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1 JOHDANTO 

 

 

Työ tehtiin pk-yrityksen hitsaustuotannon ja laatutason kohottamiseksi. Samoin yrittäjän 

tietotaitotason ja yrityksen markkina-arvon jalostaminen olivat avainasemassa työn 

edetessä.  

 

1.1 Työn tausta ja lähtökohdat 

Yli 30 vuoden yritystoiminnan aikana on tullut selvästi esille käsinhitsaavien 

pienkonepajojen kasvava resurssipula ammattitaitoisista hitsaajista. Alati koveneva kilpailu 

yhdessä kustannus- ja vaatimustason noustessa on pakottanut yritykset miettimään toimia 

tehokkuuden, laatutason ja taloudellisuuden parantamiseksi. Edettyään yrityksessä 

perinteisellä mallilla kymmeniä vuosia, on varmaankin kypsä aika uusien mahdollisuuksien 

lähempään tarkasteluun. Lähtökohtana tässä työssä on pienkonepaja, asiakastilauksiin 

perustuva monimuotoinen tuotanto ja manuaaliset tuotantovälineet. 

 

1.2 Työn tavoite ja rajaus 

Työn tavoitteena on käsinhitsaavan metalliteollisuuden pk-yrityksen hitsaustuotannon 

analysointi, tehokkuuden ja laatutason kohottamiseen vaadittavien toimenpide-ehdotusten 

laatiminen ja tarkastelu käytäntöön soveltamiseksi. Tavoitteena työssä on oppimisprosessin 

läpikäyminen, tietotaitotason kohottaminen ja työn tuotoksen implementointi käytäntöön, 

saattaen yritys kasvuhakuiseksi ja dynaamiseksi toimijaksi, sekä samalla tuottaa kirjallista 

esitystapaa käyttäen tietoa vertaisyritysten käyttöön. 

 

Työssä keskitytään yleisimpien pienissä yrityksissä käytettävien hitsausprosessien kuten 

MIG/MAG- (Metal Inert Gas, Metal Active Gas), TIG- (Tungsten Inert Gas), puikko- ja 

vastushitsauksen sekä juotosmenetelmien tehostamiseen ja tehokkaampaan käyttöön sekä 

laadunhallintaan. Käytännössähän hitsaustuotanto kehittyy ”step by step” -

käsinhitsauksesta, mekanisoinnin ja automatisoinnin kautta robotisointiin ja joustaviin 

automaattisiin tuotantojärjestelmiin. Tämä edellyttää yrityksen pysymistä kasvu- uralla, 

jolloin tarvittavat investoinnit on mahdollista toteuttaa. 
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1.3 Käytetyt tutkimusmenetelmät 

Työn luonteesta johtuen tutkimustoiminta muotoutui empiiriseksi tutkimukseksi. 

Havannointitutkimus perustuu yli 30 vuotta kestäneeseen alan seurantaan sekä yleisesti 

saatavissa olevaan tietoon alan kirjallisuudesta, lehdissä julkaistuista artikkeleista sekä 

alanyritysten tuottamasta informaatiosta. ”Benchmarkkauksessa” tutustuttiin talousalueen 

alan yrityksiin. Taloustutkimus pohjautuu lakisääteisiin tulos- ja taselaskelmiin. Näistä 

johdettua informaatiota on käytetty tarvittaviin investointilaskelmiin ja suoritettuihin 

taloudellisiin vertailuihin. 

 

1.4 Yritysesittely 

Metallityö Dufva on vuonna 1995 perustettu yritys. Yritys on suoraa jatkumoa Mikkelin 

Pelti ja Hitsaus Oy:lle, joka perustettiin Mikkelin Peltiseppä Oy:n lopetettua toimintansa. 

Yrityksen toimialaan kuuluvat levy- ja putkityöt, teräsrakenteet ja kunnossapito. Asiakkaina 

ovat muun muassa Helprint Oy, Kone Hissit Oy, Viljavuuspalvelu Oy, Suomen 

Talotekniikka Oy, Senaatti- kiinteistöt, Ok Suur-Savo, Konekesko, Seurakuntayhtymä, 

Puolustushallinto, Mikkelin kaupunki, alueen rakennusliikkeet, LVI-alan yritykset, 

puusepänliikkeet ja yksityiset metallialan palveluja tarvitsevat. Toimisto-, varasto- ja 

tuotantotilaa on noin 200 m2. Henkilökunnan määrä on vaihdellut 2–5 henkilöön. 

Materiaaleina käytetään rakenneterästä, ruostumatonta ja haponkestävää terästä, 

tulenkestävää terästä, alumiinia, titaania, kuparia ja messinkiä. Konekantaan kuuluu 2 kpl 

AC/DC-TIG- ja 2 kpl MIG/MAG-hitsauslaitteistoa, 2 kpl puikkohitsausinverttereitä, 2 kpl 

pistehitsauskoneita, kaasuhitsaus- ja juotosvälineet, 2 plasmaleikkuria, särmäyspuristin, 

kanttikone, levymankelit ohuelle ja paksulle levylle, levyleikkuri, kaarisakset, sorvi, 

pylväsporakone, epäkeskopuristin, kierteityskone, putkentaivutin, sikkikone, saha, 

maaliruisku ynnä muut käsityökoneet sekä nykyaikaiset tietoliikennevälineet. 

Tavarantoimittajina käytetään laadukkaita toimittajia, kuten Rautaruukki Oy, Cronvall Oy, 

Ahlsell Oy, Kimet Oy ja Carlsson Oy. Työntekijäpuolella peruskoulutusvaatimuksena on 

levyseppä-hitsaajatutkinto. Toimipaikka sijaitsee Mikkelissä Norolan alueella. 

  

Alla henkilökunnan yhteiskuva (kuva 1) vuodelta 1971 Maaherrankadun ja Vuorikadun 

kulmassa sisäpihalla sijainneesta liikkeestä. 
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Kuva 1. Henkilökunta vuonna 1971. 
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2 ASIAKASOHJAUTUVAN HITSAUSTUOTANNON ERITYISPIIRTEET 

 

 

Toimintaa organisoidessa asiakasohjautuvasti, siirrytään samalla prosessien ohjaamaan 

tuotantoon lähelle asiakasta ja toimitaan pääsääntöisesti asiakkaan lähtökohdista tarkkaillen 

asiakkaan tarpeita.  Kuvassa 2 on esitetty tällaisen toiminnan organisointimalli. 

 

 

Kuva 2. Toiminnan organisointimalli [1]. 

 

Asiakaskohtaisesti mukautuvassa hitsaustuotannossa toiminnot varataan asiakastilauksen 

jälkeen. Aikajana tilauksen ja toimituksen välillä on lyhyt ja se edellyttää toimittajalta 

joustavuutta ja nopeaa reagointikykyä, jotta pysytään asiakkaan edellyttämässä aikataulussa. 

Samoin tuotantotekniikka on oltava muunneltavissa erilaisten materiaalien, prosessien, 

sarjasuuruuksien ja vaatimustasojen kesken. Tuotteet valmistetaan asiakkaan piirustusten 

mukaisiksi. Tämä edellyttää hyvää yhteistyötä suunnittelun ja valmistuksen kesken ja 

samoin integroitumista asiakkaan tuotannonohjausprosessiin. Kysynnänvaihtelut 

vaikeuttavat tuotannonohjausta ja toimitusvarmuutta. Usein erikoistuotteen lopullinen 
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asennus tapahtuu päätoimittajan kanssa, joten yhteistyö jatkuu vielä jälkihuollon ja takuun 

kera. On pyrittävä yhteistyössä asiakkaan kanssa kehittämään, ennakoimaan ja toteuttamaan 

toimintoja ja tuotantoa, päämääränä molempien osapuolten hyötyminen eli win-win. [1] 

 

Asiakasohjautuvassa hitsaustuotannossa on oltava moniosaava henkilöstö, monipuolinen 

konekanta, laaja materiaalivarasto, joustavuutta ja hyvät yhteistyöverkostot, jotta voidaan 

vastata kysynnän vaihteluiden ja useiden asiakkaiden erilaisten tuotteiden asettamiin 

haasteisiin. Tavoitteena on tuottaa samantyyppisiä ja -piirteisiä tuotteita hyväksikäyttäen 

modulointia ja standardointia, tavoitella erikoistumista, verkostoitumista, pitempiaikaisia 

kumppanuuksia ja sopimuksia. [2] 

 

Kuvassa 3 on alihankkijan ja päätoimittajan välinen prosessikaavio tiedon ja tavaran 

siirtymiseksi. 

 

Kuva 3. Prosessikaavio alihankkijan ja lopputuotteen valmistajan välillä [1]. 
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3 HITSAUSTUOTANNON KEHITTÄMINEN 

 

 

3.1 Hitsauksen tuottavuus ja taloudellisuus 

Hitsaustuotannon optimointi, prosessien kehittäminen ja vertailu, tuotantotekniikan 

parantaminen sekä kustannus- ja investointilaskelmat ovat tänä päivänä tärkeitä asioita 

hitsaustuotannossa. Kiristyneen kansainvälisen kilpailun myötä on huomio kiinnittynyt 

myös hitsaustalouteen ja hitsaustaloudellisiin laskelmiin. 

 

Tuottavuus on yksinkertaisen kaavan mukaan tuotantotulosten ja resurssipanosten välinen 

suhde, eli Tuottavuus = Tuotantotulos/Resurssipanos. [2] Kuvassa 4 nähdään eri prosessien 

pääomakustannuksen ja hitsausnopeuden välinen yhteys. 

 

 

Kuva 4. Pääomakustannus-hitsausnopeus välinen yhteys [3]. 

 

Hitsauksen tuottavuutta ilmaisevat seuraavat tunnusluvut: 

 kaariaikasuhde, joka kertoo hitsauksen kaariajan osuuden hitsaustyön 

kokonaisajasta. 

 sulatusteho, esimerkiksi kg/h, ilmaisee prosessin tehokkuuden. 

 läpäisyaika 

Tuotanto tapahtuu vaiheajan puitteissa, kun taas asetusaika määrittää ajan tuotannon 

käynnistämiseksi. Vaiheaika koostuu kaariajasta, kaarisivuajasta, käsittelyajasta ja 
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apuajasta. Alla olevat kaavat pätevät robotisoidulle, mekanisoidulle ja pääpiirtein myös 

käsinhitsaukselle. [3] 

 

 	 ⁄     (1) 

 

, jossa M on hitsiaineen määrä (kg) ja T hitsiaineentuotto (kg/h) 

 

Kaarisivuaika (tsi) liittyy suoraan hitsaukseen, esimerkiksi suuttimen, puikon, lankakelan tai 

kaasupullon vaihto, kuonanpoisto sekä suuttimen puhdistus. Käsittelyaika (tkä) on kappaleen 

käsittelyyn kuluva aika, esimerkiksi kiinnittimeen asennus, silloitus, mittaus ja niin edelleen 

ja otetaan mukaan laskelmiin prosenttikertoimena. Apuaika (tap) on se aika, jota ei voi 

suoraan liittää hitsaustyöhön. 

 

Vaiheaika (tva) voidaan laskea seuraavasti 

 

ä    (2) 

 

Tehtäväaika (tte) muodostuu asetusajan ja vaiheajan summasta. Yhden kappaleen 

tehtäväaika on 

 

⁄     (3) 

 

, jossa asetusaika on tas ja n kappalemäärä. 

 

Hitsiaineentuotto (T) on aikayksikössä hitsiin sulatetun hitsiaineen määrä. 

 

∗ ä     (4) 

 

, jossa Tmax on hitsiaineentuotto enimmäisvirralla (kg/h), Ikä käytetty hitsausvirta ja Imax 

hitsausvirta enimmäishitsiaineentuotolla (A). 
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Puikonvaihtoluku (B, kpl(kg)) on yhden kilon hitsiainemäärän tuottamiseen tarvittavien 

hitsauspuikkojen kappalemäärä. 

 

∗      (5) 

 

, jossa Npu hitsauspuikkojen kappalemäärä (kpl) ja M hitsiainemäärä (kg). 

 

Sulatusnopeus (S) on aikayksikössä syötetyn lisäaineen määrä. Hyötyluku (N) ilmoittaa, 

kuinka suuri osa kulutetusta lisäainemäärästä muodostaa hyödyllistä hitsiainetta. Sen 

yksikkönä käytetään % tai vastaavaa desimaalilukua. Lisäaineesta osa kuluu häviöihin 

H(%).  Häviöt voivat olla roiskeita, kuonaa, oksideja, hitsaussavuja ja niin edelleen.  

Hyötyluku lasketaan seuraavasti: 

 

⁄ ∗ 100     (6) 

 

, jossa H=(100-N), T hitsiaineentuotto (kg/h), S sulatusnopeus (kg/h) ja H häviöt (%). 

 

Kaariaikasuhde (e) on kaariajan ja hitsaustyön tekemiseen käytetyn kokonaisajan 

(vaiheajan) välinen suhde prosentteina. 

 

⁄      (7) 

 

Hitsiainemäärä (M) lasketaan railomuodon avulla seuraavasti 

 

∗ ∗      (8) 

 

, jossa A hitsin poikkipinta-ala (m2), L hitsin pituus (m) ja ρ hitsiaineen ominaispaino (teräs 

7800 kg/m3). 

 

Kokonaishitsauskustannukset (KH) ovat  

 

    (9)  
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, jossa KTy työkustannukset, KHi hitsausainekustannukset, KKo konekustannukset, KEn 

energiakustannukset ja KKu kunnossapitokustannukset. Yleensä kustannukset lasketaan joko 

metriä kohti (€/m) tai tuotetta kohti (€/tuote). [3] 

 

Ennen lamaa julkaistun raportin mukaan Suomessa hitsaustuotannon heikkoja kohtia olivat 

asiakaskohtainen räätälöinti, pienet eräkoot, matala kaariaikasuhde ja käsinhitsauksen suuri 

osuus. Samoin mekanisointilaitteiden vähäisyys ja hitsausrobottien matalahko käyttöaste 

olivat ongelmakohtia. [4] 

 

3.2 Hitsaustuotannon kehittämiskeinot 

Ennen kehitystyön alkamista täytyy analysoida nykyinen toiminta, tuotanto, 

kustannusrakenne ja hitsattavat tuotteet. Seuraavana tarkastellaan toimintoja 

alla olevan Martikaisen [2, s. 47] luettelon mukaisesti:  

1. ”Hitsausprosessien tehostaminen ja tehokas käyttö 

2. Hitsausaineet ja laitteet 

3. Hitsattavien osien / rakenteiden esi- ja jälkikäsittelyt 

4. Hitsien koko, muoto ja sijoittelu 

5. Suunnittelun ja valmistuksen yhteistyö 

6. Käsinhitsaus – mekanisoitu hitsaus- robottihitsaus 

7. Asemointi-, kiinnitin- ja silloitustekniikat 

8. Älykkyys ja anturointi 

9. Tietotekniikka 

10. Layout- ja materiaalivirrat 

11. Laaduntuotto ja – hallinta 

12. Työterveys ja – turvallisuus 

13. Pätevyys ja ammattitaito 

14. Hitsaava toimittajaverkosto” 

 

Tämän jälkeen suunnitellaan kehittämistoimenpiteet ja verrataan niitä nykyiseen tuotantoon 

taloudelliset, tuotannolliset ja tekniset näkökohdat huomioiden. /3/ Kuvassa 5 on esitetty 

eräitä toimenpiteitä tuottavuuden parantamiseen. 
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Kuva 5.  Hitsauksen tuottavuuden parantaminen [5]. 
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Tietokoneohjelmia on kehitetty hitsauskustannusten laskentaan, hitsausparametrien 

määrittämiseen ja hitsattavuustarkasteluihin ja niitä on kaupallisesti sekä osa vapaasti 

saatavilla markkinoilla. Näitä ovat esimerkiksi 

 Weldcost- Esabin puhdas hitsauskustannusohjelma. 

