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Tämän kandidaatintyön tavoitteena oli tutkia miten telakkateollisuudessa suhtaudutaan hit-

sausvirheisiin. Mitkä asiat vaikuttavat hitsauslaatuun sekä miten laadunvalvontaa tehdään. 

Työssä on esitelty käytetyimmät hitsausprosessit ja yleisimmät hitsausvirheet telakkateol-

lisuudessa.  

 

Työ on kirjallisuuskatsaus, jota on täydennetty kahden haastattelun ja yhden sähköposti-

haastattelun pohjalta. Haastateltavina olivat hitsausinsinööri Eero Nykänen Arctechin tela-

kalta sekä Jaakko Salonpää Meyer:n telakalta. Sähköpostihaastattelu käytiin Meyer telakan 

hitsausinsinööri Antti Itävuon kanssa.  

 

Työ osoittaa, että hitsaushenkilöstön pätevyys on edelleen keskeisin asia laatuvaatimuksien 

täyttämiseksi, eikä ilman laadunvalvontaa voida varmistua hitsien laadusta. Hitsien sisäisiä 

hitsausvirheitä voidaan tutkia ainoastaan rikkomattoman aineenkoetuksen menetelmillä. 

Hitsausprosessien hallinta vaatii jatkuvaa tarkkailua ja ammattilaisia jokaisella hitsaustuo-

tannon osa-alueella.  
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The goal of this Bachelor´s thesis was to find out how shipyards react to welding imper-

fections and which things define the welding quality and how it should be controlled. 

 

The thesis is a literature review, which has been completed with two interviews and one 

email interview. The interviewers were welding engineer Eero Nykänen from Arctech´s 

shipyard and Jaakko Salonpää from Meyer´s shipyard. The email interview was held with 

welding engineer Antti Itävuo who is also from Meyer´s shipyard.  

 

The thesis proves that one main character for good welding quality is the welders’ compe-

tence. Also without good quality management it is impossible to make sure how good the 

weld is. Inspections for welds are made by using non-destructive testing methods. It proves 

that managing welding processes is very hard and needs constant supervising and profes-

sionals in every aspect of production.  
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1 JOHDANTO 

 

 

Laivoissa hitsien yhteenlaskettua pituutta voidaan mitata kilometreissä. Suuren hitsaus-

määrän pitäminen tasalaatuisena vaatii tarkkoja laadunvalvonnallisia toimenpiteitä, sekä 

ammattitaitoisia hitsaajia. Laivat ovat isoja kokonaisuuksia, joten kaikkien hitsien ei tar-

vitse olla yhtä hyvä laatuisia. Ei-sallittuja hitsausvirheitä kuitenkin esiintyy ja niitä on erit-

täin kallista korjata. Korjaaminen voi maksaa jopa kymmenen kertaa enemmän kuin on-

nistuneen hitsin tekeminen (Lukkari 2011, s. 7). Lukkari (2011, s. 7) on kirjoittanut, että 

”hyvä laatu syntyy tekemällä, ei tarkastamalla”. 

 

Laadunvalvonnan merkitys on suuri kun puhutaan hitsauksesta, koska hitsin laadun toden-

taminen on erittäin hankalaa. Hitsien todentaminen virheettömiksi vaatii laadunvalvonnal-

lisesti johdonmukaisia toimenpiteitä ja ohjeita ennen hitsausta, hitsauksen aikana sekä hit-

sauksen jälkeen. Hitsien sisäisten virheiden tarkastuksessa ainut vaihtoehto on käyttää rik-

komattoman aineenkoetuksen menetelmiä, joita on esimerkiksi radiografia- ja ultraäänitut-

kimus.  

 

1.1 Työn tavoite ja toteutus 

Tutkimuksen tavoitteena on perehtyä telakoilla käytetyimpiin hitsausmenetelmiin ja 

useimmiten esiintyviin hitsausvirheisiin. Kuinka hitsausvirheet syntyvät ja miten niihin 

reagoidaan? Tutkimus antaa lukijalle yleispätevän kuvan siitä, mitä hyvä hitsauslaatu tar-

koittaa, sekä miten siihen päästään. Tutkimusongelmana voidaan pitää sitä, että hitsausvir-

heiden todentamiseen ja estämiseen ei ole helppoa tai yksinkertaista tapaa, koska hitsin 

varmuutta ei voida täydellisesti todentaa jälkikäteen. Tutkimuksessa pyritään vastaamaan 

seuraaviin tutkimuskysymyksiin: Mitä hitsauslaatu tarkoittaa? Mitkä asiat siihen vaikutta-

vat ja miten sitä valvotaan telakoilla?  

