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1 JOHDANTO 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella mittaustekniikan kurssille opetuksen 

teoriaosuuden tueksi käytännön mittausharjoituksia mittausvälineiden käytön opettele-

miseksi. Mittausharjoitusten tuli sisältää pituuden-, syvyyden- ja halkaisijoiden mittausta 

analogisilla perusmittavälineillä sekä kierteiden ja pinnakarheuden mittausta. Mittausvä-

lineiden käytön lisäksi mittausharjoituksissa käsitellään mittausvirheitä, mittaustulosten 

tarkkuutta sekä muoto- ja pituustoleransseja.  

Mittausharjoitukset suunniteltiin tutustumalla mittausvälineiden toimintaan ja mallinta-

malla harjoituskappaleita, joiden mittaamisessa tulisi kaikki mittausvälineiden ominaisuu-

det esille. Mitattavista kappaleista tehtiin 3D-mallit sekä valmistuspiirustukset.  

Opinnäytetyö pitää sisällään mittaamiseen ja mittaustulosten tarkasteluun liittyvää teo-

riaa sekä kuvauksen suunnitelluista mittausharjoituksista ja mitattavista kappaleista. Mit-

tausharjoitukset on tarkoitettu tehtäväksi mittavälineitä käsittelevien teorialuentojen jäl-

keen, joten opinnäytetyössä ei käsitelty mittaamisen ohjeistamista. 
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2 MITTAAMINEN 

Mittaaminen on prosessi, joka pitää sisällään mittaustulokseen, mittausvirheeseen sekä 

mittausepävarmuuteen vaikuttavia tekijöitä. Tuotantotekniset mittaukset sisältävät enim-

mäkseen pituuden ja sen johdannaisten mittauksia sekä pinnankarheuteen sekä geo-

metriaan liittyviä mittauksia. Tuotantotekniikassa mittaustoimen tehtävä on (Andersson 

& Tikka 1997, 11–12.) 

 mitata kappaleesta onko työstökoneen tai työkalun asetus oikea ja onko työstö-

koneiden tai työkalujen asetukset pysyneet kappaletta työstäessä ennallaan  

 mitata täyttääkö kappaleet niille annetut toleranssivaatimukset 

 työkaluja ja työstökoneita mittaamalla selvittää onko olemassa tuotantoedellytyk-

set tarkkojen kappaleiden valmistukseen.  

2.1 Mittaustekniikka ja metrologia 

Metrologian keskeisimpiä käsitteitä ovat suureet, mittauslaitteet, mittaustulokset ja niiden 

luotettavuuden arviointi, mittausten inhimilliset tekijät, mittayksiköt ja niiden mittanormaa-

lit sekä mittaukset, joka pitää sisällään mittausmenetelmät, tarkkuuden arvioinnin ja mit-

taamisen. (Andersson & Tikka 1997, 120.) 

2.2 Mittaustulokseen vaikuttavat tekijät 

2.2.1 virheet 

Virheellinen mittaustulos voi johtaa kelvollisen osan tai koneen hylkäämiseen, tai pahem-

massa tapauksessa virheellisen osan hyväksymiseen. Tästä aiheutuvat lisäkustannuk-

set voivat tulla yritykselle kalliiksi. (Ihalainen, Aaltonen, Aromäki & Silvonen 2011, s.434) 

Mittaukseen osallistuvien tekijöiden epätäydellisyyden vuoksi mitään mittausta ei voida 

suorittaa täysin virheettömästi. Virheitä aiheuttavia tekijöitä ovat mittaustapa, mittalaite, 

mittaaja, olosuhteet, mitattava kohde, perusmitat sekä mittauksen aikana virhelähteissä 

tapahtuvat muutokset. Mittausvirheet jaotellaan kolmeen ryhmään: karkeat virheet, sys-

temaattiset virheet ja satunnaiset virheet. (Andersson & Tikka 1997, 127.)  
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Karkea virhe 

Karkeiksi virheiksi kutsutaan huolimattomuudesta ja erehdyksistä tapahtuvia virheitä. 

Väärin luettu mitta-asteikko, mittalaitteen toimintahäiriö, mittaustuloksen väärin kirjaami-

nen sekä väärän mittausmenetelmän käyttö ovat hyviä esimerkkejä karkeista virheistä. 

Muista mittatuloksista poikkeava erikoinen arvo pyritään yleensä hylkäämään, jos epäil-

lään sattuneen karkea virhe. (Keinänen & Järvinen 2014, 95.) Karkeita virheitä voidaan 

ehkäistä hyvällä mittauksen suunnittelulla ja huolellisuudella.  