 Weldcalc-SSAB:n ilmainen ohjelma liittyen hitsausmetallurgiaan. 

 Hitsari Kusti- kotimainen laskentaohjelma kustannusten laskemiseen ja vertailuun. 

 VirtualArc-ABB Robotics-yhtiön ohjelma soveltuu robottihitsaukseen. 

 [3] 
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4 HITSAUSPROSESSIT JA NIIDEN KEHITYSVERSIOT 

 

 

4.1 Puikkohitsaus 

Suomenkielessä on puikkohitsaukseksi vakiintunut SFS-EN 24063 nro 111 Manual Metal 

Arc Welding (MMA) ja amerikkalaisen standardin mukainen Shielded Metal Arc Welding 

(SMAW). Puikkohitsaus on vanha 1900-luvun alkupuolella kehitetty hitsausmenetelmä, 

jossa valokaari palaa päällystetyn hitsauspuikon pään ja hitsattavan materiaalin välissä. 

Hitsauspuikon ydin sulaa, siirtyen kuonan suojaamina pisaroina läpi valokaaren hitsattavan 

työkappaleen hitsisulaan. Valokaaren lämpötila on noin 5000–60000°C. Päällysteen 

muodostamat kaasut ja kuona suojaavat hitsaustapahtumaa. Kuona jähmettyy kerrokseksi 

hitsin päälle, josta se poistetaan jälkeenpäin mekaanisesti. Hitsausvirtapiiri muodostuu, kun 

virta kulkee virtalähteestä kaapelia pitkin puikonpitimeen ja siinä olevan puikon ja 

valokaaren kautta työkappaleeseen ja edelleen maadoittimen kautta maadoituskaapelia 

pitkin virtalähteeseen. Puikkohitsauksen periaate on esitetty kuvassa 6. [6] 

 

Kuva 6. Puikkohitsauksen periaate [7]. 

 

Virtalähteitä puikkohitsauksessa on neljä eri tyyppiä: 

 tasasuuntaaja 

 muuntaja 

 muuttaja 

 invertteri 



24 
 

Nykyisin yleisessä käytössä ovat tasasuuntaajat ja invertterit. Monitoimivirtalähde perustuu 

invertteritekniikkaan ja sillä voi hitsata eri prosesseilla kuten esimerkiksi puikko-, 

MIG/MAG- ja TIG-hitsauksella. Kuvassa 7 on invertterihitsauslaitteisto. [6] 

 

Kuva 7. Esabin Caddy-invertteri [8]. 

 

Puikkohitsausta käytetään muun muassa laivanrakennuksessa, kunnossapito- ja 

korjaushitsauksissa, teräsrakenteiden asennushitsauksissa, putkistohitsauksissa, 

päällystyshitsauksissa ja ulkona tapahtuvassa hitsauksessa. Se soveltuu hyvin kaikenlaisten 

teräslaatujen hitsaukseen, kuten seostamattomat teräkset, hienoraeteräkset, suurilujuiset ja 

säänkestävät teräkset, kylmäsitkeät ja kuumalujat teräkset, ruostumattomat ja tulenkestävät 

teräkset sekä valuraudat onnistuvat hyvin puikkohitsauksella. Ei-rautametallien kuten 

nikkeliseosten ja kupariseosten hitsauksessa käytetään myös puikkohitsausta. 

Alumiiniseoksia hitsataan puikolla vähäisessä määrin, lähinnä kunnossapito- ja 

korjaushitsauksissa. 

 

Puikkohitsaus soveltuu monenlaisiin olosuhteisiin: konepajaan, maastoon ja veden alle. Sen 

etuina voidaan mainita: 

 monipuolinen, edullinen ja varmatoiminen kaikissa olosuhteissa 

 laaja lisäainevalikoima 

 hyvä hitsin laatu 

 hyvä tuottavuus suurriittoisuuspuikoilla 
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Haittapuolia ovat: 

 huono tuottavuus peruspuikoilla 

 huono mekanisoitavuus 

 hitsaussavut 

 lisäaineet arkoja kosteudelle 

 

Mekanisointisovelluksena voidaan mainita aiemmin telakoilla käytetty liukuhitsaus (SFS-

EN 24063 nro 112 Gravity arc welding with covered electrodes), jossa hitsauspuikko 

kiinnitetään laitteen pitimeen, joka puikon sulaessa liikkuu painovoiman ansiosta vinosti 

alaspäin liukutankoa pitkin saaden puikon syöttöliikkeen hitsiin ja hitsausliikkeen eteenpäin. 

[7] 

 

4.2 MIG/MAG-hitsaus 

Standardin SFS-EN 24063 mukaan on MIG-hitsaus nro 131 ja MAG-hitsaus nro 135. Ei-

rautametallien hitsaus inertillä suojakaasulla on MIG-hitsausta ja hitsaus aktiivisella 

suojakaasulla on MAG-hitsausta. Metallikaasukaarihitsaus on prosessi, jossa valokaari palaa 

hitsauslangan ja työkappaleen välillä suojakaasun ympäröimänä. Langansyöttölaiteen avulla 

hitsauslanka siirtyy tasaisella nopeudella hitsauspistoolin kautta valokaareen. Lisäaine 

siirtyy langan päästä pisaroina hitsisulaan. Hitsausjohtimessa kulkee virtalähteestä tuleva 

virta kosketussuuttimeen, josta se siirtyy hitsauslankaan Samoin kaaritilaa ja hitsisulaa 

suojaava suojakaasu kulkee lisäainelangan kanssa hitsausjohtimessa. Kuvassa 8 on 

MIG/MAG-hitsauslaitteisto. [6] 

 

Kuva 8. Esabin Aristo Mig 4001i –laitteisto [9]. 
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4.2.1 MIG/MAG-hitsauksen kehitysversiot 

Virtalähdettä, lisäaineen syöttöä ja kaasusuojaa muokkaamalla sekä kevyt-mekanisoinnilla 

saadaan prosessin suorituskykyä ja laaduntuottoa nostettua hitsattavassa kohteessa. 

 

Pulssi-MIG/MAG-hitsaus 

Menetelmässä aineensiirtymistä ohjataan pulssivirran eli sykkivän virran avulla. Tämä 

mahdollistaa suihkumaisen aineensiirtymisen eli kuumakaaren. Hitsaus tapahtuu ilman 

oikosulkuja tehoalueen kattaessa niin pienet kuin suuretkin tehot. Kaasuna käytetään inerttiä 

suojakaasua (argon tai helium) tai argonvaltaista seoskaasua. Pulssikaari aikaansaadaan 

syöttämällä virtapulsseja suurella taajuudella perusvirran päälle, jolloin aineen siirtyminen 

tapahtuu suihkumaisesti virtapulssien aikana. Menetelmän etuina mainittakoon suurempi 

hitsausnopeus ja hitsiaineentuotto kuin lyhytkaarihitsauksessa sekä pienempi hitsausenergia 

ja muodonmuutokset. Lisäksi syntyy vähemmän roiskeita ja huuruja sekä visuaalisesti 

parempi hitsi. Varsinkin alumiinin hitsauksessa huokosten määrä vähenee ja menetelmä 

mahdollistaa hitsauksen jo 2 mm:n levylle eli on tehokas vaihtoehto TIG-hitsaukselle. [6] 

 

T.I.M.E- (Transfered Ionized Molten Energy) ja Rapid-prosessit 

Niin sanottu pyörivän valokaaren avulla saadaan hallittu aineensiirtyminen suurillakin 

langansyöttönopeuksilla. Tavanomaista MAG-hitsauksen työaluetta laajennetaan eteenpäin 

kuumakaarihitsauksesta valitsemalla vielä suuremmat jännite- ja langansyöttöarvot. 

Syntynyt kaarityyppi edellyttää hyvin argonvaltaista seoskaasua esimerkiksi 92% Ar + 8% 

CO2 eli Rapid-kaasu tai 65% Ar + 26,5% He + 8% CO2 + 0,5 % O2 eli niin sanottu T.I.M.E-

kaasu. Näillä prosesseilla kasvatetaan hitsiaineentuottoa liitettäessä paksuhkoja levyjä. 

RapidArc-hitsauksessa aineensiirtyminen tapahtuu oikosulkeutuvina pisaroina 

hitsausvirroilla, joilla yleensä tapahtuu oikosuluton kuumakaarisiirtyminen. Kaarityyppiä 

kutsutaankin pakotetuksi lyhytkaareksi, joka mahdollistuu suurella langansyöttönopeudella, 

hitsausvirralla, normaalia pienemmällä kaarijännitteellä ja lievän hapettavuuden omaavalla 

suojakaasulla esimerkiksi 92 % Ar + 8 % CO2. Näillä prosesseilla hitsausasennot vaihtelevat 

tehon ja hitsiaineentuoton mukaan. Suurella tuotolla menetelmä soveltuu vain 

jalkohitsaukseen ja sitä käytetään mekanisoidussa hitsauksessa. Rapid Melt hitsauksessa on 

muunneltu kuumakaari, isot pisarat, kapea ja syvä tunkeuma. [6, 10] 
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Monilankahitsaus 

Jauhekaarihitsauksessa jo kymmeniä vuosia käytetty monilankahitsaus on siirtynyt 

MIG/MAG-hitsauksen pariin elektroniikan ja virtalähteiden kehittymisen myötä. 

MIG/MAG-kaksoislankahitsauksessa kahta lankaa syötetään samaan sulaan saman 

kaksireikäisen kosketussuuttimen läpi, johon virta tulee samasta lähteestä. Lankojen etäisyys 

on 4–7 mm. Tandem-hitsauksessa käytetään kahta lankaa, joilla on omat virtalähteensä ja 

omat suuttimensa.  Lankojen  etäisyys  on  yli  10  mm.  Prosesseissa  käytetään  yleensä  

pulssitusta kummallekin langalle eri tahtiin peräkkäin. Näin päästään hyviin tuloksiin 

pienten piena- tai päällekkäishitsien hitsauksessa suurilla nopeuksilla jopa 6 m/min. [6] 

 

Eräitä muita sovelluksia 

CMT (Cold Metal Transfer) on kylmäkaariprosessi ohutlevyille, jossa lisäainetta työnnetään 

ja vedetään edestakaisin hallitusti. Roiskeeton hitsaus jopa 0,3 mm aineenpaksuuksille on 

mahdollista. Se soveltuu mekanisoituun ja robotisoituun hitsaukseen. Kuumalangan, kahden 

elektrodin sekä erilaiset pulssimuunnelmien käyttö hitsauksessa ovat myös mahdollisia. [10] 

 

4.3 TIG-hitsaus 

TIG-hitsaus (Tungsten Inert Gas Arc Welding) ja Amerikassa GTAW (Gas Tunsten Arc 

Welding) on standardin SFS-EN 24063 mukainen kaasukaarihitsausprosessi, jonka 

numerotunnus on 141. Lepolan ja Makkosen [11, s. 197] menetelmässä valokaari palaa 

wolframielektrodin ja ”työkappaleen välillä. Valokaaren lämpö sulattaa perusainetta, johon 

muodostuu hitsisula.  Hitsaustapahtumaa ja elektrodin kuumaa kärkeä suojaa ilman hapelta 

hitsaimen kaasusuuttimen” kautta johdettu suojakaasu. Suojakaasuna käytetään argonia, 

argon-helium seoskaasua tai heliumia. [11] Kuvassa 9 on esitetty TIG-hitsausprosessi. 

 

Kuva 9. TIG-prosessin periaate [12]. 
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TIG-hitsauksen etuina voidaan mainita hyvä sulan ja tunkeuman hallinta samoin  

lämmöntuonti on myös hyvin hallittavissa. Hitsi on metallurgisesti puhdas, 

hyvänmuotoinen, roiskeeton ja kuonaton. Hitsaustapahtuma on hyvin nähtävissä ja 

hitsausarvot ovat helppoja säätää. Hitsaus onnistuu myös pienillä virroilla. Monikäyttöinen 

menetelmä vaatii pienen tilan ja omaa kevyen polttimen ja kevyet kaapelit. [12] Prosessin 

haittoina on hitaus varsinkin täytettäessä paksuja railoja, arka vedolle ja epäpuhtauksille sekä 

juuren suojaustarve. [12] 

 

Käyttökohteina ovat paine- ja prosessiputkien hitsaus, ohuiden ruostumattomien terästen ja 

alumiinin hitsaus, erikoismateriaalien esimerkiksi titaanin hitsaus, korjaushitsaukset, ynnä 

muut. vaativat hitsaukset muun muassa avaruus- ja lentokoneteollisuudessa. [12] Kuvassa 

10 on Esabin TIG-tuoteperhe.  

 

Kuva 10. TIG-tuoteperhe [13]. 

 

4.3.1 TIG-hitsauksen kehitysversiot 

Perinteistä, hidasta, käsintapahtuvaa TIG-hitsausta on tehostettu muokkaamalla 

kaasusuojaa, virtalähdettä ja langansyöttöä sekä mekanisoimalla hitsaustapahtumaa. 

 

Pulssi-TIG 

Hitsauksessa virta vaihtelee säädetyn taajuuden ja pulssisuhteen mukaan pulssi- ja 

taukovirran välillä. Pulssihitsaus jaetaan taajuuden mukaan kolmeen tapaukseen: 

1. pitkäpulssihitsaus (0,2–10 Hz) 

2. pikapulssihitsaus (50–500 Hz) 

3. suurtaajuuspulssi (1kHz–20 kHz) 
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Yleisin käytetty menetelmä on pikapulssihitsaus, jossa on parempi tunkeuma ja kapeampi 

hitsi sekä vakaa valokaari ja pienempi lämmöntuonti. Se soveltuu asentohitsauksiin kuten 

muun muassa putkistot, hitsaukseen ilman lisäainetta ja eripaksuisille materiaaleille. [12] 

 

Kapearailo-TIG 

Kaariajan lyhentäminen ja lisäainemäärän vähentäminen onnistuu yksinkertaisesti railoja 

pienentämällä. Menetelmä vaatii erikoisrakenteisen hitsauspään. Railojen viistekulma on 1–

2 astetta, jolloin railotilavuus pienenee 100–300 %. Tämän seurauksena palkojen lukumäärä 

vähenee ja kaariaika pienenee murto-osaan. Hitsaus tapahtuu lisäaineellisesti, pulssitettuna 

ilman levitysliikettä. Suojakaasuna käytetään ”kuumia” kaasuja ( Ar + He, Ar + H2), jolloin 

railonkyljet kostuu, kaksoiskaasuvirtauksena (Ar + 5 % H2, Ar). Prosessia käytetään 

paksuseinämäisten putkien (t= 20–50mm), joiden hitseiltä vaaditaan korkeaa laatua. Etuina 

mainittakoon kaariajan lyheneminen, alhainen lämmöntuonti, vajaan tunkeuman vaara on 

pieni, lisäaineen kulutus vähäistä ja menetelmä on helppo automatisoida. Miinuspuolena 

mainittakoon suojakaasun kalleus, railojen vaatima suuri valmistustarkkuus ja kehittynyt 

hitsauslaitteisto. [14] 

 

Kuumalanka-TIG 

Tavallisessa TIG-hitsauksessa ns. ”kylmälangan” sulatus sitoo osan valokaaren tehosta, 

jolloin hitsiaineentuotto on rajoitettu. Kuumalanka-menetelmässä lisäaineen kuumennus 

tapahtuu erillisellä AC-virtalähteellä, joka on kytketty lisäainelangan ohjaussuuttimeen. 