 

Tutkimus on tehty kirjallisuuden ja kolmen haastattelun pohjalta. Haastateltavina oli Arc-

techin telakan hitsausinsinööri Eero Nykänen ja Meyer:n telakalla hitsausinsinööri Antti 

Itävuo sekä diplomityöntekijä Jaakko Salonpää. Salonpään diplomityön aihe sivusi tämän 
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työn aihetta. Tämä työ on kirjallisuusselvitys, jota on täydennetty haastattelujen pohjalta. 

Työn alussa lukijalle esitellään yleisimpiä hitsausmenetelmiä ja telakoilla esiintyviä hit-

sausvirheitä. Tutkimusosassa selvitetään miten ja miksi laadunvalvontaa tehdään.  

 

1.2 Työn rajaus 

Hitsauslaatu on laaja käsite, mutta tässä tutkimuksessa keskitytään vain hitsausvirheisiin, 

joita esiintyy telakkateollisuudessa. Hitsausvirheiden käsittely itsessään ei kuitenkaan on-

nistu ilman telakkateollisuuden hitsausprosessien tuntemusta. Laadun vaikutusta telakoi-

den tuottavuuteen ei ole käsitelty, koska se vaatisi tiettyjä tunnuslukuja telakoiden puolesta. 

Työ olisi myös paisunut liian laajaksi, jos tuottavuus olisi otettu mukaan tutkimukseen.   
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2 TELAKKATEOLLISUUDEN HITSAUSPROSESSEJA 

 

 

Käytetyimmät hitsausprosessit telakkateollisuudessa ovat MAG (Metal Active Gas Wel-

ding)-täytelanka-, jauhekaari- ja puikkohitsaus. MAG-täytelankahitsausta käytetään tela-

koilla sekä mekanisoidussa, että käsinhitsauksessa. Jauhekaari on aina mekanisoitu. Puik-

kohitsausta käytetään sen ketteryyden takia paikkoihin, joihin ei mahdu MAG-hitsaimella. 

Puikkohitsausta käytetään pääasiassa varusteluliitoksissa. (Nykänen 2016.) 

 

ESAB:n tilastojen mukaan vuonna 2009 Turun telakalla valmistuneeseen Oasis of the Seas 

laivaan käytettiin yli miljoona kiloa hitsauslisäaineita ja hitsien yhteenlaskettu pituus oli 

noin 2400 kilometriä. MAG-täytelankahitsauksen osuus oli 73 %. Jauhekaarihitsauksen 

osuus oli 15 % ja puikkohitsauksen osuus 11 %. Vaikka ESAB:n tilasto on vuodelta 2009 

ja vain yhteen laivaan käytettyjen hitsauslisäaineiden tilasto, se antaa käsityksen siitä, mikä 

on käytetyin hitsausprosessi Turun telakalla. (Lukkari 2010, s. 4.) Sama pätee myös Hel-

singin telakalla käytettyihin hitsausprosesseihin, haastattelun perusteella (Nykänen 2016).  

 

2.1 MAG-täytelanka 

MAG-täytelankahitsaus kuuluu kaarihitsauspääryhmään, jossa valokaari sulattaa langan-

syöttölaitteen syöttämän hitsauslangan. Alaryhmältään se kuuluu metallikaasukaarihit-

sausryhmään. Valokaari palaa siis suojakaasun ympäröimänä, suojaten hitsaustapahtumaa 

ympäröivän ilman sisältämän hapen ja typen haittavaikutuksilta. (Lukkari 1997, s. 228.) 

Täytelanka on nimensä mukaisesti putkimaista hitsauslankaa, joka on täytetty metallijau-

heella tai kuonaa tuottavalla jauheella. Jauheen tehtävä on sekä suojata valokaarta, että 

jähmettyvän kuonan ansiosta tukea hitsisulaa. Täytelankahitsaus onnistuu myös ilman suo-

jakaasua, mikä edellyttää hitsauslangan täytteeltä sitä, että se tuottaa tarpeeksi valokaarta 

suojaavaa kaasua. Emästäytelangat ovat yleensä ilman suojakaasua hitsattavia, mutta nii-

den käyttö on vähäistä. Periaate ja laitteisto ovat siis samat täytelankahitsauksessa kuin 

normaalissa MAG-hitsauksessa. (Lepola & Ylikangas 2016, s. 98–100.) Kuvassa 1 on esi-

tetty MAG-täytelankahitsauksen periaate. 
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Kuva 1. MAG-täytelankahitsauksen periaate (Lepola & Ylikangas 2016, s. 98). 