Systemaattinen virhe 

Systemaattiset virheet ovat tunnettuja, tietyn suunnan ja suuruuden omaavia virheitä, 

jotka johtuvat mittauslaitteesta, mittaajasta, olosuhteista tai mittausmenetelmästä. Mit-

taajan kouluttamisella sekä mittausmenetelmää parantamalla voidaan korjata syste-

maattisia virheitä. (Ihalainen ym. 2011, 434.) Koska systemaattiset virheet noudattavat 

tiettyjä säännönmukaisuuksia, on niiden etu- ja jälkikäteen laskeminen mahdollista. Mit-

tauksissa vallitsevien tekijöiden hallinta ja tunteminen auttaa mittausvirheiden lukemista 

systemaattisiksi virheiksi. Usein mittaustulos sisältää erilaisia keskenään vastakkais-

suuntaisia systemaattisia virhelähteitä, jotka kumoavat toisensa. Pituudenmittauksessa 

systemaattiset virheet liittyvät useimmiten mittalaitteen kalibrointiin, mittausvoiman käyt-

töön sekä mittauslämpötilaan. (Andersson & Tikka 1997, 127.) 

Satunnainen virhe 

Samankaltaisissa oloissa toistettavaa ja satunnaisesti suuruudeltaan vaihtelevaa mit-

tausvirhettä kutsutaan satunnaiseksi virheeksi. Satunnaisia virheiden suuntaa eikä suu-

ruutta voida laskennallisesti selvittää. Satunnaisvirheiden vaikutus mittaustulokseen pie-

nenee toistomittauksessa keskiarvoja laskemalla. (Andersson & Tikka 1997, 127.)   

2.2.2 Virhelähteet 

Yleisimpiä mittauksen virhelähteitä ovat lämpötilan ja voimien aiheuttamat virheet sekä 

asento- ja suuntavirheet. Näitä virhelähteitä esiintyy lähes jokaisessa mittauksessa. 
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Myös geometriset poikkeamat, mittalaitteen tai kappaleen magneettisuus ja ympäristön 

likaisuus aiheuttavat merkittäviä mittausvirheitä. 

Tyypillisiä lämpötilaerojen aiheuttajia mitattaessa on käsistä mittalaitteeseen siirtyvä 

lämpö, auringonpaisteen tai valaistuksen aiheuttama lämpö tai työstökoneesta kappa-

leeseen siirtyvä lämpö. (Esala ym. 2003, 56–68.) 

Toinen keskeinen virhelähde mitattaessa on voimat ja niiden vaikutus mittaustulokseen. 

Näiden virhelähteiden määrittämisestä tekee ongelmallista se, että itse mittausvoimat 

sekä mittaukseen liittyvät parametrit ovat tavallisesti tuntemattomia. Voimien aiheutta-

mat virheet jaetaan mittauksen suuntaisiin voimiin sekä taivuttaviin voimiin. Taivuttavia 

voimia ovat esimerkiksi kappaleen oma paino, joka aiheuttaa kappaleessa taipumaa. 

Tämä on erityisesti pitkissä kappaleissa huomattava virhelähde. Kappaleen taipumaan 

voidaan kuitenkin mittaustilanteessa vaikuttaa oikeellisella kappaleen tuennalla. Mittauk-

sen suuntaista mittausvoiman aiheuttamaa virhettä tapahtuu esimerkiksi mittauskärjen 

sisään painumassa, jossa mittausvoima voi aiheuttaa sekä mittauskärjen litistymää, että 

kärjen painumaa kappaleeseen. (Andersson & Tikka 1997, 133–135.) 

Asento- ja suuntavirheet ovat vaikeasti havaittava virhelähde. Joissain tapauksissa mit-

tausväline itse eliminoi asento- ja suuntavirheitä asettumalla kohtisuoraa mitattavaa pin-

taa vastaan. Mutta esimerkiksi reiän halkaisijan sisämittauksessa on mittaajan itse etsit-

tävä asento, jolla laite on kohtisuorassa keskiviivaa vasten. Sisäpuolisen halkaisijan mit-

tauksessa tulee myös helposti mitattua väärästä kohtaa, jolloin mittaustulos on virheelli-

nen. Yksi yleinen asentovirhe on kosinivirhe, jossa mittaväline on vinossa mitattavaa 

pintaa vasten ja näin ollen pidentää mittaustulosta. (Andersson & Tikka 1997, 136–138.) 

Mittavaihteluita aiheuttavia virhelähteitä sisältyy mittaukseen useita. Kun mittausepävar-

muuteen halutaan vaikuttaa systemaattisella tavalla, voidaan virheet jakaa toiminnallis-

ten virhelähteiden mukaan (kuva 1). Näin jaoteltuna mittauksen epävarmuutta aiheutta-

vat lähteet ovat mittalaite, mittaaja, ympäristö sekä mittauskohde. Mittalaitetta virheläh-

teenä voidaan parhaiten ehkäistä säännöllisellä kalibroinnilla ja huoltamisella. Mittaaja 

on aina tärkein vaikuttaja mittauksien luotettavuuteen ja tarkkuuteen. Tiedon ja osaamat-

tomuuden puute johtaa usein virheellisiin mittauksiin. Mittaajasta johtuvat virheet voi-

daan jakaa pysyvien ja muuttuvien ominaisuuksien, ammattitaidon sekä näkökyvyn ai-

heuttamiin virheisiin. Lämpötilan lisäksi muut ympäristöolot aiheuttavat mittausvirheitä. 

