Pulssikaarihitsauksessa lisäainepisaran irtautuminen lisäainelangan kärjestä tapah-

tuu virtapulssin avulla, eikä pulssikaaressa ole lainkaan oikosulkua. Pulssihitsauk-

sessa lisäaineen siirtyminen hitsisulaan tapahtuu pisara kerrallaan virtalähteen ai-

heuttaman pulssituksen ansiosta. Lisäainetta siirtyy hitsisulaan pulssin aikaisen kor-

kean huppuvirran ansiosta. Samaan aikaan hitsauslangan pää sekä hitsi pysyvät 

sulana alhaisemman perusvirran ansiosta. Pulssitoiminnon edellytyksenä on usei-

den hitausparametrien käyttö, jotka ovat toisistaan riippuvaisia. (Lepola & Ylikangas 

2016, 82.) 

Pulssihitsauksen pääkäyttökohteet ovat ruostumattomien terästen sekä alumiinin 

hitsauksessa. Pulssitoimintoa käytetään usein myös kupari- ja nikkeliseosten hit-

sauksessa. Pulssihitsauksella aikaansaadaan hyvä ulkonäkö hitsille sekä roiskee-

ton lopputulos. Näitä voidaan pitää pulssihitsauksen suurimpina etuina. Pulssihit-

sauksen ansiosta huokosten määrä vähenee ruostumatonta terästä sekä alumiinia 

hitsattaessa. Pulssihitaus helpottaa myös hitsausta vaikeiden, kuten esimerkiksi 

nikkeliseosteisen materiaalien hitsauksessa. Erityisesti ei-rautametallien pulssihit-

sauksessa käytetään inerttistä kaasua. (Lepola & Ylikangas 2016, 82.) 

3.6 Hitsausliitostyyppejä ja hitsin osat 

Seuraavissa kuvissa on esiteltynä erilaisia hitsausliitosmuotoja ja hitsin sisältämiä 

määritteitä. Hitsin osat on esitelty kuvassa 3 sekä pienahitsin osat kuvassa 4. 
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Kuva 3. Hitsin osat (perustuu Lepola & Ylikangas 2016,19) 
 

 

Kuva 4. Pienahitsin osat (perustuu Lepola & Ylikangas 2016,19) 
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Kuva 5. Erilaisia hitsausliitosmuotoja (perustuu Lepola & Ylikangas 2016,17) 
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4 SULAHITSAUSVIRHEISTÄ 

 

Standardi SFS 3052 Hitsaussanasto, yleistermit antaa sanalle hitsausvirhe määri-

telmän ”epäjatkuvuus hitsissä tai poikkeama hitsin muodossa”. Hitsausvirheiksi luo-

kitellaan esimerkiksi halkeamat, huokoisuus, vajaa hitsautumissyvyys, ja kuonasul-

keumat. Hitsausvirhestandardissa SFS-EN ISO 6520-1 virhe on kuvailtu ”poikkea-

maksi ihanteellisesta hitsistä” ja vika ”ei-sallituksi virheeksi”. (Lukkari 2000, 3.) 

Hitsausvika on siis sellainen virhe, jota ei hitsissä sallita, eli ennen hitsin hyväksy-

mistä on kyseinen vika korjattava. Hitsausvirhe on poikkeama ihanteelliseen hitsiin 

nähden eli hitsausvirheestä huolimatta voidaan hitsi hyväksyä, sillä hitsiluokkastan-

dardissa SFS-EN ISO 5817 sallitaan tietty määrä virheitä. Hitsausvirheellä ja hit-

sausvialla on näin ollen suuri ero, joka on otettava huomioon. (Lukkari 2000, 3.) 

Hitsausvirheet ovat erilaisia valmistusvirheitä, koska ne syntyvät tuotteen tai raken-

teen valmistuksen aikana. Valmistusvaiheessa syntyneet hitsausvirheet voivat olla 

myös osallisina käytössä esiintyneisiin erilaisiin vikoihin ja vaurioihin. Hitsausliitok-

sen kestävyys ja ominaisuudet kärsivät hitsausvirheiden vaikutuksesta, tämän 

vuoksi tavoitteena on saada aikaan mahdollisimman virheetön hitsausliitos. (Lukkari 

2000, 3.) 

Virheettömään hitsiin pyrkiminen kasvattaa yleensä työn vaikeutta ja kustannuksia. 

Hitsausliitoksessa esiintyvät virheet eivät välttämättä tee liitoksesta käyttökelvo-

tonta. Virheetön hitsi ei siis aina ole välttämätön, elleivät olosuhteet ja rakenteen 

kuormitus sitä ehdottomasti vaadi. Tuotannossa vaadittu hitsien laatutaso ja sallitut 

virheet on esitelty standardissa ISO 25817, joka on jaoteltu kolmeen hitsiluokkaan: 

B, C ja D. Nyt on kuitenkin huomioitava, että standardi 25817 on vanhentunut ja se 

on korvattu standardilla SFS-EN ISO 5817. (Lukkari 2000, 3.) 

Standardissa SFS EN-ISO 6520-1 on esitelty jokainen hitsausvirhe, ja niille on an-

nettu oma numerotunnuksensa. Kyseisessä standardissa virheet on jaoteltu kuu-

teen pääryhmään, jotka ovat: halkeamat, ontelot, sulkeumat, liittymisvirheet, muoto- 

ja mittavirheet sekä muut virheet.  Virheet on epävirallisesti jaettu myös kolmeen 

ryhmään pintavirheisiin, sisäisiin virheisiin ja muotovirheisiin. (Lukkari 2000, 3.) 
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4.1 Halkeamat 

Halkeama on murtuma kiinteässä aineessa ja muodoltaan se on yleensä kapea ja 

teräväkärkinen. Halkeama voi syntyä jännityksen tai jäähtymisen tai näiden yhteis-

vaikutuksesta. (Lukkari 2000, 5.) 

Virhetyyppinä halkeama on hitsausvirheistä vaarallisin. Löydettäessä halkeama on 

kyse vakavammasta virheestä joko hitsausohjeessa tai materiaalissa. Halkeaman 

löydettäessä on oletettavaa, että niitä löytyy myös useampi. Löydettäessä halkeama 

on hitsien tarkastuslaajuutta lisättävä ja etsittävä syyt hitsausvirheiden korjaami-

seen. Minkään tyyppiset halkeamat eivät ole sallittuja hitseissä. (Lukkari 2000, 5.) 

Kuumahalkeamat. Kuumahalkeaman aiheuttaa perusaineessa olevat epäpuhtau-

det sekä suuri hiilimäärä. Yleisin kuumahalkeaman vaara on pienahitseissä sekä 

päittäisliitosten pohjapalossa ja tavallisesti kuumahalkeama syntyy keskelle hitsiä. 

Halkeamaa, joka syntyy suurien kutistumisjännitysten edetessä hitsin ollessa läm-

mön vaikutuksesta rakenteeltaan heikko, kutsutaan myös kuumahalkeamaksi. Täl-

lainen halkeamisvaara on korkeimmillaan hitsattaessa ruostumattomia teräksiä. 

Halkeamisvaaran vähentämiseksi on ruostumattomien terästen lisäaineisiin lisätty 

2–10 % ferriittiä.  (Lepola & Ylikangas 2016, 241.) 

Vetyhalkeama. Vetyhalkeama aiheutuu vedyn vaikutuksesta. Vetyhalkeama voi 

syntyä hitsauksen aiheuttamaan karenneeseen mikrorakenteeseen jännitysten 

myötävaikuttamana hitsin alueella. Halkeama saattaa syntyä vasta, kun hitsin läm-

pötila on jäähtynyt alle 150 °C:n. On myös mahdollista, että hitsin halkeaminen ta-

pahtuu vasta vuorokauden kuluttua hitsin ollessa huonelämpötilan tasolla. Vetyhal-

keaman aiheuttaa monen eri muuttujan summa. (Lukkari 2000, 8.) 

Karkenemishalkeama. Karkenemishalkeaman tavanomainen sijainti on joko hit-

sissä, jos hitsiin on päässyt suotautumaan hiiltä perusaineesta, tai aivan hitsin vie-

ressä. Karkenemishalkeama aiheutuu karkenevan teräksen hitsauksessa silloin, 

kun ei käytetä esilämmitystä. Teräksen karaistuessa, sitkeys ja murtovenymä pie-

nenevät seosaineiden määrän ja hiilipitoisuuden ollessa suuri. Rakenteen murtumi-

sen voivat aiheuttaa pienetkin halkeamat. (Lepola & Ylikangas 2016, 241.) 
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Kraaterihalkeama. Kraaterihalkeaman tavallinen syntypaikka on hitsin lopetus-

kohta, kutistumisontelon jäädessä liian syväksi. Kutistumisontelo, jota kutsutaan 

myös nimellä imuontelo, muodostuu hitsin jäähtymisvaiheessa hitsin lopetuskoh-

taan, sen ollessa hitsin viimeinen sula kohta. Kraaterihalkeama syntyy hitsin kutis-

tuessa leveyssuuntaisesti ja vetojännityksen voiman kohdistuessa kuumaan hitsi-

palkoon. (Lepola & Ylikangas 2016, 242.) Kraaterihalkeaman ja kutistumisontelon 

syntyminen on mahdollista estää kuljettamalla valokaarta vähän taaksepäin ja lo-

pettamalla hitsaus joko valmiin hitsin päällä tai railon kyljelle (Lukkari 2000, 9). 

Imuontelo ja kraaterihalkeama täytyy ehdottomasti poistaa havaittaessa (Lepola & 

Ylikangas 2016, 242). 

4.2 Ontelot 

Ontelot, joita kutsutaan usein myös huokosiksi, ovat hitsin sisälle jumiin jääneiden 

kaasujen muodostamia kaasukuplia hitsissä. Huokoset voivat muodostaa monta 

huokosta käsittävän ryhmän tai ne voivat olla hitsissä yksittäisenä. Huokosten muo-

dostuminen tapahtuu hitsin pinnan jähmettyessä ja samanaikaisesti kaasut jäävät 

hitsisulan sisälle eli ne eivät ehdi nousta ulos. Huokosten syntymisen estäminen on 

mahdollista käyttämällä oikeaa hitsaustehoa ja lyhyttä valokaarta. Myös hitsausrai-

lon ja sen ympäristön huolellisella esivalmistelulla on mahdollista estää huokosten 

syntymistä. (Lepola & Ylikangas 2016, 242.)  

Onteloita aiheuttaa ruostumattomien terästen ja alumiinin hitsauksessa vety, ja 

seostamattomien sekä niukkaseosteisien terästen hitsauksessa happi, typpi ja vety 

(Lukkari 2000, 10). 

4.3 Sulkeumat 

Sulkeumat ovat virheitä, joissa hitsiaineeseen on jäänyt kiinteitä palasia esimerkiksi 

kuonasta tai jostain muusta vieraasta aineesta. Sulkeumat poikkeavat huokosesta 

ulkonäkönsä perusteella ja ne ovat usein muodoltaan säännöttömiä. Sulkeumat voi-

vat olla hitsissä joko yksittäisinä tai jonomuodostelmassa hitsin pituussuunnassa. 

(Lukkari 2000, 11.) 
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Kuonasulkeuman yleisin sijainti on palkokerrosten nurkkakohdissa hitsausliitoksen 

sisällä. Ne aiheutuvat yleensä puutteellisen kuonan poiston seurauksena. (Lepola 

& Ylikangas 2016, 241.) 