Sähköinen vastus kuumentaa langan, joka saavuttaa sulamispisteen kohdatessaan hitsisulan. 

Valokaari ei pala langan ja työkappaleen välillä. Näin hitsiaineentuotto kasvaa jopa 3 kg/h. 

Menetelmää käytetään ainepaksuuksilla 15…40 mm ja monipalkohitsauksessa. [14] 

 

TIPTIG 

Lisäainelangan syöttöön liitetään edestakainen ns. ”nokkiva” liike, joka tuo kineettistä 

energiaa hitsisulaan vaikuttaen edullisesti hitsausnopeuteen, jähmettymiseen ja 

mikrorakenteeseen. [10] 

 

TOPTIG 

TOPTIG-hitsauksessa langansyöttö on integroitu polttimeen [10]. 
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A-TIG 

Kiovassa Paton Instituutin kehittämä variaatio ilmestyi markkinoille 1990-luvun 

puolivälissä. Menetelmässä sivellään tai ruiskutetaan asetoniin sekoitettua PATIG-SA- 

jauhetta hitsattavaan kohteeseen kalvoksi. Aine vaikuttaa hitsisulan pinta-aktiivisuuteen, 

kuroo valokaarta ja voimistaa virtatiheyttä lisäten näin tunkeumaa. Menetelmä on 

käyttökelpoinen esimerkiksi kehäliitoksissa silloin, kun lisääntyneen tunkeuman avulla 

vältetään monipalkohitsaus tai pienennetään palkolukua. [14] 

 

Kaksoiskaasu-TIG 

Menetelmässä on kaksoiskaasupoltin, jossa hitsaustapahtuma saa kaksi toisistaan 

riippumatonta kaasusuojaa. Sisäkaasun virtausmäärä on pieni, mutta sen nopeus on suuri. 

Sen tehtävänä on ”jäykistää” ja kurouttaa valokaarta lisätäkseen tunkeumaa. Ulkokaasun 

virtausmäärä on suurempi, mutta sen virtausnopeus on pienempi. Ulkokaasun tehtävänä on 

suojata hitsisula. [14] 

 

Lävistävä TIG-hitsaus (K-TIG) 

Lävistävä TIG-hitsaus on 1990-luvun loppupuolella kehitetty menetelmä, joka on jo 

tuotannollisessa käytössä useissa yrityksissä ympäri maailmaa. Menetelmässä hitsaus 

suoritetaan yhdellä palolla I-railoon. Maksimiainevahvuudet ovat teräksellä 13 mm ja 

titaanilla 16 mm. Menetelmää käytetään sekä putkien että levyjen hitsaukseen, 

hitsausnopeuksien ollessa maksimissaan 3 mm levylle 750 mm/min, 6 mm levylle 500 

mm/min ja 12 mm levylle 250 mm/min. [15] 

  

4.4 Plasmahitsaus 

Plasmahitsaus on standardin SFS-EN 24063 mukainen kaasukaarihitsausprosessi 

sulamattomalla elektrodilla. Numerotunnuksena on 15 (Plasma arc welding) PAW.  

Prosessissa hitsauslämmön lähteenä toimii valokaaren muodostama plasma, joka saadaan 

aikaan sähköpurkauksella, valokaarella, joka kulkee läpi kaasuatmosfäärin palaen 

wolframielektrodin ja työkappaleen välissä. [6] Lukkarin mukaan [6, s. 272] ”Näin 

valokaaren lämpö saadaan tehokkaasti siirtymään virtaavaan plasmakaasuun, joka 

muodostaa plasman purkautuessaan kurouttavan suuttimen läpi”. 
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Prosessilla voidaan hitsata lisäaineetta tai erillisen langansyöttöyksikön avulla lisäaineen 

kanssa. Hitsauksen tapahtuessa mekanisoituna sen edut tulevat parhaiten esiin, mutta myös 

käsinhitsaus on mahdollista. 

 

Suojakaasun lisäksi käytetään plasmakaasua, mutta kaasuiksi valitaan yleensä sama kaasu. 

Kaasuina käytetään argonia tai argon-vetyseoksia sekä argon-heliumseoksia. [16] 

 

Hitsausvirran perusteella plasmahitsaus jaetaan kolmeen eri ryhmään [6]: 

 mikroplasmahitsaus: 0,1–15A ( s=  0,01–0,5 mm) 

 väliplasmahitsaus:15–100A ( s= 0,5–3,0 mm) 

 lävistävä plasmahitsaus 100–500A (s= 3–12 mm) 

 

Suoritustekniikan mukainen jaottelu on: 

 sulattava plasmahitsaus (lähellä TIG-hitsausta) 

 lävistävä plasmahitsaus (keyhole) 

Lävistävällä valokaarella hitsataan enimmillään noin 12 mm:n levynpaksuuksia yhdellä 

palolla I-railoon. Sulattavalla valokaarella hitsaus muistuttaa TIG-hitsausta. Plasmahitsausta 

käytetään erityisesti ruostumattomien terästen hitsaukseen: levyliitokset I-railoon 3–10 mm 

sekä putkien ja säiliöiden valmistus. Viimevuosina menetelmää on sovellettu myös 

seostamattoman teräksen ja alumiinin hitsaukseen. 

 

Jauheplasmasovelluksessa lisäaine syötetään hitsiin jauheena suojakaasun mukana 

polttimen kautta. Menetelmää käytetään päällehitsaukseen ja viimeaikaisen kehitystyön 

ansiosta myös liitoshitsaukseen. 

 

Mekanisoituna levyjen kiinnittämiseen käytetään levynreunakiinnittimiä ja polttimen 

liikuttamiseen kuljetinta. Säiliöiden ja vaippojen kehähitseissä käytetään hitsaustornia ja 

levynreunakiinnitintä. 

 

Plasmahitsauksen etuina mainittakoon muun muassa suurehko hitsausnopeus (kerralla 

valmista), erinomainen hitsin laatu, roiskeeton hitsaus, matala ja jouheva kupu sekä 

pienet muodonmuutokset. Haittoina mainittakoon laitteiston kalleus ja parametrien tarkka 

vaatimus säätöjen suhteen. [6, 16–17] 
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4.5 Muut hitsausprosessit 

Tulevaisuudessa sädemenetelmien käyttö yleistyy hitsaavassa teollisuudessa, mutta samalla 

tunnettujen vastushitsausmenetelmien ja juottamisen käyttö säilyy. 

 

4.5.1 Sädehitsaus 

”Electron beam welding” eli elektronisuihkuhitsaus ja ”light amplification by stimulated 

emission of radiation welding” eli laserhitsaus kuuluvat sädehitsausmenetelmiin. 

 

Elektronisuihkuhitsauksessa suuren energiatiheyden omaava elektronisuihku, joka sulattaa 

metallia, tuotetaan elektronitykillä. Sen hitsi on huomattavasti kapeampi ja suuremman 

tunkeuman omaavampi kuin lasermenetelmällä tuotettu hitsi. Hitsaaminen suoritetaan 

tyhjökammiossa. Kappaleet ovat tarkkasovitteisia erikoisrakenteita, esimerkiksi 

avaruusteollisuus, jossa on vaatimuksena vähäiset muodonmuutokset ja pieni lämmöntuonti. 

Ainepaksuutena mainittakoon yhdellä palolla esimerkiksi 200 mm:n alumiini ja 100 mm:n 

teräs. [18] 

 

Laserlaitteisto sisältää resonaattorin ja aktiivisen väliaineen ja säteen johtaminen tapahtuu 

kuiduin, peilein tai linssein. Säde fokusoidaan tarkoituksenmukaiseksi ja sitä voi liikuttaa 

esimerkiksi robotin avulla. Hitsauskäyttöön soveltuvia lasereita ovat pitkittäisvirtaavat CO2-

laserit, joita käytetään eniten hitsauksessa ja leikkauksessa. Pienempikokoisia 

poikittaisvirtaavia CO2-lasereita, suurtaajuuslasereita, jotka mahdollistavat pienemmät 

eristysetäisyydet ja korkeammat viritystaajuudet.  Nd:YAG-laserit ovat lasereita, joissa 

valokaapeliliittymä mahdollistaa pienet ja kevyet työstöpäät. Nykyisin yleisesti käytössä on 

kuitulaser, jossa on pumppausdiodit ja aktiivikuitu. Laseroiva väliaine on ohut Yb:llä 

doupattu kuidun ydin, jonka halkaisija on 5–8 m ja pituus useita metrejä. Kuitulaserilla on 

erinomainen säteenlaatu ja mahdollisuus saavuttaa jopa 50 kW:n tehon. 

 

Laser lähettää siniaaltoa, joka on jaksottaista ja säännöllistä. Tämän johdosta laseria voidaan 

hyödyntää muun muassa mittaustekniikassa, holografiassa ja interferometriassa. Laservalo 

on hyvin voimakkaasti suunnattua, minkä johdosta valoa voidaan ohjata ja tarkentaa 

linsseillä ja näin saadaan korkeita valotiheyksiä,  mikä mahdollistaa laserhitsauksen. 
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Laserhitsaamisessa säteen tulee ulottua molempiin liitettäviin levynreunoihin, jolloin 

soveltuvaksi halkaisijaksi on osoittautunut 0,5–2 mm. Laserhitsauksen etuina mainittakoon: 

 työkalut eivät kulu 

 kapeat hitsit 

 pieni kokonaislämmöntuonti 

 suuret hitsausnopeudet 

 jälkikäsittelyn vähyys 

 helppo automatisoitavuus 

 

Laser soveltuu vaatimuksiltaan tarkkoihin ja laadukkaisiin hitseihin (sekä suorat että 

ympyrämäiset). Kiinnitysmenetelmien kehitys, paininrullat, korkeuden säätö ja 

railonseuranta merkitsevät jo siirtymisen 3D-hitsaukseen (three dimensional) tapahtuneen. 

Autonkoreissa osien toleranssit pakottavat limiliitostyyppiin, ja kriteerinä ovat suurempi 

lujuus ja liitoksen tiiviys. [18–19] 

 

4.5.2 Vastushitsaus 

Prosessissa käytetään vastuslämpöä ja puristusvoimaa liitettäessä osia yhteen. Esabin [20] 

mukaan: ”Sähkövirta kulkee virtapiirissä vastuksena olevien liitettävien kappaleiden 

kosketuskohdan läpi, jolloin vastuslämpöä kehittyy liitoskohdassa Kun kappaleet 

puristetaan toisiinsa, tapahtuu pehmenneiden ja osittain sulaneiden pintojen 

yhteenliittyminen”. 

 

Pistehitsauksessa tarvittava työlämpö aikaansaadaan johtamalla virta läpi vastuksena 

toimivan hitsauskohdan, jolloin samalla puristettaessa levyjä vastakkain syntyy pistehitsi. 

 

Käsnähitsauksessa työkappaleeseen on etukäteen tehty käsnä, jonka läpi virta ja puristus 

kohdistetaan. Käsniä voidaan hitsata useita samanaikaisesti. Käsnähitsaus soveltuu tappien 

hitsaukseen levyyn ja lankojen hitsaamiseksi yhteen verkkolevyksi. [21] 

 

Kiekkohitsauksessa virta johdetaan pyörivien, työkappaleita toisiinsa puristavien 

kiekkoelektrodien läpi. Menetelmä tehokas liitettäessä ohutlevyjä toisiinsa. [22] 
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Leimuhitsauksessa päittäisliitetään tankoja, putkia, lankoja ja niin edelleen. Esab [23] kertoo 

leimuhitsausesta seuraavaa: ”Lämmitysvaiheen aikana liitettävät pinnat pidetään keskenään 

kevyessä kosketuksessa tai irrotetaan toisistaan hieman irti, jolloin läpikulkeva sähkövirta 

saa aikaan lyhyitä valokaaria liitospintojen välille. Kun tarvittava lämpötila ja sulaminen on 

saavutettu, tehdään nopea liitospintojen yhteenpuristaminen (tyssäys), jolloin syntyy valmis 

liitos”. 

 

Tyssähitsauksessa liitetään putkia, tankoja, nauhoja ja niin edelleen. Sähkövirta johdetaan 

liitettävien pintojen koko kosketuskohdan läpi elektrodeilla. Yhteenpuristaminen alkaa 

ennen lämmitysvaihdetta jatkuen hitsin valmistumiseen asti. [24] 

 

4.6 Juottaminen 

Juottamisessa sulatetaan juotetta, jonka sulamispiste on perusainetta alhaisempi, 

liitoskohtaan. Perusaineiden sulamista ei tapahdu ja näin ollen voidaan liittää yhteen 

vaikeitakin perusaineita keskenään.  Juottaminen jaetaan työlämpötilojen mukaan 

pehmeäjuotoksi (T<450°C) ja kovajuotoksi (T>450°C). Juoksutteen tehtävänä on pienentää 

pintajännitystä, jolloin vaadittava kostutus ja edelleen kiinnittyvyys perusaineeseen toteutuu. 

Juoksutteen tehtävänä on myös poistaa hapettumat ilmaraosta. [25] 

 

4.6.1 Pehmeäjuotto 

Pehmeäjuotteet ovat yleensä Sn-Pb-seoksia. Liitosten tartuntavoima on vaatimaton, mutta 

sunnittelemalla sovitteet ja liitosmuodot oikein saadaan lisättyä liitoksen lujuutta. [25] 

 

4.6.2 Kovajuotto 

Kovajuotto jaetaan liitosmuodon mukaan railojuottoon ja kapillaarijuottoon. Railojuotossa 

käytetään vastaavanlaisia railomuotoja kuin hitsauksessakin. Juotteet ovat yleensä 

messinkijuotteita. Kapillaarijuotteet ovat yleensä hopea- tai fosforikuparijuotteita. 