Merkittäviä tekijöitä on muun muassa valaistus ja tärinä. Virhetekijöiden laskennallisen 

poistamisen edellytys on vakaa ympäristö. Mittauskohteesta eli mitattavasta kappaleesta 
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johtuvia mittausvirhelähteitä on mm. karkea pinnanlaatu, vaikeasti mitattava muoto, peh-

meä tai joustava materiaali, kohonnut kappaleen lämpötila sekä puutteellinen puhdistus. 

(Andersson & Tikka 1997, 138–144.) 

 

Kuva 1. Epävarmuuden syy-seuraus-diagrammi (Andersson & Tikka 1997, 139). 

 

2.2.3 Mittausepävarmuus 

Mittaustulos ei ole koskaan täydellinen ilman mittausepävarmuuden ilmoittamista, ja 

epävarmuus liittyy aina kaikkeen mittaamiseen. Mittausepävarmuuden tunteminen on 

välttämätöntä, jotta mittaustuloksesta voidaan tehdä oikeita johtopäätöksiä. Mittausepä-

varmuus pienentää aina tuotteen mittojen toleranssialueita. Mittausepävarmuuden mää-

rittämiseen on kansainvälisesti hyväksytty menetelmä. (Esala ym. 2003, 56.) ”Mit-

tausepävarmuuksia voidaan käsitellä joko absoluuttisina Ux, jolloin epävarmuuskom-

ponentilla Ux on sama yksikkö kuin suureella x, tai vaihtoehtoisesti epävarmuuksia voi-

daan käsitellä suhteellisina” (Hiltunen ym. 2011, 37). 

Mittausepävarmuuden suuruuteen vaikuttaa muun muassa mitattavan kohteen epä-

tarkka määrittely, puutteelliset tiedot ympäristöolosuhteista ja niiden satunnainen vaih-

telu, analogisen mittavälineen asteikon tulkitsemiserot, mittauslaitteiden lukematark-

kuus, mittausmenetelmien vaihtelu, laskennassa käytettyjen lukuarvojen vaihtelu sekä 

identtisistä olosuhteista huolimatta tapahtuva tulosten vaihtelu. Mittaustuloksen 
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epävarmuuden osatekijät jaetaan tilastollisia menetelmiä hyväksikäyttäen saatuihin tu-

loksiin sekä muilla menetelmillä saatuihin tuloksiin. Kuitenkin molemmissa tapauksissa 

lopullinen epävarmuus määritellään tilastollisiin menetelmiin pohjautuen. (Andersson & 

Tikka 1997, 147–148.)   

Kun toistettaville mittauksille tehdään epävarmuusanalyysi tilastollisia menetelmiä käyt-

täen, mittaustulos x lasketaan toistettujen havaintojen xi keskiarvona 

(𝑥) = ∑ x      (1) 

Keskiarvon avulla voidaan laskea tulosten keskihajonta kaavasta. 

𝜎 = ∑ (𝑥 − (𝑥))       (2) 

Laskettu keskihajonta 𝜎 kuvaa yksittäisen havaintopisteen epävarmuutta ja hajontaa. 

Laskemalla keskiarvon keskihajonta, saadaan parhaiten epävarmuutta kuvaava tulos. 

Keskiarvon keskihajonta lasketaan kaavasta: 

𝜎( ) = 𝜎/√𝑁       (3) 

Tästä huomataan, että keskiarvona laskettujen mittaustulosten epävarmuus pienenee 

suhteessa toistokertojen N neliöjuureen. (Hiltunen ym. 2011, 46.) 

Mittausten lukumäärä on oltava yli 10, jotta keskihajontaa voidaan pitää luotettavana. 

Mikäli keskihajontaa lasketaan pienemmällä mittausmäärällä on laskuihin lisättävä tau-

lukosta saatava varmuuskerroin. (Andersson & Tikka 1997, 150.)   
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3 TOLERANSSIT  

Työkappaleen valmistuspiirustukseen on merkitty mitoilta vaadittava valmistustarkkuus. 

Valmistustarkkuus merkitään toleransseina, mittalukuina ja pintamerkkeinä. Kappaleelle 

määritetyt mitat ja toleranssit ohjaavat mittaajaa valitsemaan sopivan mittavälineen. Eli 

mitä tarkempi ja tiukempi toleranssi työkappaleen mitalla on, sitä tarkempaa mittaväli-

nettä tulee mitattaessa käyttää. (Keinänen & Kärkkäinen 2013, 86–88.) 

3.1 Mittatoleranssit 

On mahdotonta valmistaa ehdottoman tarkkaa kappaletta. Tarkkuuden suurentuessa 

kasvaa myös valmistuskustannukset ja valmistus vaikeutuu. Mittatoleranssit ilmoittavat 

kappaleen valmistajalle, kuinka paljon kappaleen mitat saavat poiketa ilmoitetusta pe-

rusmitasta eli nimellismitasta (kuva 2). Mittapoikkeamat ilmoitetaan valmistuspiirustuk-

sissa eromittojen avulla. Valmistettavan tuotteen ääriarvoja kutsutaan rajamitoiksi. Ylä-

rajamitta kertoo suurimman sallitun mitan ja alarajamitta pienimmän. (Keinänen & Kärk-

käinen 2013, 86–88.) 