 

Saman paksuiseen umpilankaan verrattuna täytelangalla on suuri virtatiheys, koska vain 

putkimainen metallikuori johtaa sähkövirtaa. Vertailukohtana puikkohitsauksessa tarvit-

tava sähköenergia sulatettua kiloa kohti on 2,3 kJ/kg, kun vastaava lukema MAG-täytelan-

kahitsauksessa on 1,6 kJ/kg. (Lepola & Ylikangas 2016, s. 99.) Telakkateollisuudessa käy-

tetään rutiilitäytelankaa ja metallijauhelankaa, joista rutiilitäytelanka on käytetyin (Salon-

pää 2016). Rutiilitäytelankaa hitsataan suurella hitsausvirralla kuumakaarialueella sen no-

peasti jähmettyvän kuonan ansiosta. Lisäksi se mahdollistaa hitsaamisen kaikissa hitsaus-

asennoissa. (Lepola & Ylikangas 2016, s. 99–100.) Standardin SFS (Suomen standardisoi-

misliitto)-EN (European Standard) ISO (International Organization of Standardization) 

17632 mukaisesti, nopeasti jähmettyvän rutiilitäytehitsauslangan tunnus on P ja se on suun-

niteltu yksipalko- sekä monipalkohitsaukseen (SFS-EN ISO 17632 2015, s. 26). Metalli-

täytelanka ei sisällä kuonaavia lisäaineita, toisin kuin rutiilitäytelanka. Sen täyte on kuiten-

kin jauhemaista, hitsiainetta muodostavaa metallijauhetta. Metallitäytelankaa käytetään 

kuten umpilankaa, mutta se on tuottavampaa kuin umpilangalla hitsaus, suuremman virta-

tiheyden ansiosta. (Lepola & Ylikangas 2016, s. 99, 100.) Standardin SFS-EN ISO 17632 

mukaan metallitäytelangan tunnus on M ja sille on ominaista erittäin hienopisarainen ai-

neensiirtyminen (SFS-EN ISO 17632 2015, s. 26).  
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MAG-täytelankahitsauksessa hitsaustapahtumaa suojaa suojakaasu, joka johdetaan kaa-

susäiliöstä hitsausjohtimia pitkin hitsauspistooliin ja suuttimesta hitsaustapahtumaan. Suo-

jakaasun tärkein tehtävä on suojata hitsaustapahtumaa ilman haitallisilta vaikutuksilta. 

Suojakaasun käyttö parantaa myös hitsin metallurgisia ominaisuuksia, kuten lujuutta ja is-

kusitkeyttä sekä kemiallista koostumusta. Sillä on myös hitsausta helpottavia ominaisuuk-

sia. Suojakaasu parantaa valokaaren vakautta ja hitsisulan hallintaa. Valokaaren vakaus 

vähentää roiskeita ja parantaa palon muotoa. MAG-täytelankahitsauksessa suojakaasun 

käyttö riippuu millä täytelangalla hitsataan, koska ne käyttäytyvät hieman eri tavoin. Väärä 

suojakaasu lisää hitsausroiskeiden määrää. (Lukkari 1997, s. 197.) Metalli- ja rutiilitäyte-

langalla hitsattaessa käytetään yleensä argonvaltaisia seoskaasuja, jotka sisältävät argonia 

75–84 % ja hiilidioksidia 25–16 %. Rutiilitäytelankaa voidaan hitsata myös puhtaalla hii-

lidioksidilla, mutta seoskaasujen käyttö on kuitenkin yleisempää. (Lepola & Ylikangas 

2016, s. 101.) Telakoilla käytetyimmät suojakaasut ovat argonvaltaiset suojakaasut ja puh-

taat hiilidioksidikaasut (Itävuo 2016a).  

 

Telakoilla MAG-täytelankahitsausta pyritään käyttämään siinä laajuudessa, mitä nykytek-

nologia pystyy tällä hetkellä tarjoamaan (Lukkari 2010, s. 4). ESAB:n tilastojen mukaan 

täytelankojen osuus on noin 20–25% koko ESAB:n lisäainekulutuksesta (ESAB Oy 

2016a). Telakkateollisuudessa MAG-täytelankahitsausta käytetään käsin kuljetuksen li-

säksi mekanisoidusti, kuljettimia käyttäen. Salonpään mukaan telakoilla yli metrin mittai-

set hitsit tulisi hitsata mekanisoidusti, mutta se ei aina ole mahdollista. Esimerkiksi meka-

nisointi ei onnistu tai se ei ole kannattavaa ahtaissa paikoissa ja erikoisten muotojen hit-

sauksessa. (Salonpää 2016.) MAG-täytelankahitsauksen käyttö telakkateollisuudessa on 

ymmärrettävää, koska sen etuina on hyvä tuottavuus asentohitsauksessa. Lisäksi pohja-

maalatut pinnat voidaan hitsata ilman toimenpiteitä, etenkin rutiilitäytelangalla. (Lepola & 

Ylikangas 2016, s. 101.) 