4.4 Liittymisvirheet 

Liitosvirhe. Liitosvirheeksi luetaan virhe, jossa hitsiaine ja perusaine ovat liittyneet 

toisiinsa epätäydellisesti. Liitosvirhe voi esiintyä myös palojen välissä, railon kyl-

jessä tai palkojen välissä. On myös mahdollista, että liitosvirhe ilmenee hitsin juu-

ressa sulamattomana juuripintana. Liitosvirheestä käytetään myös nimeä kylmä-

juoksu. (Lukkari 2000, 11.) 

Liitosvirheen syntymisen aiheuttaa sulamaton pinta joko perusaineessa tai edelli-

sessä hitsipalossa. Syynä tähän on riittämätön lämmöntuonti hitsiin. (Lepola & Yli-

kangas 2016, 242.) 

Vajaa hitsautumissyvyys. Tässä virheessä todellinen hitsautumissyvyys ei vastaa 

hitsille asetettua nimellistä hitsautumissyvyyttä, eli hitsin tunkeuma ei ole riittävä. 

Vajaan hitsautumissyvyyden esiintyessä on railon toinen tai molemmat kyljet jää-

neet sulamatta hitsin juuressa. Vajaasta hitsautumissyvyydestä käytetään myös ni-

meä vajaa tunkeuma. (Lukkari 2000,12.) 

4.5 Muoto- ja mittavirheet 

Muoto ja mittavirheet -osio sisältää virheet joissa hitsin virheet liittyvät hitsin muo-

toon tai epätäydelliseen geometriaan (Lukkari 2000,13). 

Reunahaava. Reunahaava on hitsausprosessin aikana aiheutunut ura, jota hitsi-

sula ei ole täyttänyt. Reunahaava on yleensä perusaineessa aivan hitsin vieressä 

ja muodoltaan joko jatkuva tai epäjatkuva ura. (Lukkari 2000, 13.) Hitsausliitoksen 

lujuus kärsii reunahaavasta, joten se tulisi aina korjata (Lepola & Ylikangas 2016, 

243). 
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Korkea kupu. Korkea kupu on virhe, jossa hitsikuvun korkeus on liian suuri. (Luk-

kari 2000,13). Korkea kupu aiheuttaa useasti epäjatkuvuuskohdan hitsiin, jonka 

vuoksi se heikentää liitoksen kestävyyttä. Koska korkeassa kuvussa on liikaa hit-

siainetta, se tekee hitsistä myös epätaloudellisen hitsiin kulutetun tarpeettoman li-

säaineen sekä hitsausajan vuoksi. (Lepola & Ylikangas 2016, 243.) 

Ylisuuri a-mitta ei lisää rakenteen lujuutta, sillä a-mitta on määritetty ainepaksuuk-

sien kuormituksien mukaan, mitä rakenne sisältää. Ylisuuri a-mitta aiheuttaa myös 

jännityksiä ja muodonmuutoksia rakenteeseen. (Lepola & Ylikangas 2016, 243.) 

Vajaa kupu. Vajaalla kuvulla tarkoitetaan alimittaista hitsiä pituussuunnassa, riittä-

mättömän hitsirailon täyttämisen seurauksena syntynyttä uraa tai painumaa hitsin 

pinnassa (Lukkari 2000, 14). 

Pidempänä virheenä vajaa kupu ei ole sallittu missään hitsiluokassa (Lepola & Yli-

kangas 2016, 243). 

Pienahitsin kateettipoikkeama. Pienahitsin kateettipoikkeamassa hitsin kylkimitat 

ovat niin eriarvoisia, että hitsin muodosta tulee epäsymmetrinen. Tämän vuoksi 

pienahitsin kateettipoikkeamaa kutsutaankin joskus epäsymmetriseksi pienahit-

siksi. (Lukkari 2000, 14.)  

Kateettipoikkeama heikentää hitsin kestävyyttä, sillä se muodostaa perusaineen 

sekä hitsin rajalle jyrkän liittymän (Lepola & Ylikangas 2016, 243). 

4.6 Muut virheet 

Muut virheet –luokkaan kuuluvat kaikki ne virheet, jotka eivät lukeudu edellä mainit-

tuihin virheluokkiin (Lukkari 2000, 15). 

Sytytysjälki. Sytytysjälki syntyy, kun valokaari syttyy tai palaa hitsirailon ulkopuo-

lella perusaineessa hitsein vieressä (Lukkari 2000, 15). 

Sytytysjälki voi olla vaarallinen, sillä pienellä alueella tapahtunut nopea sulaminen 

ja kutistuminen aiheuttavat materiaalin pintaan mikrohalkeamia, jotka voivat olla 
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vaarallisia vaihtokuormituksen alaisissa rakenteissa (Lepola & Ylikangas 2016, 

240). 

Roiskeet. Roiskeet ovat lisäaineen tai hitsianeen sulaneita pisaroita, jotka ovat sin-

koutuneet ja tarttuneet kiinni perusaineeseen tai jähmettyneeseen hitsiaineeseen. 

(Lukkari 2000, 15). 

Roiskeiden haittavaikutus on rakenteen ulkonäössä, lisäksi ne aiheuttavat ongel-

mia, jos roiskeiden päälle maalataan. Tämän vuoksi roiskeet tulisi poistaa. MAG-

hitsauksessa roiskeita aiheuttaa erityisesti sekakaarella hitsaaminen. (Lepola & Yli-

kangas 2016, 241.) 

4.7 Hitsausvirheiden syyt ja estäminen 

Virheettömän hitsin tai sen lämmönvaikutusalueella ei ole halkeamia, ja hitsi liittyy 

jouheasti perusaineeseen. Kemialliselta koostumukseltaan hitsin tulisi vastata pe-

rusainetta, hitsin sisäkoostumuksen tulisi olla tiivis ja pinta sileä. Hitsatun alueen 

tulisi olla siisti, eikä siinä saisi olla roiskeita tai sytytysjälkiä. (Lepola & Ylikangas 

2016, 240.) 

Toimenpiteet hitsausvirheiden estämiseen sekä hitsausvirheiden syihin ovat kaiken 

kaikkiaan yleisluontoisia. Toimenpiteet vaihtelevat tapauskohtaisesti sekä eri hit-

sausprosessien välillä. Näiden seikkojen vuoksi oikeiden estämistoimenpiteiden ja 

syiden löytäminen vaatii laajan hitsaustietoisuuden. (Lukkari 2000, 15.) 

4.8 Hitsausvirheiden vaarallisuus 

Hitsausvirheiden jaottelu kaksi- ja kolmiulotteisiin virheisiin on tärkeää niin sisäisten, 

kuin pintavirheiden osalta virheiden vaikutusta huomioon otettaessa. Muodoltaan 

tasomainen kaksiulotteinen virhe on tyypiltään halkeaman omainen. Tällaiset vir-

heet ovat muodoltansa teräväkärkisiä, joten ne ovat huomattavan vaarallisia virheitä 

hitsin kestävyyttä ajatellen. (Lukkari 2000, 4.) 
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Keskeisimmät kaksiulotteiset virheet ovat erilaiset halkeamat, liitosvirheet ja vajaa 

hitsautumissyvyys. Kolmiulotteisen virheen muoto voi olla esimerkiksi lieriömäinen 

tai pallomainen. Kolmiulotteisessa virheessä ei ole kapeaa terävää kärkeä, mikä 

tekisi siitä erityisen vaarallista hitsin kestävyyden kannalta. Yleisimmät kolmiulottei-

set virheet ovat: huokoset, ontelot, sulkeumat, jotka eivät ole teräväkärkisiä, sekä 

pyöreäpohjaiset reunahaavat. Kolmiulotteisten virheiden ollessa pyöreänmuotoisia 

vaikutukset tulevat esiin lähinnä poikkipinnan kutistumisena. Hitsissä oleva hitsaus-

virhe ei tarkoita suoraan hitsin ja hitsatun rakenteen hylkäämistä, sillä hitsaus-

luokka-standardissa SFS-EN ISO 5817 on jokaiselle hitsausluokalle asetettu raja 

sallittavien hitsausvirheiden määrästä. Merkitykseltään hitsausvirhe liitoksen kestä-

vyyden kannalta riippuu yleisesti ottaen liitoksen rasitustavasta, mahdollisesta tule-

vasta vaurioitumistavasta, virheen luonteesta ja rasituksen suunnasta katsottuna 

virheen sijainnista. (Lukkari 2000, 4.)  

4.9 Hitsiluokka 

Hitsiluokaksi kutsutaan tunnusta, jolla havainnollistetaan tuotannossa hitsatun hitsin 

laatua. Hitsiluokan valintaan ei hitsiluokkastandardissa anneta suoraa määrittelyä, 

sillä päätöksen käytettävästä hitsiluokasta tekee rakenteen suunnittelija. Päätös 

tehdään yleisesti ottaen ennen kuin tuotanto alkaa, mutta mahdollista on myös, että 

se tulee sovellutusstandardista, jota kyseisen tuotteen valmistuksessa tulee käyt-

tää. Hitsiluokkastandardissa on määritelty erilaisille vikatyypeille sallitut arvot. Jos 

vikatyyppejä kuormitetaan staattisesti, ovat sallitut arvot suunnilleen suhteessa lii-

toksen kestävyyteen murtumismekaniikan näkökulmasta. (Lukkari 2000, 4.) 

Standardi ”SFS-EN ISO 25817: Terästen kaarihitsaus” on eurooppalainen stan-

dardi, joka käsittelee terästen hitsiluokkia. Tässä on kuitenkin huomioitava, että 

standardi SFS-EN ISO 25817 on korvattu standardilla SFS-EN ISO 5817. Kysei-

sessä standardissa on tehty jako kolmeen hitsiluokkaan, joissa jako on tehty sallit-

tavien hitsausvirheiden sekä virheiden koon perusteella. Luokat ovat: D: tyydyttävä 

C: hyvä B: vaativa. Luokat C ja B ovat huomattavasti tiukempia hitsausvirheitä koh-

taan verrattuna luokkaan D, jossa hitsausvirheitä sallitaan huomattavasti enemmän. 
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C- ja B-luokkien välillä ero aiheutuu pääosin sallittavien hitsausvirheiden määrästä 

ja koosta. (Lukkari 2000, 4.) 

Hitsiluokista vaativin B luokka valitaan yleisesti dynaamisesti kuormitetuille raken-

teille. Rakenteelle, jolle ominainen kuormitus on staattista, valitaan usein luokka C, 

mutta luokkaa D on myös käytetty staattista kuormitusta kohtaavalle rakenteelle. C 

-luokan sanotaan edustavan ”hyvää konepajakäytäntöä”. Standardissa on jokaiselle 

virheelle tunnusnumeronsa, jotka on annettu mielivaltaisesti ja ne on lueteltu järjes-

tyksessä 1-26. Hitsiluokissa B, C ja D on jokaiselle virheelle annettu mittojen raja-

arvot. ISO 6520:n tunnukset ovat eri kuin ISO 5817-standardissa, mutta standar-

dista 5817 löytyy viittaus jokaisen virheen kohdalta standardiin 6520. (Lukkari 2000, 

4.) 

4.10 Hitsausvirheiden hyväksymisrajat 

Hitsiluokkastandardissa SFS-EN ISO 5817 on esitelty hitsiluokat ja niissä sallitut 

virheet. Virheet eivät kuitenkaan tulkittavissa suoraan SFS EN-ISO 5817 antamien 

mittojen perusteella, vaan jokaiselle NDT-menetelmälle on oma hyväksymisraja 

standardinsa, minkä perusteella hitsivirheet luokitellaan. (SFS-EN ISO 17635 2016, 

15-16.) 