Kapillaarijuotossa pyritään hyvään sovitukseen. Käyttökohteena ovat esimerkiksi 

kupariputket. [25] 

 

4.6.3 Kaarijuotto 

Myös MIG-juotoksi kutsutussa menetelmässä käytetään MIG/MAG-laitteiston 

lisäainelankana kupariseoksia, jotka sulavat huomattavasti alhaisemmassa lämpötilassa kuin 
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teräkset. Valokaari palaa työkappaleen ja lisäainelangan välissä. Valokaari sulattaa 

lisäainelangan, ei perusainetta ja sula lisäainelanka siirtyy pieninä pisaroina liitoskohtaan ja 

jähmettyessään se muodostaa työkappaleiden välille juotosliitoksen. Kaarijuottoa käytetään 

erityisesti kuumasinkittyjen ohutlevyjen liittämiseen. Etuina mainittakoon suuri 

liittämisnopeus, alhaiset liitoskustannukset, pieni lämmöntuonti ja liitoksen vähäinen 

jälkikäsittelytarve. [26] 
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5 HITSAUSAINEET 

 

 

5.1 Hitsattavat perusaineet 

Hitsattavuus on hyvä, kun valinta hitsausprosessien ja lisäaineiden kesken on avara. Kun 

prosessien ja lisäaineiden valintamahdollisuus kapenee, sen rajoitetummat ovat edellytykset 

onnistuneelle hitsausliitokselle. Perusaineen hitsattavuus on materiaaliominaisuus, johon 

vaikuttaa perusaineen ohella valmistus ja vain vähäisessä määrin konstruktio. [27] 

 

Hitsattavuuteen vaikuttavat perusaineen metallurgiset, kemialliset ja fysikaaliset 

ominaisuudet. Metallurgisia ominaisuuksia ovat kiderakenne, suotautumat ja sulkeumat. 

Kemiallisia ominaisuuksia ovat karkenemis-, kuumahalkeama- ja haurasmurtumataipumus 

sekä väsymislujuus ja sulan käyttäytyminen. Fysikaalisina ominaisuuksina mainittakoon 

lämpöpitenemiskerroin, lämmönjohtavuus, sulamispiste sekä lujuus- ja 

sitkeysominaisuudet. [11] 

 

Hitsattavia metalleja ovat: 

 Seostamattomat ja niukkaseosteiset teräkset 

 Runsasseosteiset (ruostumattomat) teräkset 

 Kuumalujat ja tulenkestävät teräkset 

 Valuraudat 

 Alumiinit 

 Kuparit 

 Titaani 

 Magnesium 

 Muut metallit 

 

Perusaineen hitsattavuutta määritellään muun muassa seuraavin menetelmin: 

 Laskentakaavat (Cekv, Pcm) 

 Kovuus 

 Mikrorakenne (martensiitin määrä) 

 S-käyrät 
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 Schaefflerin diagrammi 

 Hitsattavuus- ja menetelmäkokeet 

 

5.1.1 Laskentakaavat, seostamattomat ja niukkaseosteiset teräkset 

Hiiliekvivalentti voidaan laskea seuraavalla kaavalla. Cekv perustuu karkenevuuteen eli 

kykyyn muodostaa martensiittia ja jos tulos on <0,41 hyvä hitsattavuus, jos >0,45 

halkeamavaara. 

 

6⁄ 5⁄ 15⁄   (10) 

 

C-, C-Mn-, seostamattomat ja mikroseosteiset eli yleisesti käytetyt rakenneteräkset (S235, 

S355, RAEX Moniteräs). 

 

Halkeamaparametri Pcm eli säröparametri voidaan laskea seuraavasti. Pcm perustuu täysin 

karenneen mikrorakenteen kovuuteen ja jos tulos on <0,3 niin ei halkeamavaaraa. 

 

30 20⁄ 20⁄ 60⁄ 20⁄ 15⁄ 10 5⁄⁄  (11) 

 

Niukkaseosteiset, lujat teräkset esimerkiksi nuorrutusteräkset, booriteräkset, 

kulutusteräkset, kuumalujat teräkset ja nbiin edelleen.  

 

5.1.2 Kovuus 

IIW:rajana (International Institute of Welding) usein 350 HV 10 (400 HV, mikäli 

esilämmitys tai vähävetyinen hitsausmenetelmä, HV = Vickers Hardness). Paineastiat: 

rajana 320 HV 10 

 

5.1.3 Mikrorakenne (martensiitin määrä ) 

 Martensiitin määrä 

 Martensiittityyppi (säle- vai levymartensiitti) 

 Kovuus (hiilipitoisuus) 

 Karkenevuus = martensiitin muodostumishelppous (hiili- ja muut seosaineet) 
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5.1.4 S-käyrät 

Ominaisuuksia ja hitsattavuutta ennustetaan ns. jatkuvan jäähtymisen S-käyrien avulla. 

Huonoimmat mikrorakenteet syntyvät yleensä sularajalle, joten yleensä riittää kun otetaan 

huomioon sularajan faasikäyttäytyminen 

 

5.1.5 Schaefflerin diaframmi 

Soveltuu ruostumattomien ja haponkestävien terästen hitsattavuuden arviointiin. Voidaan 

käyttää myös runsaammin molybdeenia sisältäville teräksille esimerkiksi 254 SMO ja 

rajoitetusti myös duplex-teräksille 

 

5.1.6 Hitsattavuus- ja menetelmäkokeet 

 Kuumahalkeilukokeet 

 Kylmähalkeilukokeet 

 Myöstöhalkeilukokeet 

 Lamellirepeilykokeet 

 Haurasmurtumakokeet 

[28] 

 

Teräksiin lisätään seosaineita, jotta saavutetaan haluttuja ominaisuuksia. Haluttuja 

ominaisuuksia saavutetaan seuraavilla seosaineilla [29]: 

 Karkenevuutta parantavat Mn, Cr, Mo, V ja B 

 Austeniitin rakeenkasvua estävät Al, N, V, Ti, Nb, Ta ja Zr 

 Austeniittialuetta laajentavat Ni ja Mn 

 Tiivistysaineet (hapen sitojat) Mn, Si ja Al 

 Korroosionkestävyyttä parantavat Cr, Cu, Ni ja Mo 

 Lastuttavuutta parantavat Pb, S, P, Se ja Te 

 Kuumalujuutta parantavat W ja Co 

 

5.2 Hitsauksen lisäaineet 

Hitsauslisäaine on hitsauksessa hitsausvyöhykkeelle tuotavan tai liitospintojen väliin 

sijoittuvan aineen nimitys. Hitsauslisäaineita ovat muun muassa hitsauslangat, hitsauspuikot 

tai muut vastaavat aineet. [6] 
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5.2.1 Hitsauspuikot 

Puikkohitsauksen hitsauslisäaine on hitsauspuikko. Ne voidaan ryhmitellä monin eri tavoin 

eri ryhmiin ja tyyppeihin: 

 liitos- ja päällehitsattaviin puikkoihin 

 päällysteen koostumuksen mukaan esimerkiksi emäs-, rutiili-, hapan- ja 

selluloosapuikko 

 perusaineen mukaan seostamattomat, kuumalujat, suurilujuiset ja ruostumattomat 

puikot 

 riittoisuuden mukaan normaaleihin ja suurriittoisiin 

 päällysteen paksuuden mukaan ohut-, keskipaksu- ja paksupäällysteiset puikot 

 hitsiaineen vetypitoisuuden mukaan erittäin niukkavetyisiin, niukkavetyisiin, 

keskivetyisiin ja runsasvetyisiin puikkoihin 

 kostumistaipumuksen mukaan normaaleihin ja kostumisenkestäviin 

 virtalajin mukaan tasavirta- ja yleisvirtapuikkoihin 

 hitsausasennon mukaan asentohitsaus-, alamäki- ja jalkohitsauspuikkoihin 

 

Hitsauspuikon päällyste on herkästi ympäröivästä ilmasta kosteutta imevä. Tälläinen on 

varsinkin emäksinen puikko. Kosteus aiheuttaa huokosia ja karkenevilla teräksillä 

vetyhalkeamaa. 

 

Puikot säilytetään kuivassa ja lämpimässä (+15°C) varastointitilassa, jonka suhteellinen 

ilmankosteus ei ylitä 60 %:a. Pisin suositeltu varastointiaika noin 3 vuotta. Käyttöön 

otettujen puikkojen uudelleenkuivatus riippuu käyttötarkoituksesta ja hitsin vaatimuksista.      

Esimerkiksi hienoraeteräksillä se on 300–450°C ja 2–3 h käyttötarkoituksesta riippuen, 

rutiili- ja hapanpuikoilla 80–100°C ja 0,5–1 h ja ruostumattomille puikoille 300–350°C /2 h. 

Kuivauksia voidaan suorittaa enimmillään 3–5 kertaa. Pakkaukset vaihtelevat pahvisista 

muovi- ja metallikoteloihin sekä hermeettisiin pakkauksiin. [6] 

 

5.2.2 MIG/MAG-hitsauksen langat 

Hitsauslisäaine on yleisesti umpilanka. Jos se on täytelanka niin prosessin nimitys on joko 

MAG-täytelanka tai MIG-täytelanka. Langanpaksuudet ovat yleensä 0,8–1,2 mm. Langat 

ovat seostamattomia tai niukkaseosteisia sekä yleensä kuparoituja. Langan kemiallinen 

koostumus vaikuttaa paitsi hitsiaineen koostumukseen myös mekaanisiin ominaisuuksiin ja 
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myös hitsattavuuteen. Aineen siirtymistä ja hitsisulan juoksevuutta säätelevät piin ja 

mangaanin määrät ja niiden keskinäinen suhde. Mangaanipitoisuuden kasvaessa muuttuu 

aineen siirtyminen hienopisaraiseksi sekä sula juoksevammaksi. 

 

Pinnoittamattomien lankojen käyttö lisääntynee tulevaisuudessa, mutta näiden pintaan on 

laitettu jonkinlainen liukastusaine. Ruostumattomat langat ovat myös ilman kuparointia ja 

alumiinilangassa suoritetaan loppuvaiheessa pinnan kaavinta oksideista ja vetojäämistä. 

Langat toimitetaan joko muovi- tai teräslankakeloilla tai robottihitsaukseen tynnyrikelalla. 

 

Täytelanka on putkimainen lanka, jonka sisällä on täytejauhe. Kuoren tehtävänä on toimia 

suojana sisällä olevalle jauheelle, sekä antaa muoto lisäaineelle, joka sulaessaan tuottaa 

hitsiainetta sekä toimia virtajohtimena. Langanhalkaisijat ovat yleensä 1–1,6 mm. 

Rutiilitäytelangat hitsataan aina +-navassa ja emäksiset yleensä -navassa. Jauhetäytelangat 

muodostavat kuonaa ja metallitäytelangat ovat kuonattomia. [6] 

 

5.2.3 TIG-hitsauksen langat 

TIG-hitsauksessa hitsauslangat ovat suoria ja määrämittaisia. Koneellisessa TIG-

hitsauksessa lanka tulee kelalta. Tavanomaisin pituus langalla on 1000 mm ja paksuudet 

1,2–3,0 mm. TIG-hitsauslankojen koostumus on yleensä samankaltainen MIG/MAG-

hitsauslankojen kanssa. Kaasuhitsauslangat eivät sovellu TIG-hitsaukseen, koska 

deoksidaatioaineiden määrät ovat liian pienet, ja näin ollen syntyy hitsiin huokosia. [6] 

 

5.2.4 Plasmahitsauksen langat 

Plasmahitsauksessa käytetään samoja lisäainelankoja kuin MIG/MAG- ja TIG-hitsauksessa. 

Jauheplasmahitsauksessa käytetään metallijauhetta lisäaineena. [6] 

 

Taulukkossa 1 on esitetty kootusti  hitsauslisäainesuosituksia eri perusaineille. [6] 
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Taulukko 1. Hitsauslisäaineiden valintataulukko [30]. 

 

5.2.5  Hitsauksen kaasut 

MIG/MAG-hitsauksessa tarvitaan suojakaasu suojaamaan hitsaussulaa ja kaaritilaa lähinnä 

ilman hapen ja typen haittavaikutuksilta (huokoset, pinnan voimakas hapettuminen ja 

seosaineiden poispalaminen). 

 

Suojakaasun vaikutuskohteita ovat, Lukkarin [6, s. 197] teoksen mukaan: 

 ”hitsiaineen kemiallinen koostumus 
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 hitsiaineen lujuus- ja iskusitkeysominaisuudet 

 aineensiirtymistapa eli kaarityyppi 

 roiskeet 

 valokaaren vakaus 

 palon muoto 

 tunkeuma 

 hitsisulan kostutus ja juoksevuus 

 hitsaussavut 

 hitsauksen tuottavuus” 

 

Suojakaasut on luokiteltu standardissa SFS-EN 439, mikä sisältää kaasut ja kaasuseokset, 

joita käytetään MIG/MAG-, TIG- ja plasmahitsauksessa sekä plasmaleikkkauksessa ja 

juurensuojauksessa. Standardi luokittelee suojakaasut niiden kemiallisten ominaisuuksien 

mukaan suojakaasu- ja lisäaineyhdistelmien hyväksymisiä, hitsausohjeita, pätevyyskokeita 

ja menetelmäkokeita varten. Se ilmaisee puhtausvaatimuksen ja seostoleranssit ja 

luokitusmerkinnät sekä perustiedot ominaisuuksista ja toimitusmuodoista. 

 

Luokittelurymät ovat seuraavat, Lukkarin [6, s. 198] mukaan 

 inertit eli argon ja helium 

 hapettavat eli hiilidioksidi ja happi 

 pelkistävä eli vety 

 reagoimaton eli typpi 

Inertti kaasu ei reagoi hitsisulan kanssa, kun taasen hapettavat ja pelkistävät kaasut tekevät 

niin.  [6, 31] 

 

Kuvassa 11. nähdään suojakaasun komponentit ja niiden merkitykset MIG/MAG-

hitsauksessa. 
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Kuva 11. Suojakaasun komponentit [31]. 

 

Puutteellisesta kaasusuojauksesta aiheutuu muun muassa huokoisuutta ja roiskeita. Kuvassa 

12. nähdään suojakaasun epäpuhtauslähteet kaaritilassa. 

 

 

Kuva 12.  Tyypillisiä huokoisuutta ja roiskeita aiheuttavat tekijät [31]. 

 

 

Juuren suojauksen tarkoituksena on juuren suojaus hapettumiselta, kromikadon ja 

pintaoksidien estäminen sekä typpikadon torjuminen. Juuren suojaus voidaan jakaa kolmeen 

vaiheeseen: 
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 huuhtelu eli ilman poistaminen ennen hitsausta 

 inertin atmosfäärin säilyttäminen hitsauksen aikana 

 inertin atmosfäärin säilyttäminen hitsauksen jälkeen T<250 °C  

[31] 

 

Taulukossa 2 on hitsaussuojakaasujen valinta sekä taulukossa 3 on suojakaasujen 

koostumukset ja merkinnät.  

 

Taulukko 2. Hitsaussuojakaasujen valinta [31] 
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Taulukko 3. Suojakaasujen koostumukset ja merkinnät [31]. 
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6 HITSIN JA HITSAUSTUOTANNON LAATU JA LAADUNHALLINTA 

 

 

6.1 Laadun käsite 

Määrittelyn mukaan laatu ymmärretään tuotteen tai palvelun kykynä täyttää asiakkaan sille 

asettamat vaatimukset. Yrityksen näkökulmasta tarkasteltuna laatu on tuotteen tai palvelun 

vastaavuutta vaadittaviin tuotemäärittelyihin ja standardeihin, jolloin saadaan selkeät raja- 

arvot ja kriteerit jaettaessa tuotteet ja palvelut hyväksyttäviin ja virheellisiin tuotteisiin ja 

palveluihin. Laadun yksiselitteistä määrittelyä tarvitaan analysointi- ja kehitystoimenpiteitä 

tehtäessä. [32] Laatuympyrässä (kuva 13), on kuvattu laadun muodostumista osatekijöiden 

avulla. 