 

Kuva 2. Toleranssien ISO-merkintäjärjestelmien termit (Pere 2012, 20 – 15). 

Mittatoleranssit ilmoitetaan piirustuksessa kansainvälisen ISO-toleranssijärjestelmän 

avulla eri symbolein (esim. ⌀6 e9). Kirjain ilmoittaa mitan peruseromitan, eli lähimpänä 
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nimellismittaa olevan rajamitan. Peruseromitta voi olla ylempi tai alempi rajaeromitta. 

Akselien peruseromitta ilmoitetaan pienellä kirjaimella ja reikien peruseromitta isolla kir-

jaimella. Numerolla ilmoitetaan perustoleranssiaste, joka kuvaa toleranssin suuruutta. 

Perustoleranssiasteen tunnus koostuu perustoleranssin IT-merkinnästä sekä astetta ku-

vaavasta numerosta (esim. IT9). (Pere 2012, 20 13–17.)  

3.2 Geometriset toleranssit 

Geometriatoleranssit määrittelevät kappaleelle rajat, joiden sisään on kappaleen muo-

don ja sijainnin osuttava. Geometriatoleranssit jaotellaan muoto- ja sijaintitoleransseihin. 

Muototoleranssit rajoittavat yksittäisten elementtien poikkeamia oikeasta muodosta ja 

niitä ovat tasomaisuus, suoruus, ympyrämäisyys, lieriömäisyys, tasoviivan suoruus ja 

pinnan muoto. Sijaintitoleranssit sen sijaan rajoittavat kahden tai useamman elementin 

keskinäistä asentoa. Sijaintitoleransseja ovat kohtisuoruus, kulma-asento, paikka, sa-

mankeskisyys, sama-akselisuus, symmetria ja yhdensuuntaisuus. (Andersson & Tikka 

1997, 202.) 
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4 KONEPAJATEKNISET MITTAUKSET 

Konepajan yleisimpiä mittauksia ovat pituudenmittaus, kappaleen pinnankarheuden mit-

taaminen sekä kappaleen geometrian mittaus. Mittauksiin on olemassa erilaisia mittavä-

lineitä, joiden käytön opetteleminen on tärkeää oikeiden mittaustulosten saamiseksi. Mit-

tavälineen valintaa ohjaa mitattava kappale, kappaleen muoto sekä tarvittava mittaus-

tarkkuus. Yleinen tarkkuusperiaate mittavälineen valintaan on, että mittavälineen tark-

kuus tulee olla 1/5–1/10 mitattavan kohteen toleranssialueesta. Mittavälineiden käyttöön 

liittyy välineen kunnon ja mitta-asteikon nollauksen tarkastus ennen mittauksen suoritta-

mista. Mitta-asteikon nollaus tapahtuu mittavälineen mukana tulleella nollauspalalla tai 

sopivan mittaisella mittapalalla. 

4.1 Mittausvälineet 

Mittauksessa käytettävät laitteet voidaan jakaa kiintomittoihin, osoittaviin mittauslaittei-

siin ja muihin mittauslaitteisiin. Kiintomitat ovat laitteita, jotka ilmaisevat kiinteästi yhden 

tai useita mitattavia suureita. Niihin lukeutuu mittapalat, erilaiset tulkit sekä mallit. Osoit-

tavia mittalaitteita ovat mittakellot, mikrometrit, työntömitat ja sähköiset anturit. (Anders-

son & Tikka 1997, 177.) Mittavälineiden käyttöön liittyy päivittäiskalibrointia. Se tarkoittaa 

mitta-asteikon nollaamista mittavälineen mukana tulleen nollauspalan tai sopivan mitta-

palan avulla.  

4.1.1 Työntömitta 

Työntömitta on konepajojen tavallisin lyhyiden pituuksien mittaamiseen käytetty väline. 

Työntömitta soveltuu sisä- ja ulkomittojen sekä syvyyksien mittaukseen. Työntömitta on 

oikein käytettynä luotettava ja kestävä mittaväline. Työntömitan mittaustarkkuudeksi il-

moitetaan yleensä 0,05mm, mutta sillä on luotettavampaa mitata 0,1 mm:n tarkkuutta 

vaativia mittoja. Työntömitassa on täysien millimetrien lukemiseen tarkoitetun millimet-

riasteikon lisäksi nonius-asteikko, jolla luetaan kymmenesosamillimetrit. Perustyöntömi-

tan lisäksi on olemassa erilaisiin käyttökohteisiin valmistettuja erikoistyöntömittoja, kuten 

syvyystyöntömitta syvyyksien mittaamiseen. (Andersson & Tikka 1997,183–184.) 
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Kuva 3. Työntömitan rakenne (Mitutoyo Oy 2017). 

4.1.2 Rullamitta 

Rullamitta on karkeiden pituuksien nopeaan mittaamiseen käytetty mittaväline. Rullami-

talla voidaan mitata varsinkin pitkien kappaleiden sisä- ja ulkomittoja. Rullamittoja käy-

tetään erilaisissa teräsrakenne- ja levytöissä.  