40(82) 

 

Taulukko 2. NDT-standardien kaavio (perustuu standardiin SFS-EN ISO 17635 
2016, 15-16) 
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4.11 Turvaohjaamon rungolle tehtävät testit 

Koneen, joka on varustettu ohjaamolla, tulee olla suunniteltu niin, että koneen oh-

jaamossa oleva henkilö on suojassa, kun koneen päälle putoaa esine tai koneen 

kaatuessa. EU:n koneturvallisuusdirektiivi säännökset koskevat työkoneita, mutta 

maataloustraktoreille on erilliset vaatimukset turvarakenteen suhteen. (Eurofins, [vii-

tattu 8.4.2019].) 

Lujuuskoe, joka vastaa koneen ympäripyörähtämistilannetta (ROPS), voidaan to-

teuttaa turvarakenteelle. FOPS on testi, jossa testataan ohjaamon suojausta putoa-

vilta esineiltä. OPS-testissä kartoitetaan sivulta ohjaamoon tunkeutuvien esineiden 

suojausta. Turvaohjaamoksi voidaan sanoa ohjaamoa, joka läpäisee edellä mainitut 

standardin mukaiset testit hyväksytysti. (Eurofins, [viitattu 8.4.2019].) 

ROPS-testi eli roll-over protective structure -testissä liikkuvan työkoneen ohjaa-

molle tehdään testi, jossa simuloidaan koneen kaatumista siten, että koneen oh-

jaamo iskeytyy maahan koneen pyörähtäessä katon kautta ympäri. Testissä tutki-

taan, miten ohjaamon rakenne muuttuu testissä. Rakenteen muutokselle on annettu 

rajat, joiden sisäpuolella muutoksen on pysyttävä, että ohjaamo selvittäisi testin hy-

väksytysti. (SFS-EN ISO 3471 2009, 13.) 

Jokaiselle konetyypillä on spesifioitu kaava, minkälaisella voimalla ohjaamon kaa-

tumista katon kautta ympäri testataan. Testissä huomioonotettavia arvoja ovat esi-

merkiksi sen kyseisen koneen massa ja paino, mihin ohjaamo on asennettu. (SFS-

EN ISO 3471 2009, 13.) Testissä otetaan myös huomioon ohjaamon kiinnitystapa 

ja kiinnityksen sijainti koneen runkoon nähden. (SFS-EN ISO 3471, 2009 15-20). 

FOPS-testi eli falling-object protective structure on testi, jossa testataan ohjaamon 

katon kestävyys siihen putoavalta esineeltä. FOPS-testissä ohjaamon katolle pudo-

tetaan esine, jonka iskuenergian määrittää testattavan ohjaamon lopullinen käyttö-

tarkoitus. (SFS-EN ISO 3449 2009, 2.) 

FOPS- testit on luokiteltu 1-tason ja 2-tason testeihin. 1-tason testissä pudotettava 

kappale on metallisylinteri, joka on painoltaan 45 kilogrammaa ja sen iskuenergian 

on oltava 1365 joulea osuessaan ohjaamon kattoon. (SFS-EN ISO 3449 2009, 2). 
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Tässä testissä on ajateltu, että kyseisen koneen ohjaamon kattoon saattaa pudota 

pieniä kappaleita esimerkiksi tiiliä, pieniä sementin lohkareita ja käsityökaluja. (SFS-

EN ISO 3449 2009, 2). 

Esimerkki laskukaavasta 1-tason testille: 

45kg x 9,807m/s² x 3,1m  ≈ 1365 J (SFS-EN ISO 3449 2009, 3.) 

2-tason testissä pudotettava metallisylinteri on painoltaan 227 kilogrammaa ja sen 

iskuenergian on oltava 11600 joulea osuessaan ohjaamon kattoon. 2-tason testissä 

on ajateltu ohjaamon kattoon putoavan painavampia kappaleita kuten isoja kiviä ja 

puita. (SFS-EN ISO 3449 2009, 2.) 

Esimerkki laskukaavasta 2-tason testille: 

227kg x 9,807m/s² x 5,22m  ≈ 11600 J (SFS-EN ISO 3449 2009, 3.) 

 



43(82) 

 

5 NDT ELI RIKKOMATON AINEENKOETUS 

5.1 Yleistä 

Hitsaustarkastusten aikana on mahdollista arvioida monia hitsin ominaisuuksia, 

jotka liittyvät joko hitsin kokoon tai katkoksiin. Hitsin suorituskykyä ja lujuutta huomi-

oon otettaessa hitsin koko on erittäin olennainen osa. Hitsi ei välttämättä kestä sille 

asetettua rasitusta hitsin ollessa vaadittua kokoa pienempi. Hitsikatkokset on myös 

otettava huomioon, sillä niiden koko ja tai sijainti voivat olla mahdollinen este sille, 

että hitsi täyttäisi sille ajatellun tehtävän. On myös mahdollista, että hitsissä olevat 

katkokset eivät estä hitsiä täyttämästä sille tarkoitettua tehtävää. Yleisesti ottaen 

katkokset ovat hitsausvirheitä silloin kun niiden sijainti tai koko aiheuttaa hitsin hyl-

käämisen. Tällaiset hitsausvirheet voivat heikentää hitsin lujuutta tai jopa aiheuttaa 

hitsin äkillisen pettämisen. On myös mahdollista, että hitsausvirhe voi aiheuttaa ra-

situskeskittymän komponenttiin, jossa hitsi sijaitsee. (ESAB, [viitattu 8.4.2019].) 

Syitä hitsien tarkastukseen on monia. Perustelluin syy hitsien tarkastamiseen on 

selvitystyö. Selvitystyössä on tarkoituksena saada selville, onko hitsi laadultaan so-

piva sille osoitettuun käyttökohteeseen. Laadun arviointia varten tarvitaan mittakap-

pale, johon hitsin ominaisuuksia voidaan verrata. Ilman eriteltyjä hyväksymiskritee-

rejä on mahdotonta yrittää verrata hitsin laatua. (ESAB, [viitattu 8.4.2019].) 

Hyväksymiskriteerit hitsin laadulle voivat olla peräisin esimerkiksi standardista tai 

suunnittelijan laskelmista. Hitsien koko, pituus ja sijainti voidaan mahdollisesti 

saada valmistuspiirustuksesta, jonka sisältämät mittavaatimukset on normaalisti 

laadittu koestetun rakenteen perusteella tai suunnittelulaskelmien mukaan. Näistä 

menetelmistä on saatu varma tieto siitä että, että hitsattu liitos täyttää hitsille asete-

tun suorituskyky vaatimuksen. (ESAB, [viitattu 8.4.2019].) 
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Hitsaustarkastuksissa perusteet hitsikatkosten hylkäämiselle ja hyväksymiselle ote-

taan yleisesti joko standardeista tai hitsausmääräyksistä, joita on kehitetty monen-

laiselle hitsaussovellukselle. Hitsausstandardin valinnan tulee kohdistua standar-

diin, jota on tarkoitettu käytettäväksi kyseisessä teollisuudessa. (ESAB, [viitattu 

8.4.2019.]) 

Hitsien tarkastaminen vaatii tarkastajalta usein laajaa tietämystä hitsauksesta. Hit-

sausliitoksen rakenne, hitsaussymbolit, hitsauspiirustusten lukeminen ja ymmärrys, 

standardien vaatimukset, määräykset, sekä tarkastus- ja testausmenetelmien hallit-

seminen ovat esimerkkejä siitä, mitä hitsaustarkastajan tulisi tietää ja hallita. Näiden 

syiden vuoksi monissa hitsausstandardissa ja hitsausmääräyksissä on vaatimus, 

että hitsaustarkastaja omaisi koulutuksen tai tarvittavan tietämyksen ja kokemuksen 

voidakseen suorittaa tarkastuksia. (ESAB, [viitattu 8.4.2019.]) 

Onnistuneen hitsauksen laadunhallintajärjestelmän pääkomponentteja ovat hyvän 

hitsaustarkastusjärjestelmän luominen, käyttöönotto ja valvonta. Hyvän ohjelman 

luomiseen tarvitaan ensin tarkat tiedot seuraavista asioista: 

-hitsien laatuvaatimukset/hyväksymiskriteerit 

-kattavien tarkastus ja testausmenetelmien tunnustaminen 

-sopivat ja pätevät hitsaustarkastajat. (ESAB, [viitattu 8.4.2019.]) 

5.2 Hitsien tarkastus 

Hitsien tarkastusten avulla on tarkoitus pitää yllä sopivaa laatutasoa. Hitsien tarkas-

tajan on hallittava tarkastusmenetelmät, sekä osattava arvioida, millaisia virheitä 

tarkastettavat hitsit mahdollisesti sisältävät. Tarkastajalta tämä edellyttää käytettä-

vien tarkastusmenetelmien tuntemuksen lisäksi myös asiantuntemusta hitsauspro-

sesseista ja kunkin hitsausprosessin tyypillisten virheiden tuntemusta. (Lukkari 

2000, 3.) 

Tarkastuksia suoritetaan tuotteen hitseille yleisesti tietty prosenttiosuus esim. hit-

sien pituudesta. Tarkastuslaajuus eli tutkittavien hitsien prosenttiosuus vaihtelee 

huomattavasti kohteen vaativuuden, käyttötarkoituksen, olosuhteiden jne. mukaan. 
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Tarkastuslaajuus määritetään sovellutusstandardissa, viranomaismäärityksissä tai 

sovitaan osapuolten kesken. (Lukkari 2000, 3.) 

Standardin SFS-EN ISO 5817 hitsiluokan C mukaisesti hitsattujen hitsien tarkastus-

laajuudeksi riittää usein 10 %:n tarkastuslaajuus. Standardin SFS-EN ISO 5817-B 

mukaisesti hitsattujen hitsien tarkastuslaajuus voi olla 100 %:n magneettijauhetar-

kastus ja magneettijauhetarkastuksen lisäksi voidaan vaatia 50 %:n laajuinen radio-

grafinen tutkimus hitsien kokonaismäärästä. Yksi tuote voi sisältää eri hitsauslaatu-

vaatimuksia standardista SFS-EN ISO 5817, joten tarkastuslaajuus ja hitsien hyväk-

symisrajat voi olla myös erilaiset samassa tuotteessa oleville hitseille. (Lukkari 2000, 

3.) 

NDT (Non-destructive testing) -tarkastus eli ainetta rikkomaton tarkastus koostuu 

hitsien tarkastuksessa pääosin viidestä eri menetelmästä jotka ovat: 

 -silmämääräinen tarkastus, VT (Visual Testing) 

 -tunkeumanestetarkastus, PT (Penetrant Testing) 

 -magneettijauhetarkastus, MT (Magnetic Particle Testing) 

 -radiografinen tarkastus, RT (Radiographic Testing)  

 -ultraäänitarkastus, UT (Ultrasonic Testing). (Lukkari 2000, 3.) 

5.2.1 Visuaalinen tarkastus VT 

Yleisin NDT-tarkastusmenetelmä on visuaalinen tarkastus. Hitsauksen aikana am-

mattitaitoinen hitsaaja seuraa oman hitsinsä laatua jatkuvasti, huomatessaan vir-

heen hän korjaa sen välittömästi. Valmiista hitsistä on visuaalisen tarkastuksen yh-

teydessä löydettävissä hitsin pinnassa näkyvillä olevat virheet. Tällaisia virheitä 

ovat: 

 -hitsiliitoksen sovitusvirhe 

 -hitsin pinnan muotovirheet 
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 -hitsin tasaisuusvirheet 

 -hitsikuvun korkeusvirheet 

 -pienahitsin a- tai z-mittapoikkeamat 

 -reunahaavat 

 -leveät halkeamat 

 -sytytysjäljet 

 -roiskeet. (Lepola & Ylikangas 2016, 259.) 