 

Kuva 13. Laatuympyrä [33]. 

 

6.2 Laatujohtaminen ja laatutyökalut 

Laatujohtaminen on eräs tärkeä osa-alue yrityksen kokonaisjohtamista. Se sisältää laadun 

huomioimisen strategisessa suunnittelussa, sekä laatupolitiikan, laadun tavoitteiden ja 

laadunohjauksen määrittämisen sekä asetettujen tavoitteiden toteutumisen seurannan. 
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Laatujärjestelmä sisältää organisaatiorakenteen ja siihen liittyvät vastuut ja tehtävät, varatut 

resurssit sekä toimintatavat ja rutiinit. Laadunohjaus käsittää elementit, joiden avulla 

voidaan toimintaa ohjata ja valvoa. Laadunvarmistus sisältää järjestelmälliset toimenpiteet, 

joiden avulla varmistutaan siitä, että tuote tai palvelu täyttää sille asetetut laatuvaatimukset. 

 

Ulkopuolisessa laadunvarmistuksessa osoitetaan asiakkaalle yrityksen kyky tuottaa 

vaatimukset täyttävää laatua. [34] Kuvassa 14 on kaaviokuva hitsauksen 

valvontajärjestelmästä ja yritysjohdon osallisuudesta sen toimintaan. 

 

Kuva 14. Hitsauksen valvontajärjestelmä [35]. 

 

6.3 Hitsin laatu 

Eri tahot asettavat omat vaatimuksensa hitsin laadulle. Asiakkaalla, viranomaisella, 

hitsaavalla yrityksellä ja jopa tuotteella itsellään on omat vaateensa laadun suhteen. 

Visuaalinen laatu kertoo hitsin ulkonäöstä, jossa tavoitellaan, että pinta on sileä, se ei sisällä 

huokosia eikä reunahaavaa. Se on esteettisesti hyvän näköinen. 

 

Hyvä konepajalaatu kertoo, että hitsitulos on saavutettu normaalilla huolellisuudella ja 

vastuuntuntoisella työllä. Yleisesti hitsiluokka C tai IIW 3 ilman vajaata hitsautumissyvyyttä 

vastaavat tätä laatuluokitusta. 
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Hitsiluokkalaatu ilmaisee hitsin laadun vaatimustason hitsausvirheiden suhteen. 

Vaatimustaso ilmenee SFS-EN ISO 5817 standardista. 

 

Metallurginen laatu kertoo liitoksen olevan myös metallurgisesti hyväksyttävissä. Se 

ilmaisee onko mikrorakenne riittävän sitkeä, onko raekoko kasvanut sularajan vieressä, onko 

seosaineet jakautuneet epätasaisesti, esiintyykö kovia vyöhykkeitä, ja niin edelleen? [36] 

 

6.3.1 Hitsausvirheet 

Suomeksi julkaistu kansainvälinen standardi määrittelee kaikki mahdolliset hitsausvirheet 

numerotunnuksineen. [37] Standardissa [38] hitsausvirheet on jaettu kuuteen ryhmään: 

 ”halkeamat 

 ontelot 

 sulkeumat 

 liittymisvirheet 

 muoto- ja mittavirheet 

 muut virheet” 

Hitsausvirheet voidaan jakaa myös karkeasti muoto-, pinta- ja sisäisiin virheisiin. 

Suoritettaessa NDT-tarkastuksia käytetään virheistä aina standardin mukaisia 

numerotunnuksia. [37–39] Kuvissa 15 ja 16 esitetään yleisimmät hitsausvirheet. 
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1. Liitosvirhe 

 

2. Huokoset 

 

3. Sulkeuma 

 

4. Reunahaava 

 

5. Kateettipoikkeama 
 
 

 

6. Korkeakupu 

Kuva 15. Yleisimmät hitsausvirheet, osa 1 [40]. 

 



50 
 

 

7. Halkeama 8.  Kraaterihalkeama ja imuontelo 

 

9. Roiskeet 
 

10. Vajaa hitsautumissyvyys 

 

11. Korkea juurikupu 
 

12. Sovitusvirhe 

Kuva 16. Yleisimmät hitsausvirheet, osa 2 [40]. 

 

6.3.2 Hitsiluokat 

Perinteisesti hitsiluokkia on käytetty teräsrakenteiden valmistuksen yhteydessä, mutta ne 

ovat yleistyneet myös painelaitteiden valmistuksessa. Samoin pätevyyskokeen ja 

menetelmäkokeen vaatimukset hitsauksen suhteen on esitetty hitsausluokittain. 

 

SFS EN ISO 5817 määrittää teräksen, nikkelin, titaanin ja niiden seosten sulahitsauksen 

hitsiluokat (poislukien sädemenetelmät). SFS EN ISO 10042 määrittää alumiinin ja 

alumiiniseosten kaarihitsauksen hitsiluokat. SFS-EN ISO 13919-1 B; C; D. Elektronisuihku-  
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ja laserhitsatut liitokset, teräs ja 1996 SFS-EN 13919-2 B, C, D. Alumiinin elektronisuihku- 

ja laserhitsaus. esittävät hitsiluokat elektronisuihku- ja laserhitsaukselle. 

 

SFS-EN ISO 5817 ryhmittelee hitsit sallittavien hitsausvirheiden mukaan kolmeen eri 

hitsiluokkaan: 

 D = tyydyttävä  

 C = hyvä 

 B = vaativa 

 

Hitsiluokka C on yleinen staattisesti kuormitetuissa rakenteissa ja painelaitteissa. 

Hitsiluokkaa B käytetään väsytyskuormituksen alaisissa rakenteissa sekä rakenteissa, joissa 

piilee vaara haurasmurtumalle. 

 

Vaadittava hitsiluokka määritetään sovellusstandardissa tai suunnittelija valitsee sen 

valmistajan, käyttäjän tai muun osapuolen kanssa tarjouspyynnön tai tilauksen yhteydessä. 

Erityistapauksissa saattaa olla tarpeellista määrittää yksityiskohtaisia lisävaatimuksia 

esimerkiksi toteutusluokassa EXC 4 B+ (Execution Class, tiukennettu B). Suunnittelijan 

tulee tiedostaa hitsiluokan aiheuttamat kustannukset niin tuotantoon kuin tarkastukseenkin. 

 

Hitsiluokkaa sovelletaan valmistuksessa tiettyihin hitsausliitoksiin, mutta on myös 

mahdollista, että eri hitsausluokkia löytyy saman tuotteen tai rakenneosan hitsausliitoksista. 

Yleensä määritetään yhden hitsausliitoksen virheille yksi hitsiluokka, mutta poikkeuksiakin 

löytyy. Hitsausvirheet esitetään todellisina mittoina, ja niiden havaitsemiseen käytetään   

yhtä tai useampaa ainetta rikkomatonta koestusmenetelmää. Hitsiluokkastandardia voidaan 

soveltaa sellaisenaan hitsien silmämääräiseen tarkastukseen. [41–42] 

 

6.4 Hitsaustuotannon laatu 

Hitsaustuotannon kokonaisvaltaiseen laadunhallintaan kuuluu johtaminen, työn- ja 

tuotannonohjaus, pätevöinti, hitsausohjeet ja niiden hyväksyntä, tarkastustoiminta, 

dokumentointi, koordinointi ja niin edelleen. Tavoitteena on taloudellisesti ja tuottavasti 

valmistettu tuote, joka täyttää sille asetetut vaatimukset. Toiminnassa käytetään hyväksi 

seuraavia standardeja: 

 laatujärjestelmä ISO 9001 
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 hitsauksen laatuvaatimukset SFS-EN ISO 3834 

 ympäristö ISO 14001 

 turvallisuus OHSAS 18001 ja ISO 27001 

Eri johtamismalleja ovat muun muassa TWM (Total Welding Management), Lean, Six 

Sigma ja niin edelleen. [43] 

 

6.4.1 Hitsauksen laaduntuottotekijät 

Hitsaustoiminnan laatu pitää sisällään itse hitsaukseen sisältyvät toimenpiteet sekä myös 

oleellisesti hitsaukseen vaikuttavat ennen hitsausta ja hitsauksen jälkeen tehtävät 

toimenpiteet. Hitsin tekninen laatu ja hitsaustoiminnan laatu sekä niihin liittyvät 

laaduntuottotekijät ovat tuotantokokonaisuutta ja kannattavuutta parantavia tekijöitä. 

Järjestelmällisellä laatutyöllä saadaan asiat hallintaan, ja saavutetaan laatutasovaatimus vs. 

saavutettu laatu. [44] Kaaviokuvassa 17 esitetään hitsauksen laaduntuottotekijät. 

 

Kuva 17.   Kaaviokuva hitsauksen laaduntuottotekijöistä [44]. 

 

6.4.2 SFS-EN ISO 3834-standardisarja 

Täydellistä varmuutta hitsin laadusta ei saada rikkomatta hitsiä. Hitsaus on erikoisprosessi 

jossa laatu saadaan aikaan tekemällä eikä jälkikäteen tarkastamalla. Tätä tukemaan on 

laadittu SFS-EN ISO 3834:2006 Hitsauksen laatuvaatimukset-standardisarja. Se ei ole 
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varsinainen laatujärjestelmästandardi vaan siinä esitetään mitä asioita tulee huomioida. EN 

ISO 3834 toimii toimintaohjeena tarjouspyynnöstä lähtien aina valmiin tuotteen 

luovuttamiseen asti asiakkaalle. Se takaa, että yrityksellä on perusvalmiudet tuottaa riittävää 

laatua hitsatuissa rakenteissa seuraavissa tapauksissa: 

 spesifikaatioissa 

 tuotestandardissa 

 viranomaisvaatimuksissa 

 

Yritys voi valita standardista itselle tärkeät asiat tarpeidensa mukaisesti muodostaen 

hitsauksen valvonnan seuraavissa tapauksissa: [41] 

 spesifikaatiossa, kun vaaditaan EN ISO 9001:2015 mukaista 

laadunhallintajärjestelmää. 

 erityisohjeeksi valmistajalle, joka kehittää laadunhallintajärjestelmää 

sulahitsaukselle. 

 kun laaditaan yksityiskohtaisia vaatimuksia spesifikaatioille, 

viranomaismääräyksille tai tuotestandardeille, jotka edellyttävät 

sulahitsaustoimintojen ohjausta. 

 

Jos halutaan täydentää standardia laadunhallintajärjestelmäksi, tulisi huomioida seuraavat 

asiat (ISO 9001): [41] 

 asiakirjojen ja tallenteiden ohjaus 

 johdon vastuu 

 resurssien varaaminen 

 henkilöiden pätevyys, tietoisuus ja koulutus 

 tuotteen toteuttamisen suunnittelu 

 tuotteeseen liittyvien vaatimusten määrittäminen 

 tuotteeseen liittyvien vaatimusten katselmus 

 ostotoiminta 

 tuotannon toteuttamisen kelpuutus 

 asiakkaan omaisuus 

 sisäinen auditointi 

 tuotteen seuranta ja mittaus 
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SFS-EN ISO 3834 standardisarja sisältää seuraavat osat [43]: 

 Laatuvaatimustason valintaperusteet 

 Kattavat laatuvaatimukset 

 Vakio laatuvaatimukset 

 Peruslaatuvaatimukset 

 Laatuvaatimusten osoittamiseen tarvittavat asiakirjat 

 Soveltamisohjeet [41] 

 

SFS-EN ISO 3834-1: Laatuvaatimustason valintaperusteet 

Standardin ISO 3834 laatuvaatimusten vaaditun tason valinta tulee perustua 

tuotestandardiin, spesifikaatioon, viranomaismääräyksiin tai sopimukseen. Valmistajan 

tulee valita kolmesta osasta, joissa esitetään laatuvaatimusten eri tasot, huomioiden 

seuraavat tuotekohtaiset ominaisuudet [42]: 

 tuoteturvallisuusvaatimukset 

 valmistuksen monimuotoisuus 

 tuotevalikoiman määrä 

 käytettävä materiaalikirjo 

 mahdollisten metallurgisten ongelmien laajuus 

 virheiden vaikutus tuotteen toimivuuteen 

 

Valmistajan osoitettua kykynsä täyttää tietty laatuvaatimustaso, oletetaan sen täyttävän 

samalla kaikki alemmat laatutasot. [41] 

 

6.4.3 SFS-EN 1090-2-standardi 

Standardi SFS-EN 1090-2 koskee kantavien teräsrakenteiden toteuttamista ja se astui 

voimaan 1.7.2014. Sen on laatinut CEN:n (Comitée Européen de Normalisation) tekninen 

komitea 135 Execution of steel and aluminium structures. Standardi tuo hitsaukseen uusia 

vaatimuksia ja sen noudattaminen on keskeinen vaatimus kantavien teräsrakenteiden CE-

merkinnälle. Käyttökohteina mainittakoon rakentaminen sekä nostureita tukevat rakenteet. 

Standardi esittää toteutusta koskevat vaatimukset toteutusluokkien avulla EXC 1–4. 

Luokassa EXC4 esiintyy eniten vaatimuksia. [45] 
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Seuraaviin asioihin liittyvät vaatimukset on porrastettu toteutusluokittain [46]: 

 toteuttajan dokumentaatio 

 jäljitettävyys 

 ainestodistukset 

 merkintä 

 paksuustoleranssit 

 pinnan laatuvaatimukset 

 erityisominaisuudet 

 tunnistettavuus 

 polttoleikkaus 

 kuumilla oikaisu 

 reikien teko 

 sisäkulmien nurkkien pyöristys 

 reikien yhteensovitus 

 hitsauksen laatuvaatimukset 

 hitsausohjeiden hyväksyminen 

 hitsauksen koordinoijan pätevyys 

 railon valmistus 

 tilapäiset kiinnitykset 

 silloitushitsit 

 aloitus- ja lopetuspalojen käyttö päittäisliitoksissa 

 hitsauksen toteutus 

 varastointi ja käsittely rakennuspaikalla 

 sovittaminen ja linjaus 

 hitsien tarkastus ja tarkastuslaajuus 

 hitsien korjaaminen 

 työkokeet 

 esijännitettyjen ruuviliitoksien tarkastus 

 hitsaaja/hits.operaattoripätevyydet 

 

Toteutusluokista EXC4 koskee lähinnä vaativia siltoja ja rakenteita, joissa on paljon ihmisiä 

esimerkiksi katsomot, EXC3 muita väsytysrasitettuja rakenteita, EXC2 tavanomaisia 
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staattisesti rasitettuja talorakenteita ja EXC1 varastoja ja muita vastaavia rakennuksia, joissa 

ihmiset oleskelevat vain satunnaisesti. 