 

MAG-täytelankahitsauksen prosessisovellutuksia on muun muassa tandem MAG-täytelan-

kahitsaus, jota käytetään esimerkiksi Turun telakalla levyjen lakanalinjastolla jäykisteiden 

hitsaukseen (Salonpää 2016). Tandem-etuliite tarkoittaa, että kyseisessä sovelluksessa käy-
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tetään kahta toisistaan riippumatonta hitsauspäätä, joilla on oma laitteisto. Tällöin hitsaus-

päät voidaan sijoittaa mielivaltaisesti ja niille voidaan asettaa eri hitsausparametrit. (Luk-

kari 1997, s. 192.) Hitsausparametrien lisäksi hitsauslisäaineiden ei tarvitse olla samoja. 

Turun telakalla tandem-MAG-täytelankahitsaussovelluksessa käytetään metallitäyte- ja 

umpilankaa. (Salonpää 2016.) Tandemhitsauksella hitsausnopeus on huomattavasti suu-

rempi kuin yhdellä hitsauslangalla hitsattaessa (Lukkari 1997, s. 192).  

 

2.2 Jauhekaari 

Jauhekaarihitsauksessa valokaari palaa metallijauheen ympäröimänä suljetussa tilassa, 

suojaten hitsaustapahtumaa ilman epäpuhtauksilta. Metallijauhe toimii suojakaasun tavoin 

valokaaren palaessa hitsattavan kappaleen ja hitsauslangan välissä. Osa sulaneesta jau-

heesta muodostaa jähmettyessään hitsin pinnalle kuonakerroksen, joka on poistettava jäl-

kikäteen. Metallijauhe toimii myös erinomaisena lämmöneristeenä, mikä mahdollistaa suu-

ren tunkeuman suurilla hitsausnopeuksilla. (ESAB Oy 2016b; Lukkari 1997, s. 121.) Yli-

jäävä, puhdas irtonainen jauhe imuroidaan talteen, mikä voidaan käyttää uudestaan (Luk-

kari 1997, s. 122). Jauhekaarihitsauksen periaate on esitetty kuvassa 2.  

 

 

Kuva 2. Jauhekaarihitsauksen periaate (Lukkari 1997, s. 121). 

 



12 

 

Jauhekaaren etuja muihin hitsausprosesseihin verrattuna on suuri tunkeuma suurella hit-

sausnopeudella, laadusta tinkimättä (Lukkari 1997, s. 131). Telakkateollisuudessa se on 

aina mekanisoitua ja sitä käytetään esimerkiksi levyjen kokoonpanolinjalla päittäisliitosten 

hitsaukseen, jalkoasennossa. Levyt on tuettu kiinnittimillä ennen hitsausta, muodonmuu-

tosten välttämiseksi. (Salonpää 2016.) Normaalisti päittäisliitokset hitsataan jauhekaarella 

molemmilta puolilta. Suurien levyjen kääntely on kuitenkin työlästä, joten telakoilla suo-

sitaan yhdeltä puolelta hitsausta. (Lukkari 1997, s. 124; Salonpää 2016.) Tämä edellyttää 

juurituen käyttöä tai pohjapalon hitsausta muulla hitsausprosessilla. Juurituet ovat yleensä 

keraamisia tai kuparisia ja niiden tehtävä on estää metallijauheen leviäminen ja antaa suoja 

sekä tuki hitsin juurelle. (Lukkari 1997, s. 124.) 

 

Tuottavuuden parantamiseksi jauhekaarihitsaus voidaan suorittaa useammalla hitsauslan-

galla. Useampaa hitsauslankaa käytettäessä puhutaan kaksoislankahitsauksesta ja monilan-

kahitsauksesta. Kaksoislankahitsauksessa hitsauslangat syötetään samasta virtasuuttimesta 

ja niillä on yhteinen virtalähde. Hitsauslangat on mahdollista asemoida kolmella tavalla; 

peräkkäin, vierekkäin ja ristikkäin. Kaksoislankahitsauksessa yhteinen hitsauspää rajoittaa 

lankojen etäisyyttä. Monilankahitsauksessa hitsauslankojen välimatka voi olla mielivaltai-