Valmiin hitsin tarkastuksessa käytetään referenssinä joko tuotestandardia tai sovit-

tua hyväksymisstandardia esimerkiksi ISO 5817 tai ISO 10042. Hitsien visuaali-

sessa tarkastuksessa työkaluina käytetään usein erilaisia hitsimittoja. Valaistusvoi-

makkuuden täytyy olla tarkastettavan kohteen pinnalla vähintään 350 lx. Suosituk-

sena on 500 lx:n valovoimakkuus. Silmämääräisen tarkastuksen ja tarkastustulok-

sen lopullisen arvioinnin suorittavan henkilön täytyy olla pätevöitetty osaaja. Tarkas-

tuksia suorittavan henkilön pätevöinti tulisi olla Standardin ISO 9712 mukainen. (Le-

pola & Ylikangas 2016, 259-260.) 

5.2.2 Radiografinen tarkastus RT 

Radiograafisessa tarkastuksessa säteily ohjataan läpi hitsausliitoksesta, jolloin hit-

sin läpäisseet säteet valottavat säteilylähteeseen nähden hitsin vastakkaiselle puo-

lelle asetetun filmin (Lepola & Ylikangas 2016, 262). Käytettäessä digitaalista rönt-

genlaitteistoa säteet vastaanottaa digitaalinen detektori (SFS EN-ISO 17636-2 

2013, 12). Hitsissä olevat virheet kuten halkeama, reunahaava ja huokonen näkyvät 

kehitetyssä filmissä tai näyttöpäätteellä digiröntgeniä käytettäessä tummempina 

kohtina kuin muu ympäristö. Tämä johtuu siitä, että säteily läpäisee heikommin ym-

päristön kuin virhekohdat, joten virhekohdat esiintyvät tummempina. (Suomen Hit-

sausteknillinen Yhdistys r.y 2009, 41.) 
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Onnistuneen radiograafisen tutkimuksen edellytyksenä on se, että tutkittavan koh-

teen rakenne ei ole liian monimutkainen. Päittäishitsien kuvaaminen radiografialla 

onnistuu yleisesti ottaen helposti, mutta monimutkaisen pienahitsin kuvaaminen on 

huomattavasti vaikeampaa. Tasomaisten virheiden havaitseminen on erittäin luotet-

tavaa silloin, kun ne ovat säteilyn suuntaisia. Luotettavuus laskee nopeasti säteilyn 

ja tasomaisen virheen suunnan kasvaessa tietyn raja-arvon yli. (Suomen Hitsaus-

teknillinen Yhdistys r.y 2009, 42.) 

Kuvaus on suoritettava joko säteilyeristetyssä kuvaushuoneessa tai varoitusmer-

kein eristetyllä alueella kenttäolosuhteissa, sillä radiograafisessa kuvauksessa käy-

tettävä ionisoiva säteily on ihmiselle vaarallista. Tarkastajat on pätevöitettävä stan-

dardin EN473 mukaan, on kuitenkin huomattava, että EN473 on vanhentunut ja se 

on korvattu standardilla SFS EN-ISO 9712. (Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys r.y 

2009, 42.)  

Radiograafinen kuvaus on laajasti käytetty tarkastusmenetelmä hitsin sisäisten vir-

heiden löytämiseksi. Sillä löydetään hitsistä kuonasulkeumat, huokoset, liitosvir-

heet, halkeamat, jne. Radiograafisessa tutkimuksen käytetyin säteilylähde on rönt-

genputki, mutta on mahdollista käyttää myös isotooppeja kuten koboltti 70. (Lepola 

& Ylikangas 2016, 262.) 

 

Kuva 6. Röntgenputkiyksikkö ja ohjausyksikkö 
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Kuva 7. Pulssiröntgenlaite ja digitaalinen röntgenlaitteisto 

5.2.3 Magneettijauhetarkastus MT 

Magneettijauhetarkastusta käytetään ferromagneettisten materiaalien tarkastuk-

sessa. Magneettijauhetarkastus soveltuu parhaiten pintavirheiden, kuten säröjen ja 

halkeamien havaitsemiseen. (Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys r.y 2009, 43.) 

Magneettijauhetarkastuksessa on mahdollista käyttää kahta erilaista jauhetta, joko 

fluoresoivaa tai värillistä. Tarkastaessa värillisellä jauheella on tarkastettava kohde 

maalattava ensin kontrastimaalilla, jotta virheet erottuisivat paremmin. Värillinen 

maali on yleensä mustaa ja kontrastimaali valkoista. Suoritettaessa tarkastuksia 

fluoresoivalla jauheella on käytettävä ultraviolettivaloa virheiden havaitsemiseksi. 

(Suomen hitsausteknillinen yhdistys r.y 2009, 43.)  

Magneettijauhetarkastuksessa kohteen magnetisointi voidaan suorittaa kelaa tai 

ies-magneettia käyttämällä. Tarkastuslaitteessa oleva kela magnetisoituu sähkövir-

rasta, ja tätä kautta tarkastettava kohde magnetisoituu. Samalla tarkastettavan koh-

teen päälle suihkutetaan magneettijauhetta. Tarkastettavassa kappaleessa tai koh-
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teessa virheet tulevat esiin esimerkiksi säröstä tai halkeamasta, sillä säröt ja hal-

keamat häiritsevät niitä kohtisuoraan vastaan kulkevan magneettikentän kulkua. Tä-

män seurauksena magneettijauhe kerääntyy virheen kohdalle ja muodostaa virheen 

muotoisen, mutta paljon oikeaa virheen kokoa leveämmän näyttämän, joka on sil-

mälle helpompi havaita. (Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys r.y 2009, 43.) 

Magneettijauhetarkastus on ainoa NDT-menetelmä, jolla voidaan löytää kapea ja 

tiukasti puristunut halkeama tarkastettavasta kohteesta (Lepola & Ylikangas 2016, 

262). 

 

Kuva 8. Magneettijauhetarkastuksella löydetty näyttämä. 
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Kuva 9. Magneettijauhetarkastuksella löydetty näyttämä, käyttäen fluoresoivaa 
magneettijauhetta. 

5.2.4 Tunkeumanestetarkastus PT 

Viat, joiden havaitseminen on mahdotonta paljaalla silmällä, saadaan esiin tun-

keumanestetarkastuksella. Tällaisia virheitä ovat esimerkiksi pintaan aukenevat sä-

röt, huokoset ja liitosvirheet. Tunkemanestettä on kahta eri tyyppiä punaista ja fluo-

resoivaa, joista fluoresoiva vaatii ultraviolettivalon lopputulosten tarkasteluun. (Suo-

men Hitsausteknillinen Yhdistys r.y 2009, 43.) 

Tarkastettava kohde on puhdistettava liasta ja mahdollisista muista aineista sekä 

tietyissä tapauksissa maalipinta on poistettava. Kohde voi vaatia myös pinnan kui-

vaamisen. Tunkeumaneste on mahdollista suihkuttaa tai sivellä tarkistettavan koh-

teen pinnalle. (Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys r.y 2009, 43.) Tämän jälkeen 

neste imeytyy mahdollisiin virheisiin kapillaarivoiman ansiosta. Tunkeutumiseen ku-

luu aikaa noin 5–30 min riippuen lämpötilasta. (Lepola & Ylikangas 2016, 264.) Tä-

män jälkeen kohde tulee puhdistaa ylimääräisestä tunkeumanesteestä täysin puh-

taaksi. Tunkeumaneste jää puhdistuksen jälkeen mahdollisiin virheisiin. Tarkastet-

tavan kohteen pinnalle suihkutetaan valkoinen ja koostumukseltaan huokoinen ke-
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hite. Jos kappaleessa on virhe, imeytyy virheessä oleva tunkeumaneste kehittee-

seen ja saa aikaan näyttämän joka vastaa oikean virheen muotoa, mutta suuren-

nettuna. (Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys r.y 2009, 43-44.) 

 

Kuva 10. Tunkeumanesteen muodostama näyttämä. 
 

5.2.5 Ultraäänitarkastus UT 

Ultraääni on korkeataajuista ääntä, jonka taajuus on 0,5–25 (Lepola & Ylikangas 

2016, 262). Mhz-tajuudet heittelevät 2-4 Mhz:n välillä tarkastuksia tehtäessä. Tar-

kastettavaan kohteeseen lähetetään luotaimesta äänipulsseja, jotka kulkevat vir-

heettömässä kappaleessa suoraan, ja ne heijastuvat kohteen pohjasta. Tästä joh-

tuen ultraäänilaitteen näytölle saadaan pohjakaiku. Pohjakaiun heijastuessa ja pa-

latessa aiemmin näytölle voidaan todeta äänen osuneen joko halkeamaan tai muu-

hun virheeseen. Virheen löytyessä pystytään ultraäänilaitteen näytöltä lukemaan 

virheen etäisyys. (Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys r.y 2009, 42.) 
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Ultraäänitarkastuksessa tarvittavia varusteita ovat erilaiset luotaimet, ultraäänilaite, 

kaapelit sekä kytkentäaine. Erilaiset luotaimet voivat lähettää ääntä eri suuntiin kap-

paleen pintaan nähden. Normaaliluotain lähettää ääntä kohtisuoraan, kun taas kul-

maluotain lähettää ääntä eri kulmissa. Äänen kulkeminen luotaimesta tarkastetta-

vaan kappaleeseen vaatii kytkentäaineen esimerkiksi geelin tai liisterin. Ilman kyt-

kentäainetta ei ultraääntä voida käyttää, sillä ääni ei siirry luotaimesta kappaleeseen 

ilman sitä. (Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys r.y 2009, 42.) 

Ultraäänen käyttö on yleisesti täydentävä tai vaihtoehtoisena menetelmänä hitsien 

tarkastuksessa radiografiselle kuvaukselle. Hitsin tarkastuksessa kulmaluotainta lii-

kutetaan kytkentäaineella kostutetulla pinnalla hitsin vieressä, jolloin ääni osuu hit-

siin perusaineen pohjalta heijastuksena. Tarkastettavan kohteen on oltava pinnal-

taan tasainen ja sen pinnankarheus on oltava alle 12,5 mikrometriä. Hitsin ympärillä 

on oltava myös tilaa, että luotainta saadaan liikuteltua vaadittu määrä. Kulmaluo-

tainta käytettäessä saadaan ainoastaan vikakaiut eikä pohjakaikua lainkaan. (Suo-

men Hitsausteknillinen Yhdistys r.y 2009, 42-43.)  

Tunnettua kappaletta käytetään ultraäänilaitteen etäisyysasteikon säätämiseen. 

Vertailukappaleessa eli kalibrointikappaleessa olevaa porausta tai uraa käytetään 

vahvistuksen säätämiseen käytettäessä vertailuheijastajaa. Ultraäänitarkastuksella 

voidaan tarkistaa kappaleiden paksuuksia, mahdollisten virheiden etäisyyksiä sekä 

niiden kokoa. Tämä tapahtuu vertaamalla kappaleesta saatua kaikua vertailuheijas-

tajasta saadun kaiun korkeuteen. Ultraäänitarkastajat pätevöidään EN473-standar-

din mukaan. Tässä on kuitenkin huomioitava, että EN473 on vanhentunut ja se on 

korvattu standardilla SFS-EN ISO 9712. (Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys r.y 

2009, 43.) 
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Kuva 11. Ultraäänilaite ja kulmaluotain. 
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5.3 Tarkastajan koulutukset ja vaatimukset 

Pätevöitymistutkintoon päästäkseen on kokelaan suoritettava NORDTEST ja stan-

dardin SFS-EN ISO 9712 mukaiset kurssit, jotka ovat sertifiointielimen hyväksymät. 