  

Hitsauksessa noudatetaan standardin EN ISO 3834 osia seuraavasti: EXC1-> osa 4 

”peruslaatuvaatimukset”, EXC2-> osa 3 ”vakiolaatuvaatimukset”, EXC3 ja EXC4-> osa 2 

”kattavat laatuvaatimukset. Standardi ei vaadi sertifioitua EN ISO 3834 mukaista hitsauksen 

laadunhallintajärjestelmää, mutta vaatimusten noudattaminen voidaan osoittaa sertifioidulla 

laadunhallintajärjestelmällä. EN 1090 vaatii sertifioinnin. Hitsausohje hyväksytään SFS-EN 

ISO 1564-1 mukaan, ja hitsaajien pätevyys SFS-EN 287-1 rinnalla SFS-EN ISO 9606-1 

mukaan ja operaattoreille SFS-EN ISO 14732 mukaan. EXC2-EXC4 toteutusluokissa 

edellytetään hitsauksen koordinointia. Pätevyysvaatimukseen vaikuttaa toteutusluokka, 

ainepaksuus ja materiaali standardin EN 14731 mukaan. [45–46] 
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7 HITSAUKSEN MEKANISOINTI JA AUTOMATISOINTI 

 

 

Hitsauksen mekanisoinnilla pyritään nostamaan tuottavuutta ja tehokkuutta. Tasainen laatu 

ja ergonominen työympäristö ovat myös tavoiteltuja sekä imagon muodostuminen eri 

sidosryhmissä.  Mekanisointitasoja ovat: 

 käsinhitsaus (ihminen hoitaa toiminnot). 

 mekanisoitu hitsaus, jossa hitsauspää liikkuu mekanisoidusti. 

 automatisoitu hitsaus, ei vaadi valvontaa eikä parametrien säätöä hitsaustapahtuman 

aikana esimerkiksi erikoishitsausautomaatti. 

 robotisoitu hitsaus, jossa laitteet ovat monikäyttöisemmät ja liikeradat lähes vapaasti 

valittavissa. Anturit korvaavat hitsaajan aisteja pyrkimyksenä adaptiivinen 

hitsaustapahtuma. 

Kuvassa 18 on esitetty eri hitsausprosessien soveltuvuus mekanisointiin ja robotisointiin. 

 

Kuva 18. Hitsausprosessien mekanisoitavuus ja robotisoitavuus [17]. 
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Kuvassa 19 esitetään mekanisointitason vaikutus tuottavuuteen ja kustannuksiin/kpl. 

 

Kuva 19. Mekanisointitaso/tuottavuus-kustannus/kpl [17]. 

 

Kuva 20 esittää mekanisointitason vaikutuksen kaariaikasuhteeseen. 

 

Kuva 20. Kaariaikasuhde eri mekanisointitasoilla [17]. 

 

7.1 Hitsauksen mekanisointi 

Hitsauksen mekanisoinnissa käytetään mekaanisia apuvälineitä korvaamaan käsityötaitoa 

hitsaustapahtumassa sekä hitsattavan kappaleenkäsittelyssä. Tavoitteena on tuottavuuden, 

laadun, työturvallisuuden ja hitsin visuaalisen ulkonäön parantaminen sekä tasainen a-mitta. 

 

Hitsaustapahtuman mekanisointi on monimutkainen prosessi, jossa täytyy huomioida 

valokaaren ja lisäaineen toimivuus, osavalmistusepätarkkuudet, sovitusepätarkkuudet ja 

hitsaajan aistit verrattuna koneen aisteihin. 
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Hitsauspäätä liikutetaan mekanisoidusti railoa pitkin tai sitten kappaletta liikutetaan kiinteän 

hitsauspään suhteen, operaattorin säätäessä ja valvoessa hitsausprosessia. 

Yksinkertaisimmat liiketyypit ovat lineaariliike ja rotaatio. Esimerkkikohteina ovat pitkien 

palkkien hitsaus kuljettimen avulla, kotelorakenteen hitsaus kuljettimella sekä säiliön 

hitsauksessa kiskoilla kulkeva hitsaustorni varustettuna 2-lankajauhekaarella. [17, 47] 

 

Tulevaisuudessa mekanisointilaitteet tulevat säilyttämään paikkansa yksinkertaisten 

kappaleiden hitsauksessa apulaitteina. Syinä mainittakoon helppo käytettävyys, edullisesti 

saatava tuottavuuden lisäys ja laitteiston käyttövarmuus ja huollon helppous. 

 

7.1.1 Mekanisointilaitteet 

Hitsauspään liikuttamiseen voidaan käyttää traktoreita, ryömijöitä, tankoja, siirrettäviä 

kiskokuljettimia, kiinteitä kuljettimia ja hitsaustorneja. Kiinteässä kuljettimessa voi olla 

korkeuden säätöanturi ja sähkömekaaninen railonseuranta-anturi. Näin kuljetin pystyy 

liikuttamaan hitsauspoltinta tasaisemmin ja nopeammin sekä kuumemmissa olosuhteissa 

kuin ihminen. Kappaleenkäsittelyssä pyörityspöydällä ja -rullastolla pyritään hakemaan 

paras mahdollinen hitsausasento. [17, 47] Kuvassa 21 on esitetty eri 

railonseurantamenetelmiä. 

 

Kuva 21. Eri railonseurantamenetelmät [17]. 
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7.1.2 Mekanisoitavat tuotteet 

Mekanisointi soveltuu isoille kappaleille, joissa on pitkät hitsattavat lineaariset tai 

pyörähdysrailot, jotka hitsataan jalko- tai alapiena-asennossa. Esimerkiksi käy palkin hitsaus 

jauhekaarihitsauksella. Railojen tulee olla hyvin luoksepäästäviä. Sarjakoko tulee olla 

riittävän suuri ja hitsattavien osien oltava yhteensopivia riittävällä toleranssilla. Mieluiten 

erilaisia railomuotoja vähän ja suuret laatuvaatimukset hitseille. [17, 47] 

 

7.2 Hitsauksen automatisointi 

Automaattisessa hitsauksessa kaikki toiminnot tapahtuvat automaattisesti ennalta laaditun 

ohjelman mukaisesti koneellisesti. Parametrien säätö käsivaraisesti on mahdotonta 

hitsauksen aikana. Hitsausrailon ja/tai -tapahtuman anturointi ja informaation välittäminen 

koneen ohjausjärjestelmälle ovat avainasioita. Railonseurannassa hitsauspää ohjataan 

oikeaan kohtaan hitsattava railoa hitsauksen aikana. 

 

Esimerkkinä hitsauksen automatisoinnista on erikoisautomaatti tietyn kappaleen hitsaukseen 

ja hitsaus robotilla. Erikoisautomaatti on suunniteltu vain tietyn tuotteen/tuoteperheen 

valmistukseen ja ovat tyypillisiä suursarjavalmistuksessa esimerkiksi putken 

pituushitsauslinjat. 

 

Automatisoinnin tavoitteena on tuotannon tehostaminen, laadun parantaminen ja 

kilpailukyvyn lisääminen tuottavuutta kasvattamalla. Automatisointi edellyttää sopivan 

valmistusmäärän, jossa on riittävästi hitsattavaa, paljon pienaa ja kaariaikaa sekä osaavaa 

henkilökuntaa. [17, 47] 

 

7.2.1 Putken hitsauksen automatisointi orbitaalihitsauksella 

Automaattisessa orbitaalihitsausmenetelmässä hitsauspoltin kiertää hitsattavan putken 

ympäri. Käytetyin hitsausprosessi orbitaalihitsauksessa on TIG-hitsaus, mutta myös plasma- 

ja MIG/MAG-hitsausta on sovellettu orbitaalihitsaukseen. Menetelmässä motoroitu 

hitsauspää pyörii putken ympäri hitsaustapahtuman ollessa kaasusuojassa. Virtalähde tuottaa 

hitsausvirran volframielektrodin ja hitsattavan kohteen väliselle valokaarelle, samoin se 

kontrolloi elektrodin asemaa ja hitsausvirran voimakkuutta sekä hitsauspolttimen 

pyöritysliikkeen nopeutta. 
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Umpipihtejä käytetään lisäaineettomaan yksipalkohitsaukseen, jossa hitsattavan putken 

halkaisijat ovat yleensä välillä 6–170 mm ja aineenvahvuus alle 3 mm. Umpipihdeillä on 

hyvä kaasusuojaus, koska hitsaus tapahtuu suljetussa tilassa ja näin ollen estyy myös 

hitsaussäteilyn pääsy ympäristöön. Avopihtejä käytetään lisäaineelliseen tai 

lisäaineettomaan yksi- tai monipalkohitsaukseen. Hitsattavien putkien halkaisijat sijoittuvat 

alueelle 8–275  mm ja aineenvahvuudessa menetelmä toimii aina 40 mm:iin asti. Lisäaine 

syötetään joko integroidusti, jossa lisäaineen syöttölaitteisto sijaitsee pihdin rungossa tai 

ulkoista langansyöttöyksikköä käyttäen. Monipalkohitsauksessa käytetään vaaputusluistia ja 

valokaaren korkeudenseurantaluistia. Tuubilevypihti asennetaan hitsattavaan putkeen 

keskittävän kiinnittimen avulla. Näin ollen minimihalkaisija on 10 mm. [48] 

 

Orbitaalihitsauksen etuina mainittakoon sarjatyössä hitsausparametrien ohjelmoinnin avulla 

kasvava tuottavuus, laitteiston helppo liikuteltavuus asennustyössä, hitsin sisäpuoli on sileä 

ja hygieeninen ja pintaa ei tarvitse hioa sekä työturvallisuuden parantuminen. Kuva 22 

esittää orbitaalihitsauslaitteistoa hitsaamassa putkea. 

 

Kuva 22.  Orbitaalihitsauslaitteisto hitsaamassa putkea [49]. 

 

7.2.2 Robottihitsaus 

Robottihitsauksen mahdollisuudet oikeansuuntaisessa investoinnissa ovat: 

 tuottavuus kasvaa 

 läpäisyaika lyhenee/joustaa 

 tasainen laatu 

 mahdollisuus hitsata monotoniset työt ja 

 korvata ammattihitsaajia 
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Robotisointi kehittää koko tuotantoketjua luoden osavalmistukselle uudet vaatimukset. 

Etäohjelmoinnilla kyetään madaltamaan robotilla hitsattavan sarjakoon suuruusvaatimusta. 

Hitsausrobottijärjestelmä koostuu seuraavista komponenteista: 

 robotti 

 käsittelypöydät ja muut ulkoiset liikeakselit 

 hitsausvarustus 

 työkaluvaihtojärjestelmä 

 kappaleenkäsittelylaitteet 

 muut apuvälineet 

 hitsauskiinnittimet 

 

Hitsauksessa käytetään 6-akselisia nivelvarsirobotteja, jotka perustuvat harjattomiin AC- 

servomoottoreihin ja absoluuttiantureiden käyttöön. Näillä saavutetaan 0,1 mm:n 

toistotarkkuus. Ratatarkkuus on riippuvainen robottiohjaimesta ja sen laskentatehosta. 

Robottihitsausasema sisältää robottipöytiä ja robotti voi olla asennettuna radalle, jolloin 

työalue kasvaa. Hitsausvirtalähteet sisältävät mikroprosessoriohjauksen, jolloin parametrien 

säätö monipuolistuu ja helpottuu. Polttimissa voi olla esimerkiksi 2-lankahitsausversio. 

Asema sisältää polttimenpuhdistus-, langankatkaisu-, törmäyssuoja- ja tynnyrilankaosion 

sekä usein myös polttimen- ja kaulanvaihtoyksikön. Railonhaku- ja railonseurantateknologia  

kuuluu myös nykyaikaiseen laitteistoon. Nykyaikaisinta tekniikkaa edustavat FMS-asemat 

(Flexible Manufacturing System) hybridiprosessein. [50] 

 

Hitsausrobotti on yleensä kiertyvänivelinen ihmiskättä muistuttava konstruktio, jossa on 

vapausasteita 6, joista 3 on ranteessa ja lisänä tulevat ulkoiset liikeakselit. Kuormitettavuus 

on yleensä noin 6 kg ja työalueen halkaisija on noin 3 m. Robottiohjain on robotin tärkein 

komponentti. Se määrittelee robotin hyvyyden laskentakapasiteetillaan, ulkoisten akselien 

lukumärällä, liitynnöillä ulkopuolisiin laitteisiin sekä funktioilla ja 

ohjelmointitoiminnoillaan. Käsiohjain on robotin käyttöliittymä sisältäen LCD-värinäytön 

(Liquid Crystal Display), näppäimistön, joy-stickin, hätä-seis-kytkimen ynnä muuta. 
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Hitsausvarustukseen kuuluu virtalähde, jäähdytyslaitteisto, langansyöttölaitteisto, 

suojakaasuvarustus ja poltin. Poltin ja nivelet suojataan törmäyssuojalla. Polttimen 

törmätessä esteeseen, se taipuu ja taipuminen välittyy jousen kautta törmäyssuojan 

mekaaniseen rajakatkaisijaan. Kun taipuma on riittävän suuri, rajakytkin aktivoituu ja 

katkaisee servomoottoreilta virran. Poltin puhdistetaan ja lanka katkaistaan automaattisesti 

väliajoin. Hitsauksen erivaiheissa voidaan luoksepäästävyysvaatimusten mukaan vaihtaa 

poltinta/kaulaa tilanteen mukaan. 

 

Hitsauskiinnitin asemoi hitsattavat osat toisiinsa nähden ja parantaa mitta- ja 

muototarkkuutta. Robottihitsauksen toteutustavat ovat: 

1. Kiinteästi asetettu robotti ja käsittelylaitteet 

2. Robotti lineaariradalla 

3. FM-ratkaisut (Flexible Manufacturing) 

4. Monirobottijärjestelmät 

5. Siirrettävät pikkurobotit 

6. Robottikontit 

[17, 51] 

 

7.2.3 Robotisoitavat tuotteet 

Robottihitsaukseen soveltuvat tuotteet sisältävät mahdollisimman paljon pienahitsejä, joissa 

tunkeumaa voidaan käyttää hyväksi mitoituksessa. Tuotteen konstruktion tulee olla asemaan 

soveltuva, jolloin liitosten luoksepäästävyys on mahdollisimman hyvä ja samoin voidaan 

käyttää modulointia. Robotisoitavia ovat tuotteet, joissa on paljon hitsejä moneen suuntaan, 

hitsit ovat lyhyitä tai lyhyehköjä ja hitsattavat pinnat ovat kaarevia. [17, 51] 
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8 HITSAUKSEN TYÖSUOJELU JA ERGONOMIA 

 

 

8.1 Vaaratekijät ja niiden eliminointi 

Työturvallisuuslaki ja työterveyslaki asetuksineen määrittelevät työpaikan työturvallisuus- 

ja työterveystoimintaa. Lain mukaan työnantajan on selvitettävä työpaikalla ilmenevät 

vaarat ja niiden aiheuttamat riskit. Työterveyshuollon tehtävänä on analysoida työolot.  

Valtioneuvoston päätös velvoittaa koneiden valmistajat arvioimaan niihin liittyvät riskit. 