nen, koska kaikilla hitsauslangoilla on oma laitteisto: virtalähde ja langansyöttölaitteisto 

sekä hitsauspää. Kaksoislankahitsauksella saadaan hitsille parempi tiiviysvarmuus, jos lan-

gat on asetettu peräkkäin. Vierekkäin asemoinnilla ehkäistään sovitusvirheitä, koska pe-

rusainetta sulaa suuremmalta pinta-alalta. Telakoilla kaksoislankahitsausta käytetään esi-

merkiksi levyjen jäykisteiden pienahitsaukseen ja levyjen päittäishitsauksessa. Monilanka-

hitsauksen etuina on se, että jokaiselle hitsauslangalle voidaan asettaa eri parametrit. Näin 

ollen yhdellä ylimenolla saavutetaan valmis hitsi. Käyttökohteita ovat erityisesti paksut 

levyt, jossa ensimmäisten hitsauslankojen tehtävä on saavuttaa haluttu tunkeuma ja viimei-

set hitsauslangat viimeistelevät hitsin levittämällä palon. (Lukkari 1997, s. 132–134.) 

 

2.3 Puikkohitsaus 

Puikkohitsaus kuuluu pääryhmältään kaarihitsausprosesseihin ja alaryhmältään se on me-

tallikaarihitsausta ilman suojakaasua. Puikkohitsauksessa valokaari palaa hitsauspuikon ja 



13 

 

työkappaleen välissä. Päällysteen tuottamat kaasut toimivat kaasukaarihitsauksessa käytet-

tyjen suojakaasujen tavoin, suojaten hitsaustapahtumaa ilman epäpuhtauksilta. Valokaaren 

sulattama sydänlanka siirtyy hitsisulaan kuonan ympäröimänä. Korkeammassa lämpöti-

lassa jähmettyvä kuona jähmettyy hitsin pintaan. Kuonakerros on poistettava hitsin pin-

nasta huolellisesti ennen seuraavan palon hitsaamista. Kuonakerroksen tehtävä on tukea 

hitsisulaa. (Lukkari 1997, s. 88, 95, 97; Lepola & Ylikangas 2016, s. 48–49.) Kuvassa 3 on 

esitetty puikkohitsauksen periaate. 

 

 

Kuva 3. Puikkohitsauksen hitsaustapahtuma (Lukkari 1997, s. 88). 

 

Puikkohitsauksessa virtalähde tuottaa hitsausvirran, mikä johdetaan hitsauskaapelia pitkin 

hitsauspuikkoon. Kun hitsauspuikolla raapaistaan maadoitettua työkappaletta, oikosulku 

sytyttää valokaaren hitsauspuikon päähän. Puikkohitsauslaitteisto koostuu siis vain virta-

lähteestä sekä hitsaus- ja maadoituskaapelista. Virtalähteinä käytetään muuntajia, tasa-

suuntaajia ja monipaikkavirtalähteitä. (Lepola & Ylikangas 2016, s. 48, 54.) 

 

Hitsauspuikkojen päällysteiden pääraaka-aineet ovat kuonaavat aineet, deoksidoivat ai-

neet, kaasuja kehittävät aineet, ionisointiaineet ja sideaineet (SFS-EN ISO 2560 2015, s. 

50). Hitsauspuikot voidaan jakaa neljään pääryhmään: happamat, selluloosa-, emäs- ja ru-

tiilipuikot (Lukkari 1997, s. 99). Happamille puikoille on ominaista juokseva hitsisula. Sen 
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käyttö kuitenkin rajoittuu juoksevan ja vaikeasti hallittavan hitsisulan takia jalkoasennossa 

hitsaukseen. Happamien puikkojen käyttö on vähäistä. Selluloosapuikoille on tyypillistä 

nopea kuonan jähmettyminen. Se on asentohitsaukseen erinomaisesti soveltuva hitsaus-

puikko, joka kuitenkin sisältää paljon vetyä, mikä altistaa kylmähalkeamille. Käytetyimpiä 

hitsauspuikkoja ovat emäspäällysteiset puikot, koska niillä on erinomaiset hitsausmetallur-

giset ominaisuudet. Tärkeimpinä voidaan pitää pientä vetypitoisuutta ja pientä kuumahal-

keama-alttiutta. (Lukkari 1997. s. 99–101.) 