NDT-alan työkokemusta on oltava tietty määrä eri tasoille ja eri tarkastusmenetel-

mille. (Inspecta. 2019, 6.) 

Kokemusta on oltava vähintään 50 % vaaditusta määrästä tutkintokokeeseen men-

täessä. Kokemusta on siis mahdollista hankkia vielä tutkinnon suorittamisen jäl-

keenkin, mutta sertifikaattia tietyn tarkastusmenetelmän tietylle tasolle ei saa ennen 

kuin vaadittu kokemus ja koulutusmäärä on täytetty. Haettaessa tutkintoon on ha-

kemuslomakkeeseen liitettävä kopiot kurssitodistuksista, todistus riittävästä näkö-

kyvystä sekä työtodistukset, joilla hakija voi osoittaa omaavansa riittävän kokemuk-

sen. (Inspecta 2019, 6.) 

Taulukko 3. Standardin SFS-EN ISO 9712 vaatimat koulutustunnit. (perustuu SFS-
EN ISO 9712, 26) 

 

5.4 Tarkastushenkilöstön pätevöinti 

Sertifiointeja on mahdollista järjestää eri NDT-menetelmille ja eri pätevyystasoille 

standardin SFS-EN ISO 9712 mukaisesti. Henkilöt, jotka pystyvät osoittamaan käy-

tännön- sekä kirjallisessa kokeessa riittävän ammattitaidon saavat myönnettynä 

sertifioinnin. Standardi SFS-EN ISO 9712 määrittelee sertifikaattien kattavuuden 

sekä tutkintojen suorituksen tason, sektorin ja menetelmän mukaan. (Inspecta 

2019, 3.) 
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Henkilö voi osallistua tutkintoon, mikäli hän täyttää tutkintoon osallistumisen edelly-

tykset. Tutkinnossa esitetään monivalintakysymyksiä, jotka ovat sanallisia, sekä las-

kennallisia kysymyksiä NDT-menetelmään liittyen. Tutkinnossa henkilö suorittaa 

myös testauksia koekappaleille. Kokeiden sisältöön vaikuttaa haettava tutkinnon 

taso, sekä tarkastusmenetelmä. Tutkinnon läpäisemiseen vaaditaan, että jokaisesta 

kokeen sisältämästä eri osa-alueesta hyväksytty tulos. (Inspecta. 2019, 4.) 

Hankittu pätevöinti on voimassa viisi vuotta todistuksen saannin päivämäärästä. Jos 

tarkistustyöhön tulee yli vuoden kestävä jakso, menettää sertifikaatti kelpoisuu-

tensa. Sertifikaatin menettäminen on myös mahdollista, jos tarkastajan on todettu 

toimivan epäeettisesti, tai että tarkastaja ei ole enää fyysisesti kyvykäs suorittamaan 

tarkastuksia. (Inspecta 2019, 9.) 

Sertifikaatin jatkaminen on mahdollista kerran viidellä vuodella ilman tutkinnon suo-

rittamista uudelleen tapauksessa, jossa tarkastustoiminta on ollut säännöllistä ja tar-

kastaja on suorittanut vuosittaiset näkötestit (Inspecta 2019, 9). 

Taulukko 4. Standardin SFS-EN ISO 9712 vaatimat työkokemus kuukaudet eri ta-
soille. (perustuu SFS-EN ISO 9712, 28) 

 

5.5 Standardin mukaisen tarkastuksen asiakirjat 

 

Tarkastusta edeltävät asiakirjat.  

- Ennen tarkastusten aloittamista on oltava tarpeelliset esitiedot, jotka 

ovat tarkastusmenetelmästandardin vaatimat (SFS-EN ISO 17635 

2016, 8). 
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- Suoritettavasta tarkastuksesta on oltava kirjallinen ohje, sillä tarkas-

tusten suorittamisen on tapahduttava spesifikaation tai tarkastus-

menetelmästandardin mukaan (SFS-EN ISO 17635 2016, 8). 

- Tarkastuksista on laadittava tarkastussuunnitelma. On mahdollista, 

että tarkastuksissa on jouduttava käyttämään enempää kuin yhtä 

tarkastusmenetelmää joissain tapauksissa. Myös yhden menetel-

män useampaa sovellutusta on mahdollista käyttää. Tarkastus-

suunnitelmassa täytyy olla esitettynä kaikki käytettävät tarkastus-

menetelmät sekä tarkastusjärjestys ja tarkastuslaajuus. (SFS-EN 

ISO 17635 2016, 8.) 

Tarkastuksen jälkeiset asiakirjat  

- Tarkastuksista on tehtävä tarkastusmenetelmästandardin vaati-

musten mukainen tallenne (SFS-EN ISO 17635:2016, 9). 

- Jokaisen tarkastuskohderyhmän tai kohteen lopullisen tulosaineis-

ton on sisällettävä vähintään tarkastussuunnitelman vaatimat tiedot 

sekä seuraavat tiedot: 

a) tarkastusmenetelmästandardin vaatimusten mukaiset pöytäkir-

jat 

b) tunnistetiedot tarkastuskohteesta 

c) yksittäisiin tarkastustuloksiin viittaus merkinnällä hyväksytty, hy-

lätty tai tarkastamatta 

d) hitsien tunnistamista varten viittaus asiakirjoihin ja/tai hitsien tun-

nistetietoihin 

e) hitsien merkitseminen ja/tai viittaaminen asiakirjoihin, tarkastet-

tujen hitsien kohdentamista varten 

f) tunnistetiedot tarkastukset suorittaneista tarkastajista sekä orga-

nisaatiosta. 
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g) merkinnät poikkeamista sovitun standardin mukaan sekä hyväk-

symisrajat. (SFS-EN ISO 17635 2016, 9.) 

5.6 Rikkova aineenkoetus DT 

Rikkova aineenkoetus DT eli destructive testing on nimensä mukaisesti ainetta rik-

kovaa testaamista. Tarkastusmenetelmissä materiaalista tai hitsistä irrotetaan kap-

pale, minkä avulla selvitetään sen mekaaniset ominaisuudet. Mekaanisilla testaus-

menetelmillä saadaan selville sellaisia ominaisuuksia, mitä NDT-menetelmien 

avulla ei voida selvittää. (Lepola & Ylikangas 2016, 266.) 

DT-menetelmien avulla testattavia ominaisuuksia ovat: lujuus, iskunkestävyys ja sit-

keys. Sarjatuotantoon DT-menetelmien käyttö ei sovellu, sillä testattavat kappaleet 

joko vahingoittuvat tai tuhoutuvat täysin. Rikkovan aineenkoetuksen menetelmät 

vaativat erityisiä resursseja, kuten laitteita ja koulutettuja testaajia ja ne ovat erittäin 

paljon aikaa vieviä. (Lepola & Ylikangas 2016, 266.) 

Testeissä käytettävät kappaleet on valmistettava tai irrotettava käytettävän tes-

tausstandardin tai testauslaitteiston vaatimusten mukaisesti. Käytettävä standardi 

tai erillinen tilaus määräävät koekappaleen testauksen. On myös mahdollista, että 

syy on jokin muu. Rikkovan aineenkoetuksen pääasialliset käyttökohteet ovat:  

 -materiaalien ja menetelmien kehitys ja tutkimustyö 

 -lämpökäsittelylaitosten ja hitsaavan teollisuuden laadunvarmistus 

 -materiaaliominaisuuksien varmistus. (Lepola & Ylikangas 2016, 266.) 

Vetokoe, iskukoe, kovuuskoe, taivutuskoe sekä murtokoe ovat rikkovan aineenkoe-

tuksen päämenetelmät (Lepola & Ylikangas 2016, 266-270). 
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6 TARKASTUSJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMINEN 

6.1 Lähtötilanne 

Tämän työn aloitusvaiheessa yrityksellä ei ollut paljoakaan tietoa rikkomattomasta 

aineenkoetuksesta käytännössä eikä teoriassa. Hitsien tarkastukset suoritettiin pää-

asiallisesti silmämääräisesti hitsaajien toimesta. Tavoitteena oli antaa perustiedot 

liittyen rikkomattomaan aineenkoetukseen sekä hitsausvirheisiin. Yrityksellä on ser-

tifikaatti ISO 9001, mutta tarkoitus oli käyttöönottaa standardin ISO 3834-2 mukai-

nen hitsauksen laadunhallintajärjestelmä ja sertifioida hitsaamo sen mukaiseksi.  

Kunnollista hitsien tarkastuksiin liittyvää järjestelmää ei ollut olemassa. Työn tavoit-

teena oli siis luoda suunnitelma NDT-tarkastusjärjestelmästä, joka olisi standardin 

SFS-EN ISO 3834-2 vaatimusten mukainen, ja luoda pohja sen käyttöönotolle. Vaa-

timukset hitsien tarkempaan tarkastukseen tulivat asiakkaalta, jonka vaatimuksena 

oli standardin SFS-EN ISO 5817-C mukainen hitsauslaatu. Yrityksessä haluttiin 

myös saada lisää tietoa omasta hitsauslaadusta. Tarkastusten ja niistä tehtyjen do-

kumentointien avulla pystytään hitsauslaadun seuranta todentamaan. 

6.2 Tarkastusmenetelmien kartoittaminen 

Turvaohjaamolle ei ole olemassa hitsauslaadun puolesta standardia, joten vaati-

mukset hitsauslaadusta, tarkastuslaajuuksista, määristä ja menetelmistä on yrityk-

sen tai asiakkaan päätettävissä.  

Tarkastusmenetelmien seulominen aloitettiin kartoittamalla, minkä tyyppisiä virheitä 

hitseistä halutaan löytää. Tarkastusmenetelmät käytiin läpi Inspectan NDT-tarkas-

tajien kanssa ja niistä tehtiin kuvallinen dokumentointi. Tämän jälkeen menetelmät 

ja niiden käyttö esiteltiin Cabinsilla tuotannonkehitystiimille ja selvennettiin, mitä kul-

lakin tarkastusmenetelmällä voidaan löytää hitsistä, ja miten itse tarkastus tapahtuu. 

Jokaisesta tarkastusmenetelmästä käytiin läpi myös niiden rajoitteet. Menetelmistä 

käytiin läpi myös niiden resurssitarpeet ja -vaatimukset.  
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Tarkastusmenetelmien kartoittamisessa tehtiin oikeille tehtaassa hitsatuille hitseille 

testejä käyttämällä eri NDT-menetelmiä. Testien perusteella saatiin hyvä kuva siitä, 

mitä tarkastusmenetelmää tehtaassa kannattaa alkaa käyttämään, jos tarkastusjär-

jestelmä otettaisiin käyttöön.  

Tarkastusmenetelmien kartoittamisessa otettiin huomioon myös kaikkien NDT-me-

netelmien käyttöönottamiseen liittyvät haasteet ja niiden soveltuvuus tehtaalla hit-

sattaviin tuotteisiin. NDT-menetelmän valitsemiseen vaikutti suuresti myös se, mil-

laisia tarkastettavat kohteet ovat. Kaikki hitsien NDT-tarkastuksiin parhaiten sovel-

tuvat menetelmät ovat käytynä erikseen läpi seuraavaksi siltä kannalta, miten ne 

sopivat tehtaassa hitsattaviin kohteisiin.  

6.2.1 Magneettijauhetarkastus 

Magneettijauhetarkastuksella on mahdollista löytää hitsistä pintavirheet ja lähellä 

hitsin pintaa olevat virheet. Menetelmänä magneettijauhetarkastus on erittäin ylei-

nen.  