Riskienarvioinnin avulla päätetään työpaikalla toteutettavista turvallisuustoimenpiteistä ja 

laadittavista käyttöohjeista ja dokumenteista 

 

Riskienhallinta ja -arviointi on työpaikalla jatkuvaa toimintaa, johon kaikki asianosaiset 

osallistuvat. Toiminnan tarkoituksena on työyhteisön jatkuva turvallisuuden parantaminen 

ja annetuissa raja- ja ohjearvoissa pitäytyminen. Hitsaajan tulee käydä alkutarkastuksessa 

sekä määräaikaistarkastuksissa työterveyshuoltosuunnitelman mukaisesti. [52] 

 

8.1.1 Hengitysilma-altistus 

Hitsauksessa syntyy terveydelle vaarallisia savuja ja huuruja ja onkin tärkeää estää näiden 

pääsy hengityselimiin. Mangaani-, kromi-, rauta-, nikkeli- ja alumiinihuuruja syntyy 

metallin höyrystyessä. Lisäaineiden päällysteistä ja juoksuteaineista kehittyy muun muassa 

fluorideja ja piioksideja. Hitsaussavussa on myös suojakaasun aineosia. Hitsausprosessin 

lämmön ja ultraviolettivalon vaikutuksesta muodostuu myös kaasuja esimerkiksi hitsattavan 

materiaalin pinnoitteista. Ruostumattoman ja haponkestävän teräksen hitsauksessa syntyvät 

syöpävaaralliset kromi- ja nikkeliyhdisteet aiheuttavat sen, että niille altistuvat ilmoitetaan 

ammatissaan altistuvien rekisteriin eli ASA-rekisteriin (syöpäsairauden vaaraa aiheuttavat 

aineet). Hitsaushuurut kulkeutuvat pienen hiukkaskokonsa (<0,5μm) takia 

keuhkorakkuloihin aiheuttaen hengitystieärsytystä. Elimistö poistaa suurimman osan 

huuruista, mutta osa imeytyy verenkiertoon ja osa jää keuhkoihin. Olosuhteiden arvioinnin 

ja mittausten tueksi on käytettävissä esimerkiksi standardi EN ISO 10882-1 Terveys ja 

turvallisuus hitsauksessa ja sen lähiprosesseissa. [53] 

 

Työpaikalla tulee olla toimiva ilmanvaihtojärjestelmä. Hitsauspaikalla on oltava 

kohdepoisto ja hitsaajan tulee käyttää henkilökohtaista raitisilmasuodatinta. Sermeillä 
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voidaan eristää hitsauspaikka ja esimerkiksi hitsausprosessin valinnalla voidaan vaikuttaa 

päästöjen syntyyn. 

 

8.1.2 Melualtistus 

Hitsausprosessi tuottaa ympäristöön melua, mutta varsinkin hitsaustyöhön liittyvät esi- ja 

jälkikäsittelyt aiheuttavat voimakasta impulssimaista melua. Kuulovammariskiä lisää 

altistuminen ns. ototoksisille (sisäkorvalle myrkyllisille) aineille, joita ovat esimerkiksi 

mangaani, häkä ja hiilidioksidi. A-äänitasot metrin etäisyydeltä mitattuna prosesseilla ovat 

TIG-> 50dB –MIG/MAG ->101dB ja esi- ja jälkikäsittelyissä plasmaleikkaus ->70dB –  

lekalla oikaisu -> 140 dB. 

 

Altistumista voidaan vähentää kuulosuojaimilla, koteloimalla melunlähteitä, vaimentamalla 

melua melusiepoilla, meluesteitä rakentamalla sekä kehittämällä tuotantomenetelmiä. [54] 

 

8.1.3 Työtapaturmat 

Yleisimmät hitsaustyöhön liittyvät vaaratekijät, jotka aiheuttavat vahinkoa hitsaajan 

terveydelle ja turvallisuudelle, ovat seuraavanlaisia: 

 sähkötapaturmavaara 

 palovaara 

 hitsaussavut ja huurut 

 silmiin ja ihoon kohdistuva voimakas säteily 

 korkea melu ja tärinätaso 

 lentävät roiskeet ja kipinät 

 ergonomisesti hankalat työasennot 

 yleinen tapaturmariski 

 työskentely säiliössä 

 sähkömagneettiset kentät 

Nämä vaaratekijät huomioon ottaen tulee hitsaustyössä käyttää asianmukaisia ja 

hyväkuntoisia hitsaus-, turva- ja työlaitteita sekä suojaimia. Samoin työympäristön tulee olla 

turvallinen. 
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Hitsaajalla tulee olla hyvä ammattitaito, fyysinen kunto sekä pätevyys suoritettaviin 

työtehtäviin sekä tunnistaa mahdolliset vaaratekijät ja terveydelliset riskit sekä niiden 

torjunta ja ennaltaehkäiseminen. [55] 

 

8.1.4 Hitsaajan varusteet 

Varusteisiin kuuluvat raitisilmahitsauskypärä, päähine, silmä- ja kuulosuojaimet, paloa  

kestävä työpuku, suojaesiliina, käsivarsisuojukset, pitkävartiset suojakäsineet, turvakengät, 

hiomakone, kuonahakku ja teräsharja. 

 

8.2 Ergonomiset apuvälineet 

Ergonomian perusstandardi on SFS-EN ISO 6385, jossa kerrotaan työjärjestelmien 

ergonomiset suunnitteluperiaatteet. Ergonomiset kevyet työkalut, hitsauspistoolin 

keventimet ja oikein muotoillut työvälineet parantavat työtehoa ja työssä jaksamista. 

Hitsaustapahtuman mekanisointi, automatisointi ja kappaleenkäsittelylaitteet vähentävät 

rasitusta ja auttavat rasittavissa työasennoissa. Hyvät työolosuhteet, joissa ergonomia on 

huomioitu, helpottavat hitsaajien rekrytointia, vähentävät poissaoloja ja työvoiman 

vaihtuvuutta. [3, 55] 

 

8.2.1 Kappaleen käsittelylaitteet ja kuljettimet 

Kappaleenkäsitttelylaitteita ovat hitsauspöydät, rullastot , vastapyöräparit, tarraimet ja 

magneettikiinnittimet. Hitsauspäänkuljettimia ovat traktorit, kiskokuljettimet, 

hammaskiskot  ja -tangot sekä johteet. Näillä saadaan hitsausasento optimoitua ja samalla 

käsittelyajat ja laatu paranevat. [47] 
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9 ESIMERKKIYRITYS: METALLITYÖ DUFVA TMI 

 

 

 

9.1 Yrityksen nykytilanteen kuvaus ja analysointi 

Yritys on niin sanottu pk-yritys, jota pyörittää omistaja tällä hetkellä kahden työntekijän 

kanssa. Tuotanto toimii asiakkaan tilauksen pohjalta, joko asiakkaan piirustuksien mukaan 

tai yhdessä suunnitellen. Tilaukset vaihtelevat harvinaisista kuukausia kestävistä 

projekteista pieniin korjaushitsauksiin ja levysepän töihin. 

 

9.1.1 Tuotteet 

Pääosan tuotannossa tuotetuista tuotteista muodostavat ruostumattomat levy- ja 

putkirakenteet, teollisuuden kunnossapitoprojektit ja korjaushitsaukset. Teräsrakenteissa on 

pääpaino kevyemmissä ja pienikokoisissa rakenteissa, johtuen käytettävissä olevista tiloista. 

Materiaaleina käytetään pääasiassa rakenneterästä, ruostumatonta terästä ja alumiinia, 

lisäksi kuparia ja messinkiä. Kuvissa 23–27 on esitetty yrityksen tyypillisiä tuotteita. 

 

 

Kuva 23. Hissin pielet [56].  
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Kuva 24. Työpöytä [56]. 

 

Kuva 25. Teräsuojat [56]. 

 

Kuva 26. Haponkestävä laatikko [56]. 
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Kuva 27. Messinki- ja kuparityöt kuuluvat myös ohjelmaan. 

 

9.1.2 Asiakkaat 

Hankintasopimuksia on tehty muun muassa Kone Hissit Oy:n, Puolustushallinnon ja 

rakennusliikkeiden kanssa. Lisäksi asiakkaisiin kuuluvat LVI-urakointiliikkeet, 

elintarviketeollisuus, puusepänteollisuus, julkisyhteisöt ja painotalot Helprint Oy ja WS- 

Bookwell sekä muut urakoitsijat ja yksityiset henkilöt. Pisimmät yhteistyökuviot ovat 

kestäneet yli kolmekymmentä vuotta. Pääasiallinen toiminta-alue on Mikkelin talousalue, 

mutta toimituksia löytyy aina Baikalin rannoilta Yhdysvaltoihin saakka. 

 

9.1.3 Tuotanto 

Tuotanto tapahtuu omalla 3500 m2 tontilla ja yhteensä noin 200 m2 tiloissa ja hyvien 

kulkuyhteyksien varrella valtatie 5:n tuntumassa Norolassa. Tilat ovat 50 vuotta vanhat ja 

epäkäytännölliset. Vuosien 1988–2013 välisenä aikana on laskutettujen työtuntien määrä 

vaihdellut vuosittain välillä 2500–5200 h, käteisasiakkaiden määrän ollessa vähäinen. 

Työntekijämäärä on kyseisenä aikana vaihdellut 2–5 henkilöön. Materiaaleina käytetään 

pääasiassa rakenneterästä, ruostumatonta terästä ja alumiinia. Yleisimmin käytettyjä 

ruostumatonta terästä, alumiinia, kuparia ja messinkiä pidetään varastotavarana hitaan 

saatavuutensa takia ja pienemmät erät ns.” mustaa rautaa” haetaan paikalliselta teräsmyyjältä 

tarpeen mukaan. Tuotanto muodostuu asiakasohjautuvista tilauksista, jotka ovat yksittäisiä 

toimituksia tai pienempiä sarjoja. Varastoon tapahtuvaa tuotantoa on vähänlaisesti. 

Tuotantotila on jaettu osanvalmistukseen ja hitsaukseen sekä kokoonpanoon. Osat 

valmistetaan osin vanhoilla manuaalisilla työkoneilla kuten särmäyspuristin, levyleikkuri, 

kanttikone, saha, mankelit, pora, sorvi ynnä mut käsityökoneet. Hitsauskoneina ovat 2 kpl 

AC/DC TIG-konetta, 2 kpl pistehitsauskoneita, voima- ja valovirta MIG/MAG-

hitsauskoneet, 2 kpl puikkohitsausinvertterejä sekä kaasuhitsauslaitteet. Hitsauslaitteilla ei 
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ole ollut vuosittaista huolto-ohjelmaa, vaan korjaukset on tehty tarvittaessa. Tuotannossa on 

kaksi käsinhitsauspaikkaa, MIG/MAG- ja TIG-hitsaustyöpöydät. Toistuvissa sarjoissa 

käytetään kiinnittimiä ja alkeellista pyörityspöytää. Sarjatyötä on kuitenkin vähänlaisesti. 

Kirjallisia hitsausohjeita ei ole käytetty tuotannossa, vaan ohjeet on annettu suullisesti. 

Hitsaus on käsinhitsausta. Mekanisointia ja automatisointia ei ole otettu käyttöön. 

Hitsauslisäaineet pyritään säilyttämään ohjeiden mukaan ja hitsauspuikot hankitaan 

vakuumipakkauksessa. 

  

9.1.4 Laadunhallinta 

Nykyhetken laatupolitiikkana on tehdä asiakkaan tilaamat tuotteet vähintään asiakkaan 

vaatiman laadun mukaisiksi ennalta sovitulla aikataululla. Ennen tuotteen valmistusta 

yrittäjä käy valmistukseen osallistuvien kanssa piirustukset ja muut oleelliset asiat läpi 

varmistaen tuotteen toimivuuden ja käytettävyyden. Laadunvalvonnasta vastaa yrittäjä 

kokonaisuudessaan ja työntekijät vastaavat oman työsuorituksen laadusta ilmoittamalla 

poikkeamat heti yrittäjälle. Hitsauksessa käytetään silmämääräistä tarkastusta ja 

tiiveyskokeita tarpeen mukaan. Ennen tuotteen luovuttamista asiakkaalle tehdään 

silmämääräinen tarkastus ja varmistetaan tuotteen mittatarkkuus sekä toimivuus. 

Dokumentointi tapahtuu mahdollisten piirustusten, tarjouspyyntöjen, tarjousten, tilausten, 

lähetysluettelojen ja laskujen osalta sekä työntekijöiden laatimien asiakaskohtaisten 

työaikalistojen osalta. 

 

Yrityksen tämän hetken toiminnan tasolla ei ole nähty tarpeelliseksi vielä luoda toiminnalle 

ISO 14001, ISO 9001 mukaista laatujärjestelmää, hitsaustuotantoon SFS-EN-ISO 3834 

mukaista soveltuvaa laadun hallintaa eikä SFS-EN 1090-2 ja sitä seuraavaa pakollista CE- 

merkintäoikeutta kantaville teräsrakenteille, vaan työt on suoritettu olemassa olevan tiedon 

mukaan turvallisesti ja rehdisti päämäränä hyvä, kaikkia osapuolia tyydyttävä lopputulos. 

Tämä ei kuitenkaan riitä kaikkiin tilauksiin nykylainsäädännön mukaan, vaan joudutaan 

valitsemaan töitä ja teettämään niitä muualla. 

 

9.2 SWOT-analyysi 

SWOT-analyysi (Strengths, Weakness, Opportunities, Threats) on Alber Humbreyn 

kehittämä nelikenttämenetelmä, jolla tarkastellaan yrityksen tai sen osa-alueen toimintaa. 

Siinä kirjataan ylös analysoidut asiat: 
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 sisäiset vahvuudet 

 sisäiset heikkoudet 

 ulkoiset mahdollisuudet 

 ulkoiset uhat 

Näiden päätelmien perusteella yritys käyttää vahvuuksiaan hyväkseen, muuttaa heikkoudet 

vahvuuksiksi, käyttää mahdollisuudet hyväkseen ja välttää uhat. [57] Metallityö Dufvan 

SWOT-analyysi on esitetty taulukossa 4.  

 

Taulukko 4. Metallityö Dufvan SWOT-analyysi. 

VAHVUUDET: 

- pitkäaikainen toiminta 

- markkinoiden tuntemus 

- tunnettu toimija 

- pienyrityksen joustavuus 

- hyvä ja monipuolinen asiakaskanta 

- toimijoiden kohtuullinen tieto- 

taitotaso 

HEIKKOUDET: 

- toimitilojen epäkäytännöllisyys 

- pienet taloudelliset resurssit 

suurempiin investointeihin 

- urautunut toiminta 

- dokumentointi 

- osittain vanha konekanta 

- laatu vaihtelee tekijöiden mukaan 

- tuottavuus 

MAHDOLLISUUDET: 

- asiakassuhteiden syventäminen 

- uudet asiakkaat 

- omien tuotteiden kehittäminen 

- tilojen ja koneiden uusiminen 

- henkilökunnan kehittäminen ja sen 

avulla avautuvat uudet 

liiketoiminta-mahdollisuudet 

UHAT: 

- yleinen taloustilanne 

- kilpailun kiristyminen 

- yrittäjän terveys 

- työvoiman saatavuus 

 

9.3 Kilpailijoiden benchmarkkaus 

Benchmarking on oman toiminnan vertaamista toisten toimintaan, yleensä alan parhaisiin. 