4.1.3 Mikrometrit 

Mikrometrit ovat tarkkoja mittausvälineitä, joiden toiminta perustuu tarkkanousuiseen 

mikrometriruuviin. Mikrometriruuvi on pituudeltaan 25mm, joten eri pituuksien mittaami-

seen tarvitaan useaa mittaa. Mikrometrillä voidaan mitata 0,01 mm:n tarkkuudella. as-

teikonarvon tarkkuuden vuoksi on niiden oltava tukevarakenteisia ja tartuntakohdista 

lämpöeristettyjä. Mikrometrin asteikon (kuva 4) lukeminen vaatii harjoittelua ja lukema-

virhe onkin yksi mikrometrien keskeisin satunnais- tai karkean virheen aiheuttaja. Mikro-

metrin nollaus on aina ennen mittausta tarkistettava joko mittapalalla tai mikrometrin mu-

kana tulevalla nollauspalalla.  
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Kuva 4. Mikrometrin asteikon lukeminen (Mitutoyo Oy 2017). 

Mikrometrejä on olemassa erilaisia riippuen siitä, mitä niillä halutaan mitata (kuva 5). 

Kaarimikrometri on yleisin konepajassa käytettävä tarkkojen ulkomittojen mittaukseen 

käytettävä mittausväline. Muita mikrometrejä ovat mm. kierteiden kylkihalkaisijan mit-

taukseen tarkoitettu kierremikrometri, hammasvälien mittaukseen tarkoitettu lautasmik-

rometri, syvyysmittaukseen tarkoitettu syvyysmikrometri sekä reikien mittaukseen tarkoi-

tettu kolmipistemikrometri. (Andersson 185–186.) 
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Kuva 5. Esimerkki erilaisista mikrometreistä (Vepsäläinen 2010). 

 

4.1.4 Mittakellot 

Mittakellot ovat poikkeamamittavälineitä, joilla ei voi suoraan mitata mitään tiettyä mittaa. 

Mittakello nollataan mitattavan kappaleen tai mittapalasarjan pintaan ja kappaletta liiku-

tellaan mittakellon mittauskärjen alla. Mittakellon mittauskärjen lineaariliike välittyy ham-

mastanko-hammaspyörämekanismin avulla pyöriväksi liikkeeksi, jolloin vaihtelu kappa-

leen mitassa voidaan lukea mittakellon mittarin liikkeestä. Jotta mittaustulokset olisivat 

luotettavia, on mittakelloa käytettäessä huomioitava tukeva kiinnitys. Tavallisimmin mit-

takello kiinnitetään statiiviin. Tavallisimman mittakellot ovat tarkkuudeltaan 0,01 mm:n 

luokkaa. Mittakelloja käytetään kappaleen geometristen toleranssien tarkastukseen sekä 

vertailumittauksiin. Yksi mittakellon sovellus on sisämittakello, jota käytetään esimerkiksi 

sylinterin sisähalkaisijoiden heiton ja muodon tarkkuuden mittaukseen. (Keinänen & Jär-

vinen 2014, 79.) 
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4.1.5 Mittapalat 

Mittapalat ovat keraamista tai laadukkaasta teräksestä valmistettuja erittäin tarkkamittai-

sia mittaus- ja kalibrointivälineitä, joita käytetään mittanormaaleina. Mittapalat ovat tark-

kuushiottuja sekä erittäin kovia, joten ne pitävät mittansa erittäin hyvin. Kovuus ehkäisee 

myös kulumista. Mittapalat toimitetaan yleensä sarjoissa, joissa on erimittaisia mittapa-

loja. Mittapaloilla muodostetaan eri pituuksia imeyttämällä. Imeyttäminen tarkoittaa kah-

den mittapalan liittämistä yhteen koheesion eli keskinäisen vetovoiman avulla. (Anders-

son 177–178.) 

4.2 Kierteiden tunnistus 

Kierteet, mutterit sekä ruuvit ovat koneenrakennuksessa yleisimmin esiintyviä rakenne-

muotoja ja -elimiä. Vaikka kierrejärjestelmiä on standardisoitu, on maailmalla vielä käy-

tössä erilaisia kierrejärjestelmiä. Kierteen profiili, kierteen nousu ja halkaisija ovat järjes-

telmien päätunnuksia. Yleisimpiä Suomessa käytettyjä kierrejärjestelmiä on mm. metri-

set ISO-vakiokierteet ja metriset ISO-taajakierteet. Muita Suomessa käytössä olevia jär-

jestelmiä on mm. tuumaiset ISO-vakiokierteet (UNC) sekä tuumaiset ISO-taajakierteet 

(UNF). Kappaleen ulkopinnalla olevista kierteistä käytetään ruuvikierre nimitystä ja kap-

paleen sisäpinnalla olevista kierteistä mutterikierre nimitystä. (Pere 2012, 8 1–2.) Kier-

teiden tunnistaminen perustuu kierteen ulko- tai sisähalkaisijan, nousun ja kylkihalkaisi-

jan mittaamiseen.  

4.3 Pinnankarheuden mittaus 

Kappaleen pinta piirretään valmistuspiirustuksiin aina ideaalisena geometrisena pintana. 