 

Vaikka puikkohitsaus on yli sata vuotta vanha keksintö, se on edelleen käytössä päivittäin 

sekä laivanrakennusteollisuudessa, että muilla teollisuuden aloilla (ESAB Oy 2016c; Luk-

kari 1997, s. 89). Telakoilla puikkohitsausta käytetään pääasiassa varusteluyksiköissä va-

rusteluliitosten hitsaukseen (Nykänen 2016). Modernia täytelankahitsausta käytetään kui-

tenkin mahdollisimman paljon ja siinä laajuudessa kun mahdollista (Nykänen 2016; Luk-

kari 2010, s. 4).  

 

Puikkohitsauksen etuina voidaan pitää monipuolisuutta ja joustavuutta, koska hitsausli-

säaineita voidaan vaihtaa nopeasti käyttötarpeen mukaan. Toisaalta hitsauspuikkoa pitää 

vaihtaa aina kun se palaa loppuun. Määrämittaisuus hitsauspuikoissa onkin suurin tuotta-

vuuteen ja laatuun vaikuttava tekijä. Aloitus- ja lopetuskohdat ovat aina epäjatkuvuuskoh-

tia hitsissä. Puikkohitsaus on yleensä aina käsinhitsausta, koska sitä on vaikea mekani-

soida. Käsinhitsaus kuitenkin onnistuu kaikissa hitsausasennoissa oikeilla hitsausarvoilla 

ja lisäaineilla. (Lepola & Ylikangas 2016, s. 60.) Hitsausarvojen säätö on helppoa, koska 

ainut säädettävä arvo on virta. Kaarijännite on puikkokohtainen, mihin vaikuttaa myös va-

lokaaren pituus. (Lepola & Ylikangas 2016, s. 54; Lukkari 1997, s. 114–115.) Hitsauslait-

teiston yksinkertaisuuden ja keveyden takia, hitsaajan on myös helppo vaihtaa hitsauspaik-

kaa. Puikkohitsauksen etuna voidaan pitää myös käyttövarmuutta, koska sitä voidaan käyt-

tää kaikenlaisissa olosuhteissa. (Lepola & Ylikangas 2016, s. 60.) 

 



15 

 

2.4 Muut 

Edellä mainittujen hitsausprosessien lisäksi telakoilla on käytössä myös muita hitsauspro-

sesseja. TIG (Tungsten inert gas arc welding)-hitsausprosessi soveltuu erinomaisesti put-

kien hitsaukseen. (Itävuo 2016a.) TIG-hitsaus kuuluu kaasukaarihitsausryhmään, jossa va-

lokaari palaa volframielektrodin ja työkappaleen välissä. Kuten muissa kaasukaarihitsaus-

prosesseissa, myös TIG-hitsauksessa valokaari palaa suojakaasun ympäröimänä. Suurin 

ero muihin kaarihitsausprosesseihin, plasmahitsaus poisluettuna, on sulamaton elektrodi. 

Sulamaton elektrodi mahdollistaa sen, että hitsaus onnistuu myös ilman lisäainetta. (Lepola 

& Ylikangas 2016, s. 121.) Lisäaine tuodaan hitsaustapahtumaan joko käsin tai automati-

soidusti (Lukkari 1997, s. 249). Putkistojen hitsauksessa käytetään TIG-hitsauksen auto-

matisoitua prosessisovellusta, orbitaali-TIG-hitsausta (Nykänen 2016). Orbitaali-TIG-hit-

sauksessa hitsauspään liikerata on automatisoitu siten, että se kiertää putken ympäri. Lii-

kerataan on mahdollista lisätä myös levitysliikettä tarpeen mukaan. (Lepola & Ylikangas 

s. 121.) Kuvassa 4 on esitetty TIG-hitsauksen periaate.  

 

Kuva 4. TIG-hitsauksen toimintaperiaate (Lepola & Ylikangas 2016, s. 121). 

 

Turun telakalla on valmius Laser-MAG-hybridihitsaukseen. Ensimmäisen kerran se otet-

tiin käyttöön Oasis of the Seas laivan rakennuksen aikana. Silloin käytössä oli 6 kW kui-

tulaseri ja sitä käytettiin 5-6,5 mm paksuisten levyjen päittäishitsaukseen yhdeltä puolelta. 
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(Lukkari 2010, s. 5.) Sen jälkeen kyseinen sovellus on siirretty reserviin (Itävuo 2016a). 