Koska Cabinsilla hitsattavat materiaalit ovat kaikki ferromagneettisia, sopii mag-

neettijauhetarkastus yrityksen käyttöön erinomaisesti. Myös standardi SFS-EN ISO 

17635 antaa läpihitsaamattomien pienahitsien tarkastusmenetelmäksi magneetti-

jauhetarkastuksen. Läpihitsaamattomia pienahitsejä on yrityksen tuotannossa hit-

sattavista hitseistä valtaosa, mikä puoltaa magneettijauhetarkastuksen käyttöönot-

toa. 

Magneettijauhetarkastukseen vaadittava kalusto on vähäinen hitsien tarkastuk-

sessa. Menetelmän työkalut koostuvat magnetointilaitteesta, esimerkiksi ies-mag-

neetista, magneettijauheesta ja kontrastimaalista. Menetelmää on mahdollista käyt-

tää UV-valoon reagoivalla fluoresoivalla magneettijauheella. Fluoresoiva mene-

telmä vaatisi lisäksi siis UV-valon, mutta etuna olisi fluoresoivan menetelmän käy-

tössä se, että tarkastettavaa kohdetta ei tarvitsisi maalata kontrastimaalilla. UV-va-

lon saa ies-magneettiin lisävarusteena. 
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Kuva 12. Magnetointi-ies ja iekseen kiinnitettävä UV-valaisin. 

 
Magneettijauhetarkastuksessa tarkastettavaan kohteen pintaan levitetään aineita, 

jotka haittaisivat rakenteen maalausta. Tämän vuoksi tässä työssä tehtiin saman-

muotoisille eri metallikappaleille tutkimus, missä levitettiin yhteen metallikappalee-

seen ympäriinsä fluoresoivaa magneettijauhetta, ja toiseen kappaleeseen valkoista 

kontrastimaalia sekä mustaa magneettijauhetta. Testissä oli myös mukana täysin 

puhdas samanmuotoinen kappale, johon voitaisiin verrata saatuja tuloksia. Kappa-

leet laitettiin kulkemaan läpi tehtaan pesulinjasta. Lopuksi tarkastettiin, kuinka pe-

sulaitteisto pystyy poistamaan rakenteen pinnalle levitetyt magneettijauhetarkastuk-

seen tarvittavat aineet. Tulokset olivat fluoresoivalle menetelmälle edulliset, pesu-

laitteisto pystyi pesemään kaiken aineen täysin testatusta kappaleesta. Toisessa 

testatussa kappaleessa kontrastimaali ei lähtenyt irti kokonaan, vaan sitä jäi huo-

mattavat määrät kappaleen pintaan. Koska fluoresoivaa magneettijauhetta ei tar-

vitse pestä kappaleen pinnalta pois vähenisi tarkastusaika huomattavasti. Tulosten 

perusteella voidaan sanoa, että fluoresoiva magneettijauhetutkimus olisi hyvä va-

linta tehtaalla hitsattujen hitsien tarkastusten NDT-menetelmäksi. Valittaessa fluo-

resoiva menetelmä tulisi kuitenkin ottaa huomioon tarkastuspaikan valaistusolosuh-

teet, sillä liian kirkas valaistus heikentää kykyä havaita tarkastettavasta kappaleesta 

mahdollisesti löytyviä näyttämiä. 
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Kuva 13. Magneettijauhetarkastusaineilla käsitellyt kappaleet kuvassa oikealla ja 
keskellä.  

 

 

Kuva 14. Kappaleet pesun jälkeen. Kuvassa oikealla kontrastimaalilla sekä mustalla 
magneettijauheella käsitelty kappale. Keskellä fluoresoivalla magneettijauheella 
käsitelty kappale ja vasemmalla puhdas kappale. 
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Yrityksen palveluksessa on henkilö, joka on käynyt riittävän määrän koulutustunteja 

magneettijauhetarkastusmenetelmästä ja samalla henkilöllä on NDT-alan koke-

musta yli neljä kuukautta. Näiden seikkojen vuoksi kyseinen henkilö on oikeutettu 

saamaan sertifikaatin magneettijauhetarkastuksesta läpäistyään pätevyyskokeen. 

Magneettijauhetarkastukset olisi siis mahdollista aloittaa siten, että kaikki kyseisen 

henkilön suorittamat magneettijauhetarkastukset olisivat standardin SFS-EN ISO 

17638 mukaisia. 

Magneettijauhetarkastuksessa ei ole turvallisuuteen liittyviä erityisvaatimuksia, ja 

menetelmänä se on erittäin tehokas ja helposti omaksuttavissa. Kaikki tässä kap-

paleessa luetelluista asioista puoltavat vahvasti magneettijauhetarkastusten valit-

semista yrityksessä käyttöönotettavaksi NDT-menetelmäksi. 

6.2.2 Ultraäänitarkastus 

Ultraäänitarkastuksen tarkoituksena on etsiä hitsin sisäisiä virheitä, esimerkiksi huo-

kosia. Cabinsilla hitsattavien tuotteiden hitsiliitostyypit ja perusmateriaalien paksuu-

det ovat sellaisia, mitkä eivät puolla ultraäänitarkastusten käyttöönottoa. Ultraääni 

kuuluu myös tarkastusmenetelmänä siihen luokkaan, jossa tarkastajan pätevöimi-

nen vaatii enemmän koulutustunteja sekä NDT-alan työkokemusta standardin SFS-

EN ISO 9712 mukaisesti. 

Ohjaamorunkoon hitsattavat hitsit ovat pääosin läpihitsaamattomia pienahitsejä, eli 

niiden tarkastukseen ei ultraäänitarkastusta ole standardin SFS-EN ISO 17635 mu-

kaan tarkoitettu. Toinen vastaantuleva ongelma ultraäänitarkastusten kanssa on 

Cabinsilla hitsattavien perusmateriaalien paksuudet. Perusmateriaalien vahvuudet 

vaihtelevat 2–4 mm välillä, ja ultraäänitarkastusten suositeltu tarkastusalue on 8 

mm:stä ylöspäin standardin SFS EN-ISO 17640 mukaan. 

Ultraäänitarkastusten käyttöönottoa puoltavia asioita ei juurikaan ole, tämän vuoksi 

kyseisen tarkastusmenetelmän käyttöönotto ei ole yritykselle kannattavaa. 
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6.2.3 Radiografinen tarkastus 

Radiografinen hitsien tarkastaminen on menetelmänä erittäin tehokas ja sillä saa 

selville suurimman osan hitsiliitoksen mahdollisista virheistä. Radiograafisen ku-

vaukseen liittyvät kustannukset ja turvallisuusmääritykset tekevät sen käyttöön-

otosta kuitenkin vaikeampaa.   

Yksi suuri ongelma radiografian käytölle tehtaassa on hitsattavien rakenteiden mo-

nimutkaisuus. Tämän työn teoriaosiossa on mainittukin, että monimutkaisten koh-

teiden kuvaaminen radiografialla on todella haastavaa. Tämä myös testattiin In-

spectan tiloissa pienahitsiliitokseen tehdyllä radiograafisella tarkastuksella. Ohjaa-

mon rungon kriittisimmät hitsit ovat kaikki pienahitsejä, eli kaikkia sellaisia hitsejä, 

jotka ovat ohjaamon rakenteen kestävyyden kannalta keskeisimpiä on todella haas-

tavaa tarkastaa radiografialla. Tämä on suurin syy, mikä ei puolla radiograafisten 

tarkastusten käyttöönottoa tehtaassa. 

Turvallisuusmääräykset on toinen haasteita aiheuttava asia radiografiaan liittyen. 

Radiografiset kuvaukset ovat säteilytyötä, mikä on säteilyturvakeskuksen ja yleisen 

säteilylain alaista työtä, joten ne ovat erittäin tarkan valvonnan alla.  

Kolmas huomioon otettava asia radiografisen tarkastusten kannalta on, että tarkas-

tustyötä tekevät henkilöt täytyy olla standardin SFS EN-ISO 9712 mukaan pätevöi-

tettyjä. Radiografiassa pätevöityminen vaatii huomattavasti enemmän koulutusta, 

kuin esimerkiksi visuaalinen tarkastus ja magneettijauhetarkastus. Pätevöitymisen 

lisäksi tarkastajien on suoritettava säteilysuojelukoulutus. 

Radiografisten tarkastuslaitteiden hinta on kaikista menetelmistä ylivoimaisesti kor-

kein. Jos tehtaalla tulee satunnaisesti tarve tehdä radiografisia tarkastuksia hitseille, 

on ne järkevämpi suorittaa ulkoisen NDT-tarkastusyrityksen toimesta. 

Jos vastaan tulisi tilanne, että hitsejä jouduttaisiin kaikesta huolimatta alkaa tarkas-

tamaan radiograafisella kuvauksella todella usein, olisi järkevin vaihtoehto valita 

käytettäväksi menetelmäksi digitaalinen radiografinen tarkastus. Perusteluna tähän 

on se, että kuvauksen tulokset saadaan välittömästi digitaaliröntgenlaitteiston pää-
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tenäytöltä, eikä yritykseen tarvitsisi ostaa erillistä filmien kehityskonetta. Säteilyläh-

teeksi riittäisi pienikokoinen pulssiröntgenlaite, sillä hitsattavien kohteiden ainevah-

vuudet ovat selvästi alle 35 millimetriä paksuja. 

 

Kuva 15. Digitaalisella röntgenlaitteella suoritetun kuvauksen tuotos. 
 

6.2.4 Tunkeumanestetarkastus 

Tunkeumanestetarkastus on helppo ja halpa tapa etsiä hitsistä pintavirheitä, kuten 

halkeamia. Tehtaalle sen käyttö sopisi hyvin monesta eri syystä.  

Ensimmäisenä puoltavana asiana on menetelmän helppous. Tunkeumanestetar-

kastus on lyhyesti selostettuna kahden erilaisen aineen levittämistä hitsin pintaan 

eli tunkeumanesteen ja kehitteen. Tarkastuksen jälkeen kyseiset aineet pitää vielä 

puhdistaa pois. Tunkeumanestetarkastus on yksinkertainen ja halpa menetelmä 

käyttöönottaa.  
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Tunkeumanestetarkastuksiin ei liity erityisiä turvallisuusvaatimuksia, eikä se vaadi 

erikoisjärjestelyjä tehtaassa. Se soveltuu kaikille hitsiliitostyypeille, joita tehtaan hit-

saamossa hitsataan. 

Tunkeumanestetarkastusten aloittamiseen tarvittava kalusto on hyvin minimaalinen. 

Ainoat asiat, jotka tarvitaan, ovat tunkeumaneste, kehite ja puhdistus aine. Nämä 

kaikki kolme on saatavilla spraypulloina, eli tarkastusvälineistö koostuisi kokonai-

suudessaan kolmesta spraypullosta.  

Koska tässä menetelmässä tarkastettavan kohteen pintaan levitetään aineita, niin 

tässä työssä tehtiin myös koe, miten kyseiset aineet lähtevät pois tehtaassa olevalla 

pesulinjalla. Kyseisen pesulinjan läpi kulkee jokainen ohjaamorunko ennen maa-

lausta. Tässä testissä todettiin, että kaikki aineet lähtivät pois pesulinjalla, ilman eril-

listä puhdistusta. Tämän ansiosta tunkeumanestetarkastukseen käytettävä aika vä-

henisi. 
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Kuva 16. Tunkeumanesteellä ja kehitteellä testattu kappale ennen pesua ja pesun 
jälkeen. 
 