Täysin ideaalista pintaa ei voida kuitenkaan valmistaa, vaan pintaan sisältyy aina poik-

keamia. Pinnan epätasaisuuksista koostuvan pinnankarheuden määrittää käytetty val-

mistusmenetelmä. Pinnankarheutta mitattaessa selvitetään yleensä pinnan epätasai-

suuden aritmeettinen keskiarvo eli Ra-arvo, joka on kansainvälisesti laajassa käytössä. 

(Pere 2012, 21 1–7.) Pinnankarheuden arvot vaihtelevat mittausalueella yleensä -20% 

ja +30% välillä, joten yksittäisellä mittauksella ei välttämättä saada täydellistä kuvaa to-

leroidun parametrin toteutumisesta. Standardin ISO 1302 mukaan pinnankarheuden mit-

taukselle sovelletaan 16%-sääntöä, jonka mukaan 16% mitatuista arvoista saa ylittää 
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pinnankarheudelle määritellyn raja-arvon. Pinnankarheudelle on voitu myös valmistus-

piirustuksessa määrittää ”Max”-merkintä, jolloin Ra-arvo ei saa missään mittauskoh-

dassa ylittää määritettyä arvoa. DIN EN ISO 4288 standardi määrittää pinnankarheuden-

mittaukselle arvot kuten näytteenottomatkan ja mittauspituuden. (Mitutoyo 2019, 5.) 
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5 MITTAUSHARJOITUKSET 

 

Mittavälineiden käyttöä on vaikea opettaa pelkän teorian perusteella. Mittausharjoitusten 

on tarkoitus opettaa opiskelijaa käyttämään konepajan yleisimpiä analogisia perusmitta-

välineitä oikein ja tarkasti. Mittausharjoitukset sisältävät mittauksien suorittamisen lisäksi 

mittausepävarmuuden selvittämistä, mittausten dokumentointia sekä toleranssien selvit-

tämistä. Mittausharjoituksissa on pyritty tuomaan esille kaikki mittausvälineen toiminnal-

lisuudet sekä yleisimmät sovellukset. Harjoitusten osaamistavoitteet ovat  

 mittavälineen kunnon ja nollauksen tarkistaminen 

 mittavälineen huolellinen käsittely 

 mitta-asteikon oikea tulkitseminen 

 karkeiden mittausvirheiden välttäminen 

 toistomittauksilla mittausrutiinin oppiminen 

 mittausvoiman merkityksen huomaaminen 

 kappaleen muodon huomioiminen mittaamisessa   

 toleroitujen mittojen mittaaminen. 

Mittausharjoituksien suunnittelua ohjasi ja rajoitti luokasta löytyvät eli käytettävissä ole-

vat mittausvälineet sekä mittaustekniikan opintojakson osaamistavoitteet. Harjoituskap-

paleista tehtiin 3D-mallit sekä valmistuspiirustukset.  

5.1 Mittaustulosten dokumentointi 

Mittauksia suorittaessa on tärkeää kirjata saadut mittaustulokset ylös, jotta mittaustapah-

tuma tulee dokumentoitua. Mittaustulokset kirjataan yleensä mittauspöytäkirjaan, joka 

pitää sisällään mittaajan suorittajan nimen, päivämäärän, mitattavan kohteen tiedot, käy-

tetyt mittavälineet käyttöasetuksineen sekä mittaustulokset virhearvioineen. Mittaushar-

joitusten yhteyteen laadittiin mittauspöytäkirjat, joihin mittaajat kirjaavat saadut tulokset 

ja tarvittavat tiedot ylös.  
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5.2 Työntömitta- ja rullamittaharjoitukset 

Työntömitalla tehtäviltä mittausharjoituksilta vaadittiin sisä-, ulko- ja syvyysmittoja. 

Koska yleisiä työntömitalla mitattavia pituuksia ovat alle 150 mm pituiset reikien ja olak-

keiden halkaisijat, suunniteltiin mittausharjoitukseksi kappale (liite 1), jota mitattaessa 

tulee käyttää työntömitan sekä ulko-, että sisämittaukseen tarkoitettuja pintoja ja työntö-

mitan syvyysmittaustankoa. Osa kappaleiden mitoista on mitoitettu kummenesosamil-

leille, jotta opittaisiin nonius-asteikon lukemista. Yhdeksi harjoitukseksi otettiin myös sy-

vyyksien mittaus syvyystyöntömitalla. Jotta mittausten epävarmuuden laskemisen luo-

tettavuus paranisi, kaikki mittaukset suoritetaan toistomittauksina vähintään kymmenen 

kertaa per mitattava pituus tai halkaisija. Rullamitalla on tarkoitus mitata leveämmän kap-

paleen (liite 5) sisä- ja ulkomittoja. Mittaustehtävien yhteyteen on tehty mittauspöytäkirja, 

johon opiskelija täyttää mittauksen suorittajan nimen, päivämäärän, käytetyn mittausvä-

lineen sekä mittaustulokset virherajoineen. Lisäksi yhdeksi mittausharjoitukseksi otettiin 

suorahampaisen lieriöhammaspyörän tunnistusmittaus, jossa on tarkoitus käyttää apuna 

työntömitan syvyysmittaustankoa. 