Laser-MAG-hybridihitsauksessa on yhdistetty laserin teho ja MAG-hitsauksen tuoma laatu 

sekä varmuus. Kuvassa 5 on esitetty laser-MAG-hybridihitsauksen periaate. Lasersäde toi-

mii hitsaustapahtumassa primäärisenä lämmönlähteenä ja valokaari sekundäärisenä, muo-

dostaen yhteisen hitsisulan, joka on suojakaasun ympäröimä. Pelkkä lasersäde muodostaa 

kapean, mutta syvän hitsin. Valokaarella hitsin leveyttä saadaan kasvatettua ja suurem-

malla lämmöntuonnilla hitsisula ehtii paremmin tasoittua, parantaen hitsin laatua. Laser-

MAG-hybridihitsaus on nopea ja tehokas hitsausmenetelmä, mutta hitsausparametrien hal-

linta on vaativaa. (Ionix Oy 2016a.) Telakoilla muita käytössä tai reservissä olevia uuden 

sukupolven hitsausmenetelmiä on ESW (Electroslag Welding), EGW (Electrogas Wel-

ding) ja FSW (Friction Stir Welding) (Itävuo 2016a; Lukkari 2010, s. 5).  

 

 

Kuva 5. Laser-MAG-hybridihitsauksen hitsaustapahtuma (Ionix Oy 2016b). 
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3 HITSAUSVIRHEET 

 

 

Standardissa SFS-EN ISO 6520-1 (2008, s. 10) hitsausvirhe on määritelty seuraavasti ”hit-

sissä esiintyvä epäjatkuvuus tai poikkeama hitsin oletetusta geometriasta”. Ja toisaalta, 

vika on saman standardin mukaan (SFS-EN ISO 6520-1 2008, s. 10) ”ei-sallittu virhe”. 

Vika on siis hitsausvirhe, mikä on poistettava hitsistä. Yleisesti kuitenkin puhutaan hit-

sausvirheistä, siitä huolimatta ovatko ne kriittisiä vai ei. Oletetusti hitsausliitoksissa kaikki 

epäjatkuvuuskohdat heikentävät hitsattua rakennetta. Rakenteen kestävyyden kannalta hit-

sausroiskeet eivät kuitenkaan ole kriittisiä, vaikka nekin luetellaan hitsausvirheiksi. Virhe 

on kuitenkin aina virhe ja se vaikuttaa joko suoraan rakenteeseen tai vaikeuttaa seuraavalla 

työpisteellä työtehtävää. (Lukkari 1997, s. 32, 40.) Esimerkiksi telakalla lohkojen kokoon-

panolinjan jälkeen lohkot tai suurlohkot pintakäsitellään ja maalataan, jolloin hitsausrois-

keet tuottavat ylimääräistä työtä (Salonpää 2016; Lukkari 1997, s. 217). Lisäksi roiskeet 

voivat lentää hitsauspistooliin altistaen vakavammille hitsausvirheille, kun suojakaasun 

virtaus häiriintyy. (Lukkari 1997, s. 217).  

 

On kuitenkin muistettava, kun hitsausvirhe havaitaan, se ei tarkoita välittömästi hitsin ja 

rakenteen hylkäämistä. Hitsausvirheen luonne ja hitsin hitsiluokka on tarkistettava ennen 

jatkotoimenpiteitä. (Lukkari 2000–2001, s. 4.) Telakoilla on käytössä standardin SFS-EN 

ISO 5817 mukaiset hitsiluokat (Nykänen 2016; Salonpää 2016). Hitsille hitsiluokka mää-

räytyy rakenteen kriittisyyden mukaan, jonka suunnittelija arvioi ja valitsee sitten kohtee-

seen sopivan hitsiluokan (Lukkari 2000–2001, s. 4). Standardissa on esitetty kaikille hit-

sausvirheille raja-arvot kunkin hitsausvirheen ominaisuuden mukaan, joiden rajoissa on 

pysyttävä. Hitsiluokkia on kolme, B, C ja D, B:n ollessa vaativin ja D:n sallivin. (SFS EN-

ISO 5817 2014, s. 18–46.) Vaativinta hitsiluokkaa käytetään esimerkiksi laivojen ruoripot-

kureiden ympäristössä, värähtelyjen takia (Nykänen 2016). Mikäli hitsi hylätään, se ava-

taan ja hitsataan uudestaan (Itävuo 2016a).  