Tarkastajan pätevöiminen eli sertifikaatin saaminen tunkeumanestetarkastuksessa 

on vähemmän työkokemuksen sekä koulutustuntimäärän takana, kuten taulukoissa 

3 ja 4 on esitetty. Pätevöitetyn tunkeumanestetarkastajan saaminen tehtaan omaan 

käyttöön on mahdollista henkilön avulla, jolla on yli neljä kuukautta työkokemusta 

NDT-alalta. Tunkeumanestetarkastus on menetelmänä kuitenkin niin yksinkertai-

nen, että sitä voitaisiin käyttää tarkastuksissa ilman pätevöitettyä tarkastajaa, jos 

pätevöintiä ei vaadita. 

Tunkeumanestetarkastuksien miinuspuolena on tarkastukseen kuluva aika. Jos 

nesteen tunkeutumista odotetaan ensin esimerkiksi 10 minuuttia, odotuksen jälkeen 

levitetään kehite, odotetaan kehitteen kuivuminen ja lopuksi odotetaan vielä mah-

dollisten näyttämien muodostumista, on tässä vaiheessa aikaa kulunut jo noin 20 

minuuttia.  
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6.2.5 Visuaalinen tarkastus 

Visuaalinen tarkastus on yleisin menetelmä tarkastaa hitsin laatua (Lepola & Ylikan-

gas 2016, 262). Visuaalista tarkastusta tulisi suorittaa jatkuvasti hitsaajan toimesta 

hitsauksen edetessä. Tehtaalla on tällä hetkellä käytössä jo visuaalisen tarkastuk-

sen periaate, eli jokainen hitsi tarkastetaan silmämääräisesti hitsaajan toimesta. Vi-

suaalisella tarkastuksella pystyy havaitsemaan hitsin pinnassa ja muodossa olevia 

virheitä, jotka ovat paljain silmin nähtävissä 

Visuaalinen tarkastuksiin tarvittava kalusto on melko minimaalinen. Hitsien visuaa-

lisen tarkastamisen työkalut ovat pääosin mittatyökaluja, joilla mitataan hitsistä eri 

asioita kuten a-mittaa.  

Visuaaliseen tarkastukseen on yrityksessä osaksi koulutettuja henkilöitä jo val-

miiksi, mutta heistä ketään ei ole pätevöitetty suorittamaan visuaalisia tarkastuksia. 

Olisi siis järkevää saada vähintään yksi pätevöitetty visuaalinen tarkastaja yrityksen 

käyttöön, vaikka standardin SFS-EN ISO 3834 mukaan visuaalisen tarkastuksen 

suorittavan henkilön ei välttämättä tarvitse olla pätevöitetty. 

Visuaalista tarkastusta voitaisiin tehostaa lisäämällä hitsausvirhetietoisuutta hitsaa-

jien keskuudessa. Myös erilaisten hitsimittojen jakaminen hitsaajien käyttöön olisi 

suotavaa, että hitsaajat voisivat tarkemmin seurata oman työnsä laatua. 

6.3 Tarkastettavien hitsien määrittäminen 

Tarkastuskohteiden määrittelemisestä käytiin keskusteluja laatupäällikön sekä 

suunnittelun kanssa, sillä valmista ohjetta ei ollut saatavilla. Keskusteluiden perus-

teella päädyttiin johtopäätökseen, että tarkastuskohteet olisivat ohjaamoiden kriitti-

simmät hitsausliitokset, eli hitsit, jotka joutuisivat suurimman rasituksen alaisiksi 

ROPS- sekä FOPS-testeissä. Erityisesti ROPS-testien rasitussimulaatiokuvia käy-

tettäisiin referenssinä testattaville hitseille. ROPS-testin mukaan valituille hitseille 

tehdyt hitsaustarkastukset saisivat korkean prioriteetin, sillä kyseisten hitsien pettä-

misellä työkoneen kaatuessa voi olla kohtalokkaita seurauksia työkoneen operaat-

torille. 
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Hitsaus on tehtaassa pääosin robotisoitua, joten hitsauslaadun pitäisi pysyä laadul-

lisesti todella tasaisena. Hitsien tarkastukset tulisi siis suorittaa aivan tuotannon al-

kuvaiheessa, ensimmäisille robottien hitsaamille hitseille. Hitsien tarkastaminen 

tässä vaiheessa olisi erityisen tärkeää, koska löydettäessä huono hitsi kohteesta, 

olisi sen korjaaminen robottiohjelmaa muuttamalla helppoa. Hitsausvirheen karsimi-

nen heti tuotannon alkuvaiheessa poistaisi virheen myös jatkossa robotisoidun hit-

sauksen ansiosta.  

Testauksia tultaisiin suorittamaan myös ohjaamomalleille, joiden valmistusvaati-

muksissa olisi esitetty vaatimus esimerkiksi standardin 5817-C tasoisesta hitsaus-

laadusta, mutta tarkastusvaatimuksia ei olisi esitetty. Ohjaamoille tehtäisiin tarkas-

tuksia määrätyin väliajoin, ja tulokset dokumentoitaisiin. Näin toimittaessa saataisiin 

dokumentoitua tietoa hitsauslaadun seurannasta. 

6.4 Tarkastushenkilöstön kouluttaminen 

Tarkastusten käyttöönottoa vaikeuttaa huomattavasti koulutusten ja tiedon puute 

NDT-alasta. Cabinsilla oli lähtökohtaisesti toiveena tehdä tarkastusjärjestelmästä 

sellainen, että tarkastajat ja tarkastukset pystyttäisiin pääsääntöisesti suorittamaan 

yrityksen omilla voimavaroilla, eikä ulkoisen tarkastusyrityksen palveluita käyttä-

mällä. 

Yrityksellä oli käytössään henkilö, jolla oli työkokemusta sekä hitsauksesta että 

NDT-tarkastajan tehtävistä. Ilman kyseistä henkilöä tarkastusjärjestelmän käyttöön-

otto olisi hankaloitunut huomattavasti, sillä tarkastajaksi valitut henkilöt olisivat jou-

tuneet aluksi käymään peruskurssit NDT-tarkastusmenetelmistä ja tämän jälkeen 

toteuttamaan oppejaan ilman valvontaa siitä, että työt tehtäisiin oikein. Tämä työko-

kemus ei olisi vastannut standardin SFS EN-ISO 9712 mukaista pätevöitetyn hen-

kilön kanssa suoritettua työkokemusta. 

Henkilö, jolla NDT työkokemusta löytyy, pystyy suorittamaan suoraan syventävän 

kurssin ja mahdollisesti halutessaan saamaan NDT-tarkastajan sertifikaatin tietystä 

tarkastusmenetelmästä. Kyseisen henkilön avulla on mahdollista luoda tarkastus-
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järjestelmä, missä olisi aina sertifioitu tarkastaja yrityksessä. Tarkastusten aloittami-

nen voitaisiin suorittaa kokemusta omaavan henkilön toimesta niin kauan, kun tar-

kastusten määrä olisi vähäinen. Tarkastusmäärien kasvaessa aloitettaisiin koulut-

taminen aluksi yrityksen sisäisesti, minkä jälkeen uudet tarkastushenkilöt voitaisiin 

lähettää AEL:n järjestämään NDT-koulutukseen. 

Taulukossa 4 on esiteltynä kunkin tarkastusmenetelmän vaatima työkokemus NDT-

alalta, joka on suoritettu pätevöidyn henkilön kanssa. Cabinsilla tarvitaan siis yksi 

sertifioitu tarkastaja, joka kouluttaa uusia tarkastajia yritykselle. Standardin mu-

kaista koulutusta NDT-menetelmistä tarjoaa Suomessa AEL. Koulutuksia on tarjolla 

eri NDT-menetelmille ympäri vuoden tietyin väliajoin, eli henkilöiden sertifiointiin 

vaaditut koulutustunnit on mahdollista saada nopeasti täyteen. 

6.5 Tarkastushenkilöstön pätevöinti 

NDT-tarkastukset on käytännössä mahdollista suorittaa kenen tahansa toimesta, 

mutta ilman asian mukaisia koulutuksia, ohjausta ja työkokemusta ei tarkastuksien 

laadusta ole kovinkaan suurta varmuutta. Tämän vuoksi yrityksellä tulisi olla käytös-

sään vähintään yksi henkilö, jolla olisi kokemusta ja koulutusta NDT-alalta. 

Standardin SFS EN-ISO 9712  mukaan tarkastusmenetelmät MT, PT, VT (taulukko 

4.) vaativat neljän kuukauden työkokemuksen NDT-alalta pätevöitetyn tarkastajan 

kanssa suoritettuna saadakseen NDT-tarkastusmenetelmä sertifikaatin 2-tasolle. 

Tämän lisäksi tarvitaan taulukon 3 mukainen määrä koulutustunteja.  

Jotta yrityksessä voidaan ylläpitää standardien mukaista tarkastusten laatua, pitää 

yrityksessä olla vähintään yksi pätevöitetty tarkastaja. Tarkastushenkilöiden koulut-

taminen pätevöidyksi on mahdollista, jos yrityksessä on työntekijänä henkilö, jolla 

on yli neljä kuukautta työkokemusta NDT-alalta pätevöitetyn tarkastajan seurassa. 

Tarkastajien pätevöinti olisi tärkeää tarkastusten uskottavuuden kannalta katsot-

tuna, sillä pätevöidyn tarkastajan ja ei-pätevöidyn sekä kouluttamattoman tarkasta-

jien kirjoittamien raporttien välillä on suuri ero, etenkin tarkasteltaessa tarkastuspöy-

täkirjojen virallisuutta. 
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Suomessa pätevöintiä magneettijauhetarkastukselle ja tunkeumanestetarkastuk-

selle ei suoriteta tasolle 1, vaan kyseistä menetelmistä pätevöinti suoritetaan suo-

raan tasolle 2, NORDTEST-järjestelmän mukaisesti. Vähimmäismäärä pätevöitymi-

seen on tasojen 1 ja 2 summa taulukon 4 mukaisesti, eli neljän kuukauden NDT-

alan työkokemus pätevöitetyn tarkastushenkilön kanssa. 

Tarkastushenkilöiden pätevöintiä puoltaa myös standardi SFS-EN ISO 3834-2, 

jonka mukaisesti NDT-tarkastajien tulisi olla pätevöityjä kaikissa muissa menetel-

missä paitsi visuaalisessa tarkastuksessa. 

6.6 Tarkastusalueiden kartoittaminen 

Tarkastusalueen määrittelyyn vaikuttaa suuresti se, minkälaisella volyymilla tarkas-

tuksia tultaisiin suorittamaan. Satunnaisten pistotarkastusten alue voisi olla esimer-

kiksi hitsauspaikka, missä kyseinen rakenne hitsattaisiin. Suuremmalla volyymilla 

tarkastettaessa voisi tarkastuspaikkana toimia hitsausten jälkeinen, mutta kuitenkin 

ennen maalaamoa oleva alue. Tämä olisi järkevin ratkaisu, sillä löydettäessä raken-

teesta virheitä, voitaisiin korjaustoimenpiteet suorittaa lähellä tarkastusaluetta, eikä 

hitsattua rakennetta tarvitsisi siirrellä pitkiä matkoja, mikä veisi turhaa aikaa. 

Tarkastusalueen tulisi olla myös niin suuri, että jokaisen tarkastettavan hitsin luok-

sepäästävyys olisi hyvä. Hitsien tarkastusta nopeuttaa huomattavasti, jos kohteiden 

lähellä ei ole esteitä ja ne olisivat vapaasti tarkastettavissa. Käytettäessä fluore-

soivaa magneettijauhetarkastusta tulisi kyseisellä alueella olla vähemmän valais-

tusta. Tällainen alue tehtaassa lähellä hitsaamoa ja maalaamoa on hiontakoppi. Hi-

ontakopin pimentäminen onnistuu helposti, ja kopissa on hyvä ilmanvaihto, joka 

poistaa tarkastusaineista aiheutuvat käryt. Näiden tekijöiden vuoksi hiomakoppi olisi 

erinomainen paikka suorittaa tarkastukset. 
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6.7 Turvallisuussäädökset 

Turvallisuuteen liittyviä erityisvaatimuksia ei NDT-menetelmissä ole kuin radiograa-

fisessa tarkastuksessa, mikä tekee sen käyttöönotosta huomattavasti hankalam-

paa, kuin muista tässä työssä esitellyistä NDT-menetelmistä. 