5.3 Mikrometriharjoitukset 

Mikrometriharjoituksiin otettiin kaarimikrometrin, syvyysmikrometrin, tikkumikrometrin ja 

kolmipistemikrometrin käyttö. Kaarimikrometrillä tehtävässä harjoituksessa on kappa-

leen (liite 4) akselien halkaisijoille annettu eri toleransseja. Harjoituksen ideana on sel-

vittää halkaisijoiden rajamitat taulukosta ja mitata, onko halkaisijat toleranssialueen si-

sällä. Kaarimikrometrejä oli koululla useille eri halkaisijoille, joten ennen mittausta tulee 

opiskelijan miettiä oikean mittavälineen valintaa (kuva 6).  



22 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Anshelm Raukunen 

 

Kuva 6. Mikrometrisarja. 

Kolmipistemikrometrillä tehtävässä harjoituksessa mittauskohteena on kappaleen (liite 

2) toleroidut reiät. Harjoituksessa ideana on selvittää rajamitat ja mitata, onko reiät tole-

ranssialueen sisällä. Myös kolmipistemikrometrejä löytyi usealle halkaisijalle, joten rei-

kien halkaisijoiden mittaamiseen tulee valita oikea mittaväline. 

Syvyysmikrometriharjoituksessa tulee kappaleen samansuuntaisten ja eri korkeudella 

olevien tasojen syvyysmittaus. Syvyysmikrometrissä (kuva 7) on vaihdettava mittakärki 

eri mittaussyvyyksille. Kappaleen tasojen syvyys on sellainen, että mittauskärki tulee 

mittauksen aikana vaihtaa. 

 

Kuva 7. Syvyysmikrometri. 
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Tikkumikrometrillä mitataan kappaleen (liite 5) halkaisijoita kaksipistemittauksena. Kap-

paleen halkaisijoille on annettu valmis toleranssialue ja tarkoitus on mitata, onko halkai-

sijat toleranssialueen sisällä. Koska tikkumikrometri koostuu ruuvattavista lisäosista, on 

mittaväline ”koottava” ennen mittausta oikean pituiseksi. 

Ennen jokaisen mittavälineen käyttöä on mitta-asteikon nollaus tarkastettava mittapa-

lalla, mittavälineen mukana tulevalla nollauspalalla tai asetusrenkaalla (kuva 8). 

 

Kuva 8. Esimerkki 65,00 mm:n asetusrenkaasta. 

5.4 Mittakelloharjoitukset 

Yleisiä konepajalla tehtäviä mittakellomittauksia ovat geometristen toleranssien tarkas-

taminen ja vertailumittaus. Geometrisen toleranssin määrittämiseen suunniteltiin kap-

pale (liite 7), jonka lieriöpinnalle asetettiin kokonaisheittotoleranssi. Kokonaisheittotole-

ranssi tarkoittaa sitä, että mittakellolla mitattaessa lieriön pintaa, saa suurin mittakellon 

lukema olla enintään kokonaisheitolle määritellyn arvon suuruinen. Kokonaisheitolla saa-

tiin samalla määritettyä lierimäisyyden, ympyrämäisyyden ja sivuviivan suoruuden poik-

keama. Kokonaisheiton mittaamiseksi mittakellolla tulee opiskelijan käyttää apunaan 

statiivia, suoraa mittaustasoa ja apukappaletta.   

Toiseksi mittakellolla suoritettavaksi harjoitukseksi otettiin vertailumittaus. Vertailumit-

tauksessa mittakello nollataan mittapalasarjaan ja mitattavaa kappaletta liikutellaan mit-

takellon mittauskärjen alla. Mittakellon asteikko kertoo kappaleen mitan eron 
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mittapalasarjaan, jolloin voidaan laskea kappaleen oikea mitta. Harjoituksessa tulee sa-

malla mittapalojen pituuksien laskeminen, imeyttäminen ja käyttö tutuksi. Koska harjoitus 

painottuu mittakellon ja mittapalojen huolelliseen käyttöön, voitiin harjoituskappaleena 

hyödyntää aiempien tehtävien kappaletta (liite 2). 

Kolmanneksi mittakelloharjoitukseksi otettiin sisämittakellolla (kuva 9) sylinterin sisäläpi-

mitan mittaaminen. Mittausharjoitus simuloi moottorin sylinterille mittauskellolla tehtävää 

kuluneisuuden mittausta. Koska sisämittakelloa käytetään yleisesti ympyrämäisten sisä-

läpimittojen tarkastamiseen, voitiin harjoituskappaleeksi suunnitella yksinkertainen lie-

riömäinen kappale. Mitattavalle harjoituskappaleen (liite 8) sisäläpimitalle on asetettu lie-

riömäisyystoleranssi. Sylinterin sisäläpimitta on tarkoitus mitata kolmesta kohdasta sekä 

sylinterin ylä-, että alapäästä. Laskemalla erikseen yläpään mittaustulosten vaihtelu ja 

alapään mittaustulosten vaihtelu, ja ottamalla niistä suuremman arvon, saadaan selville 

sylinterin sisäläpimitan kartiomaisuus. Sisäläpimitan ympyrämäisyyden heitto saadaan 

laskemalla tietyn ylä- ja alapään mittauskohdan mittaustulosten erotus. Sisämittakello on 

ennen mittausta tarkoitus nollata sylinterin sisäläpimitan nimellismitan kanssa yhtä suu-

ren asetusrenkaan avulla. Lisäämällä kaikkien mittausten suurimman arvon nollauk-

sessa käytettyyn arvoon, saadaan sylinterin sisäläpimitan suurin halkaisija.  