Siinä verrataan laatua, tuottavuutta , työprosesseja ja työtapoja menestyvimpiin yrityksiin. 

Perusideana on toisilta oppiminen. [58] 
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Omakohtaisella näkemyksellä tunnistettiin kilpailijat ja heidän toimintatavat. Aika monella, 

varsinkin pienyrityksillä, ei ollut sen suurempia strategisia ja taktisia visioita toiminnasta, 

vaan hommat hoituvat hyviksi havaituilla menetelmillä ja talonpoikaisjärjellä. Kovin 

laajamuotoiseen ja pitkälle menevään analyysiin ei tämän työn puitteissa ollut resursseja, 

mutta vertaamalla omaa toimintaa saatuihin tuloksiin saadaan suuntaa yrityksen 

kehitystyölle. 

 

Työssä käytettiin benchmarkkauksessa hyväksi Finder B2B aineistoa, joka sisältää yrityksen 

tunnusluvut liikevaihdosta, henkilöstöstä ja voittoprosentista. Lisäinformaatiota tuli 

lehdistöstä, samoin yritysvierailuista alueen alan yrityksiin ja keskusteluista yrittäjien 

kanssa.  Teollisuuden rakenteen vuoksi talousalueelle ei ole muodostunut korkeampaa 

konepajakulttuuria, vaan alan toimijat ovat yleensä melko nuoria ja pienikokoisia yrityksiä. 

Henkilömäärät vaihtelivat 1-88 työntekijään ja liikevaihto 0,1-10,4 milj.€. Keskimäärin 

liikevaihto per työntekijä oli hieman yli 90 000 €. Se oli havaittavissa, että mitä 

erikoistuneempaa tuotantoa yritys harjoittaa, sen korkeampaa jalostusarvoa se tuottaa 

verrattuna erikoistumattomiin ns. yleispalvelukonepajoihin. Samoin pätevyydet, koulutus, 

uusi tuotantoteknologia ja omat tuotteet heijastuivat korkeampana jalostusarvona. [59] 

 

Taulukossa 5 on esitetty yhteenvetona benchmarkkauksen tulokset. Tarkasteltavina oli 12 

alueen yritystä kohdeyritys mukaanluettuna. 

  

Taulukko 5. Lähialueen konepajojen taloustiedot 2011 [59]. 

Yritys Liikevaihto € Lv-muutos% Tulos € Voitto% Henkilökunta 

A 1 176 000 -13,4 -40 000 - 2,9 13 

B 3 753 000 9,8 95 000 4,3 50 

C 3 484 000 40,7 154 000 6,1 35 

D 156 000 105,5 2 000 3,6 2 

E 218 000 -21,6 -9 000 -4,1 3 

F 308 000 -12,7 39 000 18,2 2 

G 113 000 124,1 2 000 2,7 - 

H 290 000 -4,2 6 000 4 4 
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Taulukko 5 jatkuu. Lähialueen konepajojen taloustiedot 2011 [59]. 

Yritys Liikevaihto € Lv-muutos% Tulos € Voitto% Henkilökunta 

I 10 403 000 22,4 227 000 2,8 88 

J 1 034 000 23,8 16 000 1,8 13 

K 980 000 42,6 193 000 26,0 - 

L 193 000 15,0 53 000 27,5 3 

 

9.4 Hitsaustuotannon kehittämistoimenpiteet 

Kuvassa 28 on kaaviokuva hitsaustuotannon kehittämisestä. 

 

Kuva 28. Hitsauksen kehittämisen vaiheet ja toteuttaminen (kaaviokuva hitsauksen 

kehittämisen toteuttamisesta) [36]. 
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Avainasemassa hitsaustuotannon laajamittaiselle kehittämiselle on uusien tuotantotilojen 

rakentaminen, osto tai vuokraus, jolloin päästään ongelmitta laajamittaiseen tuotantoon ja 

tuotannonvirtauksen kannalta optimaaliseen layoutiin. Tämä tarkoittaa lisäpanostuksia 

markkinointiin ja myyntiin, jotta saadaan toimintaa skaalattua suurempaan mittakaavaan. 

Toiminnan laajentamista vaaditaan yrityksen taloudellisen funktion toteutumiseen mittavien 

investointien kannalta. Samoin CE-merkintäoikeuden hakeminen on vaatimuksena varsinkin 

rakennusteollisuudessa, josta löytyy kasvupotentiaalia. 

 

Henkilöstön osalta hitsaajilla tulee olla SFS-EN 287-1 tai SFS-EN ISO 9606 mukaisesti 

suoritettu pätevyyskoe ja hitsauskoordinoijalla IWS-, IWT- (International Welding 

Technologist) tai IWE-tutkinto. Käytettäessä mekanisoitua tai automaattista 

hitsausmenetelmää tulee hitsausoperaattorilla olla SFS-EN ISO 14732 mukainen pätevyys. 

Yrittäjä on suorittanut IWE-tutkinnon (International Welding Engineer), jota täydennetään 

AEL:n IWI-C (International Welding Inspector C-level) ja VT-2 (Visual Testing) 

tutkinnolla, jolloin avautuu mahdollisuus laajentaa työskentelyyn laadunhallinnan ja 

tarkastusten parissa. 

 

Jokaisella hitsaajalla tulee olla SFS-EN 287-1 tai SFS-EN ISO 9606 mukaisesti suoritettu 

hitsaajan pätevyyskoe, joka oikeuttaa hitsaamaan kokeessa suoritetun pätevyysalueen 

hitsauksia sekä siitä helpompia hitsaussuorituksia, jos vaan hitsaaja on saanut harjoitusta ja 

omaa myös kokemusta kyseiseltä pätevyysalueelta. Pätevyys perustuu oleellisiin muuttujiin, 

joille kullekin annetaan oma pätevyysalue. Muuttujia ovat hitsausprosessi, tuotemuoto (levy 

ja putki), hitsilaji, perusaineryhmä, hitsausaine, mitat (ainepaksuus ja putken ulkohalkaisija), 

hitsausasento sekä hitsin yksityiskohdat (juurituki, hitsaus yhdeltä puolelta, hitsaus 

molemmilta puolilta, yksipalkohitsaus, monipalkohitsaus, myötähitsaus, vastahitsaus).  

Samoin, jos käytetään mekanisoitua tai automaattista hitsausmenetelmää, tulee 

hitsausoperaattorilla olla SFS-EN ISO 14732 mukainen pätevyys. Tässä lähinnä tulee 

kysymykseen orbitaalihitsauslaitteisto yrityksessä. 

 

9.5 Tarvittavat investoinnit ja investointilaskelmat 

Huomioiden yrittäjän iän 56 vuotta ja mahdollisuuden siirtyä eläkkeelle 62-vuotiaana, tulee 

kehittämistoimenpiteiden investointien määrää ja takaisinmaksuaikaa tarkastella 

lyhyehköllä aikajänteellä 4–5v, jottei vastuut siirry seuraavalle sukupolvelle. Tilaongelma 
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ratkaistaan vuokratiloilla, jota saa Mikkelissä noin 6 €/m2. Viidelle henkilölle arvioitu työtila 

olisi noin 350 m2, joten näin ollen vuokra olisi 25200€/vuosi lisättynä sähkö- ja 

vesimaksuilla. Investoinnit hitsaustoiminnan kehittämiseen olisivat noin 50 % vuotuisesta 

liikevaihdosta, joka sisältää kone- ja laiteinvestoinnit, koulutuksen ja pätevyyksien 

hallinnan. Kone- ja laiteinvestointeihin kuuluisivat: 2 kpl MIG/MAG-hitsauslaitteistoa ja 1 

kpl AC/DC TIG-hitsauslaitteisto sekä 2 kpl DC TIG-hitsauslaitteistoa ns. ”keikkaversio”. 

Investoinnin rahoitus järjestetään seuraavasti: avustukset (ELY-keskus), tulorahoitus, 

omapääoma ja laina. Investointi kaksinkertaistaisi reilusti nykyisen tuotannon sekä 

mahdollistaisi hitsaustoiminnan tehokkuuden ja laadun kasvattamisen. 

 

Takaisinmaksuajan investointilaskentamenetelmässä selvitetään, minkä ajan kuluessa 

investoinnin nettotuotot ylittävät perushankintakustannukset. Mikäli laskentakorkoa ei oteta 

huomioon, on takaisinmaksuaika: 

 

	
	 .   (12) 

 

Nykyarvomenetelmässä investoinnin tuotot ja kustannukset muutetaan diskonttaamalla 

tämän päivän arvoon valittua laskentakorkokantaa käyttäen. Laskentakoroksi valitaan 

yleensä oman pääoman tuottovaatimus sijoitetulle pääomalle. Menetelmän mukaan 

investointi on kannattava, kun nykyarvo on positiivinen. Mikäli investoinnin kaikki 

nettotuotot arvioidaan kaikkina pitoajan eri vuosina yhtä suuriksi, voidaan laskennan 

helpottamiseksi käyttää jaksollisten maksujen nykyarvon taulukkoa. [32] 
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10 TULOKSET JA NIIDEN ANALYSOINTI 

 

 

10.1 Tehostettu toimintatapa ja sen implementointi 

Tehostetun toimintatavan lähtökohtana on rahoituksen ja muiden resurssien esimerkiksi 

tarvittavan henkilöstön selvitystyö sekä uusien toimitilojen vuokrausmahdollisuuden 

kartoittaminen. Asioiden edetessä positiivisessa hengessä on seuraavaksi edessä 

hitsauskaluston ja oheislaitteiden, kuten pyörityspöytä sekä tuotannonohjaus- ja 

laadunhallintaohjelmiston hankinta. Laatukäsikirjan teko ja yrityksen saattaminen CE-

merkintäkelpoiseksi auditointeineen on seuraavan vuoden-kahden asia. Tehostettu ja 

kohdistettu markkinointi sekä  henkilöstön koulutus on aloitettu projektin käynnistymisen 

yhteydessä. 

 

10.2 Tehostettu toiminta vs vanha toiminta 

Verrattaessa uutta toimintatapaa vanhaan, niin huomataan markkinoilla toiminta-alueen 

laajentuneen mahdollistaen suurempien kokonaisuuksien tarjonnan samalla täyttäen 

asiakkaan sekä viranomaisten laatuvaatimukset. Toimituskyky ja varmuus kasvavat 

tuotantokapasiteetin ja valmistustilojen kasvun myötä. Tuotannonohjaus edistyy vähentäen 

jatkuvaa siirtymistä työstä toiseen, jolloin läpimenoajat myös lyhenevät ja pääomat eivät 

seiso keskeneräisissä töissä. 

 

10.2.1 Tekninen vertailu 

Laadunhallinta takaa tuotannon tasalaatuisuuden. Uusittu konekanta, parantuneet 

työolosuhteet, layout ja ammattitaitoisempi henkilöstö tehostavat tuotantoa ja lyhentävät 

siten läpimenoaikoja. Varaston ja materiaalivirtojen hallinta paranee. Järjestelmällisempänä 

ja hallitumpana toimintana uusi tuotanto täyttää helpommin myös  viranomaisvaatimukset.  

Uudet olosuhteet edesauttavat työturvallisuutta ja työssä viihtymistä. 

 

10.2.2 Taloudellinen vertailu 

Lisääntyneiden resurssien avulla katetaan juuri ja juuri tilojen aiheuttamat kiinteät kulut sekä 

investointien aiheuttamat menot 4:n ensimmäisen vuoden aikana edellyttäen, että 

resursseilla on vähintään 65 %:n käyttöaste. Sen jälkeen jää noin 30% lisää voittoa entiseen 

verrattuna. Varastonkierto ja läpimenoajat nopeutuvat, joten varastoon ja puolivalmisteisiin 
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sitoutuva pääoma vähenee. Parantunut laatutaso ja tuotannon tehostuminen voidaan 

huomioida myös hinnoittelussa. 

 

Investointi maksaisi itsensä takaisin 3,6 vuodessa takaisinmaksuajan 

investointilaskentamenetelmällä. Nykyarvomenetelmällä, 10 % laskentakorkoa käyttäen ja 

huomioiden jäännösarvo, olisi takaisinmaksuaika 4,7 vuotta ja nettonykyarvo negatiivinen, 

joten investointi sen mukaan olisi kannattamaton. 
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11 JOHTOPÄÄTÖKSET JA JATKOTOIMENPITEET 

 

 

Nykyinen pakotepolitiikka ja Venäjän tilanne heijastuvat myös yrityksen toimintaan. 

Asiakkailla, joilla tällä hetkellä kulut ovat euroissa ja tulot ruplissa, kurssin puolittuessa ovat 

myös tulot puolittuneet euroon verraten ja samoin on investoinnit jäädytetty. Tämä ja yleinen 

taloustilanne vaikuttavat osaltaan yrityksen kasvukykyyn ja -halukkuuteen. Taloudelliset 

resurssit, investointitarpeen ja riskien arvioimisen sekä yrittäjän jäljellä olevat työvuodet 

huomioiden kannattaa hitsaustuotannon kehittämisessä keskittyä etupäässä osaamiseen ja 

pätevyyksien hankintaan. Tämä mahdollistaa yritykselle markkina-alueen laajentumisen. 

Kaikkien avainprosessien jatkuva parantaminen sekä tila- ja laiteinvestoinnit ovat tärkeitä. 

Yrittäjä osallistuu loppuvuodesta 2016 mahdollisuuksien mukaan IWI-C -koulutukseen ja 

sen jälkeen VT2-koulutukseen. IWE-kurssi suoritettiin diplomityön teon aikana. Pakolliset 

kalustohankinnat ja meneillään oleva prosessien parantaminen ja tuottavuuden tehostaminen 

tähtäävät suurempaan liikevoittoon ja standardien ISO-9001, SFS-EN 3834 ja EN 1090 

mukaiseen laatutoimintaan ja niiden mahdolliseen sertifiointiin lähitulevaisuudessa. 
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12 YHTEENVETO 

 

 

Diplomityössä tarkasteltiin asiakasohjautuvan hitsaustuotannon erityispiirteitä ja 

hitsaustuotannon kehittämistä yleensä. Luotiin katsaus käytettäviin hitsausprosesseihin ja 

niiden kehitysversioihin sekä hitsausaineisiin. Työssä esiteltiin hitsin ja hitsaustuotannon 

laadun ja laadunhallinnan käsitteitä, sisältöä ja standardeja. Mekanisointi ja automatisointi 

ovat tärkeässä roolissa yrityksen kasvu-uralla samoin hitsauksen työsuojelu ja 

hitsausergonomia osana työturvallisuutta ja työpaikkaviihtyvyyttä. 

 

Työssä käytiin läpi hitsaavan pienyrityksen nykytilanne ja laadittiin toimenpiteet 

hitsaustuotannon kehittämiseen ja sen implementointiin. Laadittiin taloudelliset laskelmat ja 

suoritettiin tekninen ja taloudellinen vertailu entisen ja uuden tehostetun toiminnan välillä. 

 

Työ prosessina auttaa yrittäjää näkemään ”metsän puilta” ja antaa informaatiota, varmuutta 

ja ennustettavuutta päätöksentekoon. Kehittämistoimenpiteitä implementoidaan huomioiden 

muutokset taloudessa ja kilpailuareenalla. 
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