Suomessa säteilyturvakeskuksen asettamien vaatimusten mukaisesti tehtaassa ei 

saa olla säteilyn vaikutusalueella ketään työskentelemässä radiograafisten tarkas-

tusten aikana. Radiograafisen tarkastusten käyttöönottoa helpottaisi huomattavasti, 

jos tehtaaseen rakennettaisiin radiograafisia kuvauksia varten kuvauskoppi. Ku-

vauskoppi on huone, joka on säteilyeristetty esimerkiksi lyijylevyillä tai paksulla be-

tonikerroksella siten, että sen seinien läpi ei pääse röntgenkuvausten aikana sätei-

lyä läpi muualle tehtaaseen. Säteilykopin avulla saataisiin säteilyalue rajattua hyvin 

pieneksi, eikä tehtaalta tarvitsisi sulkea alueita kuvausten ajaksi. Tämän lisäksi tulisi 

säteilylähdettä käyttävien tarkastajien käydä säteilyturvakoulutus, yritykselle pitäisi 

saada säteilytyölupa sekä tarkastajille säteilyannosmittarit. 
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Kuva 17. Inspectan tiloissa oleva kuvauskoppi. 

6.8 Tarkastusmenetelmien kustannukset ja yhteenveto 

Tarkastusmenetelmien välillä on suuria eroja kustannuksissa. Tämän työn aikana 

kysyttiin NDT-tuotteita myyvältä yritykseltä hinnat sellaisille paketeille, joilla pystyisi 

kullakin tarkastusmenetelmällä aloittamaan tarkastukset tehtaassa. Kyseisten pa-

kettien hinnat ovat nähtävissä seuraavasta taulukosta. Taulukon sisältämät hinnat 

on saatu tämän työn tekovaiheessa. 
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Henkilöstön koulutuksiin kuluva summa riippuu paljolti NDT-menetelmästä. Tämä 

johtuu pääosin vaadittujen koulutustuntien määrästä. Tarkastajien sertifiointiin ku-

luva summa on laskettava myös osaksi henkilöstön kouluttamiseen meneviä kus-

tannuksia, jos tarkastajat halutaan koulutuksien lisäksi myös sertifioida. 

Seuraavassa on esiteltynä kunkin tarkastusmenetelmän ns. ”aloituspaketin” kustan-

nukset, ja samaan taulukkoon on sisällytetty myös tarkastajien kouluttamiseen sekä 

sertifiointiin menevät kustannukset. 

Järkevimmäksi sekä yritykselle optimoidummaksi ratkaisuksi valittiin magneettijau-

hetarkastusten ja visuaalisen tarkastusten käyttöönotto. Magneettijauhetarkastuk-

sen ja visuaalisen tarkastuksen etuina muihin menetelmiin nähtiin olevan niiden 

helppous, kustannukset sekä sopivuus yrityksessä hitsattavien hitsien tarkastuk-

seen. Seuraavaan taulukkoon on myös tiivistetty keskeisimmät asiat käsitellyistä 

NDT-menetelmistä. 

Taulukko 5. Tarkastusmenetelmien yhteenveto taulukkomuodossa. 
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6.9 Luotu tarkastusohje ja -pöytäkirja 

Tarkkaa tarkastusohjetta oli työn tekovaiheessa vaikea saada aikaan. Tarkastusoh-

jeesta tehtiin kuitenkin luonnos, jota voidaan muokata helposti omien tarpeiden tai 

asiakkaan toiveiden mukaiseksi. Yleensä tarkastusohjeen laatii henkilö tai organi-

saatio, jolle lopputuote toimitetaan. Tässä työssä tehtyä tarkastusohjetta voi käyttää 

pohjana tuleville erilaisten kohteiden tarkastuksille. Tarkastusohjetta voi käyttää 

myös tarkastusehdotuksena asiakkaalle, jota asiakas voisi pyytää noudatettavana 

sellaisenaan tai tehdä siihen haluamansa muutokset. Tässä työssä luotiin myös tar-

kastusten tuloksia varten tarkastuspöytäkirjapohja 

Tarkastusohjemalli sekä tarkastuspöytäkirjapohja löytyvät tämän työn liitteistä. 

6.10 Standardin SFS-EN ISO 3834 mukainen toteutus 

Tarkastusjärjestelmän saattaminen standardin SFS-EN ISO 3834-2 laadunhallinta-

järjestelmän mukaiseksi vaatii kyseisen standardin mukaan pätevän ja riittävän hen-

kilöstön, joka suunnittelee, suorittaa ja valvoo hitsauksiin liittyviä tarkastuksia vaati-

musten mukaisesti. (SFS-EN ISO 3834-2 2006, 10). Standardi SFS-EN ISO 3834-

2 vaatii myös, että kaikkien NDT-tarkastajien tulisi olla pätevöitettyjä kaikissa tar-

kastusmenetelmissä lukuun ottamatta visuaalista tarkastusta, ellei sitä erikseen 

vaadita. Vaatimusten täyttäminen ei ole siis vaikea toteuttaa. 

Tarkastusmäärien ollessa vähäisiä riittäisi standardin SFS-EN ISO 3834-2 mukais-

ten NDT-tarkastusten suorittamiseen sekä suunniteluun yhden standardin SFS-EN 

ISO 9712 mukaan pätevöidyn ja koulutetun henkilön. Kyseinen henkilö voisi toimia 

yrityksessä NDT-tarkastuksista kokonaisuudessaan vastaavana henkilönä ja vas-

tata laadunhallintajärjestelmän SFS-EN ISO 3834-2 NDT-tarkastuksia koskevien 

osuuksien toteuttamisesta. Tämä järjestely onnistuisi niin kauan, kun tarkastusmää-

rät pysyisivät vähäisenä. 
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6.11 Robottihitsauksen virheet 

Robotit tuottavat pääasiallisesti aina samanlaista hitsauslaatua. Robotin hitsaamia 

hitsejä tarkasteltaessa tulisikin kiinnittää huomiota enemmän virheisiin, joita syntyy 

systemaattisesti. Nykytilanteessa korjaushitsaus vie suuria määriä aikoja ja kor-

jaushitsauksien määrää vähentämällä tuottavuus kasvaisi. Suurin robottihitsien laa-

tuun vaikuttava tekijä on hitsatuissa rakenteissa käytettyjen yksittäisten osien yh-

teensopivuus ja mittatarkkuus. Robotit joutuvat välillä hitsaamaan yhteen osia, 

vaikka hitsausrailo olisi millimetrejä suositeltua suurempi. 

Kyseisiä virheitä on mahdoton poistaa minkäänlaisilla NDT-menetelmillä, sillä juuri-

syyt ovat muualla, kuin hitsauksessa tai hitsauslaadussa. 

6.12 Raportointi 

Raportointi on tärkeä osa laadunhallintajärjestelmää, joten siihen tulee kiinnittää 

myös huomiota. Jokaisesta tehdystä tarkastuksesta tulisi siis tehdä tarkastuspöytä-

kirja, joka syötettäisiin digitaalisessa muodossa omaan kansioonsa, mistä se olisi 

löydettävissä haluttaessa. Tässä työssä on tehty tarkastuspöytäkirjapohja magneet-

tijauhetarkastusta sekä visuaalista tarkastusta varten. Näiden raporttien avulla pys-

tyy seuraamaan esimerkiksi hitsauslaadun kehittymistä tuotannossa. Niiden avulla 

pystytään myös todentamaan hitsauslaadun seuranta asiakkaille. 

6.13 Tarkastusten tuottama hyöty 

Rikkomattoman aineenkoetuksen lisääminen osaksi tehtaan hitsaamon laadunhal-

lintaa tuottaa yritykselle monia hyötyjä. Tärkein hyöty on hitsien laadun kehittymi-

nen. Tähän mennessä ei olla voitu osoittaa hitsien laatua kovinkaan kattavasti, 

mutta NDT-testauksen myötä pystytään hitsauksen laatu todentamaan. 
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Tilanteessa, jossa tarkastajat olisivat pätevöitettyjä ja tarkastuksista tehtäisiin viral-

liset tarkastuspöytäkirjat, olisi omaa tarkastuspalvelua mahdollista myydä lisäpalve-

luna valmistettaville turvaohjaamoille. Tarkastusten avulla olisi siis myös mahdol-

lista saada lisäarvoa valmistetuille ohjaamoille.  

Standardissa SFS EN-ISO 3834 on määritelty, että hitsaustarkastuksia suorittavien 

henkilöiden tulisi olla pätevöitettyjä. Yrityksen ottaessa käyttöön kyseisen standar-

din mukaisen hitsaamon laadunhallintajärjestelmän, olisivat tarkastajatkin saman 

standardin mukaisia, jos tarkastajat pätevöidään. Tarkastushenkilöstön ollessa 

oman yrityksen henkilökuntaa, tulevat mahdolliset tarkastuskustannukset vähene-

mään huomattavasti.  

Hitsauslaadun seurannalla voi olla myös täysin suoria vaikutuksia kustannuksiin. 

Esimerkkinä a-mittojen seuranta, joista esimerkki esitettynä taulukossa 5. 

Taulukko 6. Pienahitsin a-mitan vaikutus hitsiainemäärään. (perustuu Lepola & Yli-
kangas 2016, 244) 
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7 YHTEENVETO JA POHDINTA 

Yrityksessä hitsattavat rakenteet tulevat kohtaamaan suuren rasituksen ainoastaan 

ääritilanteessa, kuten työkoneen kaatuessa. Normaalitoiminnassa rakenteen koh-

taama rasitus on hyvin alhaista. Tarkastusmenetelmän tulisi olla pintavirheitä kar-

siva, sillä pintavirheisiin lukeutuvat halkeamat ovat suurin uhka hitsattaville raken-

teille, myös halkeamien eteneminen on paljon todennäköisempää, kuin pyöreäreu-

naisten hitsien sisäisten virheiden.  

Tarkastusmenetelmäksi valittiin magneettijauhetarkastus sekä visuaalinen tarkas-

tus. Magneettijauhetarkastuksen etuja olivat muihin nähden nopeus, helppous ja 

kustannustehokkuus. Visuaalisen tarkastuksen hallitsevien henkilöiden määrää tu-

lisi lisätä, jotta jatkuva laadun seuraaminen onnistuisi useammalta henkilöltä. 

Tarkastuslaajuuksista ja tarkoista kohteista tullaan päättämään siinä vaiheessa, kun 

asiakas esittää pyynnön NDT-tarkastusten aloittamisesta. Omaan laadunvalvon-

taan suoritettavat NDT-tarkastukset tullaan aloittamaan niin päätettäessä. 

Tarkastushenkilöiden kouluttaminen ja pätevöinti aloitetaan niin päätettäessä. Tä-

män työn tekemisen aikana koulutettu henkilö voi aloittaa magneettijauhetarkastuk-

set ja henkilö voi käydä tutkinnossa ja pätevöityä yrityksen niin toivoessa. 

Vaikka standardin SFS-EN ISO 3834-1 mukaan tuotteen laatua ei saada aikaan 

tarkastamalla, vaan valmistamalla, saadaan NDT-menetelmillä todella paljon tietoa 

hitsauslaadusta ja siten lähtökohdat sen kehittämiseen. 
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