 

Kuva 9. Sisämittakellosarja. 

5.5 Kierteiden tunnistus- ja mittausharjoitukset 

Yksi kierteiden mittaamiseen tarkoitetuista välineistä on kierremikrometri (kuva 10). Sen 

käyttö vastaa täysin kaarimikrometrin käyttöä, mutta tasaisten mittauskärkien tilalla on 

kierteen väliin uppoavat kärjet. Yksi kierremikrometrin yleinen käyttökohde on 
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sorvattujen kierteiden kylkihalkaisijan mittaaminen ja siksi mittausharjoitukseksi valittiin 

kappale (liite 6), jossa on sorvattuja kierteitä. Kaarimikrometrillä on tarkoitus mitata sor-

vattujen kierteiden kylkihalkaisija ja määrittää onko kierteet sorvattu piirustusten mukai-

siksi. 

 

Kuva 10. Ruuvikierremikrometri. 

Toisena kierteiden mittaukseen liittyvänä harjoituksena valittiin erilaisten pulttien ja mut-

tereiden kierteiden tunnistus. Kierteiden tunnistus tehdään mittaamalla ruuvin ulkohal-

kaisija tai mutterin sisähalkaisija, mittaamalla kierteen nousu kierrekammalla ja vertaa-

malla saatuja halkaisijoita ja nousuja taulukon arvoihin. Mittauskappaleiksi valittiin ylei-

simpiä Suomessa käytössä olevia kierretyyppejä eli metrisiä ISO-taajakierteitä, metrisiä 

ISO-vakiokierteitä, tuumaisia ISO-taajakierteitä sekä tuumaisia ISO-vakiokierteitä. 

5.6 Pinnankarheuden tunnistus- ja mittausharjoitukset  

Pinnankarheuden mittaamiseen ja arviointiin oli luokassa mittauskarheuden vertailusarja 

(kuva 11) ja kannettava pinnankarheuden mittari. Vertailusarjan kanssa harjoitellaan pin-

nankarheuden arvioimista silmämääräisesti sekä tuntoaistin avulla. Vertailusarjassa on 

eri pinnankarheudelle esimerkkialueita, joita opiskelija vertaa harjoituskappaleen pin-

taan. Harjoituskappaleeksi suunniteltiin sorvattu akseli (liite 9), jossa on pinnoille määri-

tetty eri pinnankarheudet. Toisessa harjoituksessa pinnankarheutta mitataan Mahr Mar-

Surf PS10 kannettavalla pinnankarheusmittarilla (kuva 12). Ennen mittausta on tutustut-

tava mittarin käyttöohjeisiin ja laitettava mittariin DIN EN ISO 4288:n mukaiset pinnan-

karheudenmittauksen asetukset (kuva 13). Harjoituksessa on ideana tutustua 
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pinnankarheusmittarin käyttöön, joten harjoituskappaleena voi hyödyntää joko aiempien 

tehtävien kappaleita tai muuta valmiina löytyvää kappaletta.  

 

Kuva 11. Pinnankarheuden vertailusarja. 

 

Kuva 12. Mahr MarSurf PS10 (mahr.com). 
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Kuva 13. Pinnankarheudenmittauksen asetukset (Mitutoyo Oy 2017). 
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6 YHTEENVETO 

Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella erilaisia mittausharjoituksia mittaustekniikan 

kurssille. Opinnäytetyötä tehdessä tutustuttiin koulussa saatavilla oleviin mittausvälinei-

siin ja niiden toimintaan, jonka perusteella suunniteltiin useimmille mittavälineille harjoi-

tuskappaleita mitattavaksi. 

Opinnäytetyössä käytiin läpi mittausta, mittausvälineitä ja mittaustulokseen vaikuttavia 

tekijöitä. Mittavälineiden käyttö on itsessään jo haastavaa ja oikean mittaustuloksen saa-

miseksi onkin mittaajan oltava huolellinen. Mitattavien kappaleiden muodoilla pyrittiin 

tuomaan esille mittavälineiden kaikki ominaisuudet sekä saamaan mittaajan pohtimaan, 

millä tavalla saisi kaikkein tarkimman mittaustuloksen.  

Mitattavia kappaleita ei vielä valmistettu eikä harjoituksia testattu, mutta kappaleista teh-

tyjen 3D-mallien ja valmistuspiirustusten avulla on helppo muokata ja valmistaa kappa-

leet, jos ne aiotaan ottaa kurssilla käyttöön.  
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