 

Hitsausvirheet jaetaan kuuteen pääryhmään; halkeamiin, onteloihin, sulkeumiin, liitosvir-

heisiin, muotovirheisiin ja muihin virheisiin (SFS-EN ISO 6520-1 2008, s. 8). Telakoilla 
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törmätään päivittäin pinnanlaatua heikentäviin hitsausvirheisiin, jotka poistetaan yleensä 

heti hitsauksen jälkeen. Tällaisia virheitä on muun muassa hitsausroiskeet. (Nykänen 2016; 

Salonpää 2016.) Hitsaajan huolimattomuudesta saattaa aiheutua myös hiontajälkiä tai kuo-

najäänteitä (SFS-EN ISO 6520-1 2008, s. 29–30). Vakavampia hitsausvirheitä kuitenkin 

esiintyy, mutta ei samalla volyymilla kuin pinnanlaatua heikentäviä hitsausvirheitä (Nykä-

nen 2016). Tavanomaisimmat tällaisista hitsausvirheistä ovat liitosvirhe, kuonasulkeuma 

ja kraaterihalkeama sekä vajaa hitsautumissyvyys (Itävuo 2016a; Salonpää 2016). Kylmä- 

ja kuumahalkeama ovat harvinaisempia, koska telakoilla käytetään vakioituja viisteitä (Itä-

vuo 2016a). Kylmähalkeamien esiintymisestä Itävuo (2016a) kirjoitti sähköpostiviestis-

sään seuraavalla tavalla: ”Kylmähalkeamia esiintyy suuremmassa mittakaavassa ehkä ker-

ran 10v aikana jos joku homma on mennyt pahasti pieleen.”  

 

Hitsausvirheiden tunnistaminen on erittäin tärkeää, koska ilman kunnollista tietotaitoa on 

mahdotonta esimerkiksi analysoida NDT (Non-destructive testing)-tarkastusten tuloksia. 

Tämän lisäksi olisi hyvä tietää käytössä olevien hitsausprosessien niin sanotut tyyppiviat, 

jotta tiedetään mitä virheitä etsiä. (Lukkari 2000–2001, s. 3; Lukkari 1997, s. 34.)  

 

3.1 Liitosvirhe 

Kuten halkeamat ja vajaa hitsautumissyvyys, myös liitosvirheet luokitellaan kaksiulottei-

siin eli tasomaisiin virheisiin. Tasomaiset virheet ovat teräväkärkisiä ja siksi heikentävät 

rakennetta huomattavasti. (Lukkari 2000–2001, s. 4.) Yleisimpiä tasomaisia virheitä, mitä 

telakoilla havaitaan, ovat liitosvirheet (Itävuo 2016a). Telakoilla halkeamat ovat harvinai-

sempia hitsausohjeiden ja laadunvalvonnan ansiosta (Itävuo 2016a; Salonpää 2016; Nykä-

nen 2016).  

 

Liitosvirhe syntyy, kun hitsin ja railopintojen yhteen sulaminen epäonnistuu tai jää va-

jaaksi. Se esiintyy railopintojen lisäksi juuripinnassa ja monipalkohitsauksessa palkojen 

välissä. (Lepola & Ylikangas 2016, s. 242.) Hitsiluokissa B ja C liitosvirheitä ei sallita 

missään muodossa (SFS-EN ISO 5817 2014, s. 38). Kuvassa 6 on havainnollistettu liitos-

virhe näissä tapauksissa. 
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Kuva 6. Liitosvirhe railopinnassa 4011, palkojen välissä 4012, juuressa 4013 (Lukkari 

1997 s. 45). 

 

Liitosvirhettä sanotaan myös kylmäjuoksuksi, mikä kuvastaa sitä hyvin. Koska liitosvirhe 

syntyy kun valokaari ei sulata tarpeeksi tai ollenkaan railon kylkiä tai edellistä palkoa. Täl-

löin hitsisula jähmettyy kylmälle railon pinnalle. (Pettinen et. al. 2004, s. 120.) Asentohit-

sauksessa ja etenkin ylhäältä alas hitsauksessa, hitsisulan vyöryminen valokaaren eteen voi 

aiheuttaa saman ilmiön (Lepola & Ylikangas 2016, s. 242). Yleisimmät syyt liitosvirheen 

syntymiseen on huonosti suunnattu valokaari ja väärä hitsausenergia sekä epäpuhtaudet 

railossa. Huonosti suunnattu valokaari tarkoittaa sitä, että valokaarta on kuljetettu railossa 

väärin tai väärässä asennossa, joka on yleensä inhimillinen virhe. Magneettinen puhallus 

aiheuttaa valokaaren taipumista, mikäli valokaari on liian pitkä tai maadoitus on toteutettu 

huonosti. Väärällä hitsausenergialla tarkoitetaan joko liian suurta tai pientä hitsausener-

giaa. Hitsausvirta ja -nopeus vaikuttavat hitsausenergiaan. Pieni hitsausenergia ei riitä rai-

lokylkien tai edellisen palon sulattamiseen. Ja toisaalta liian suuri hitsausenergia voi ai-

heuttaa hitsisulan vyörymisen valokaaren eteen, kylmään railoon. Jos hitsisula pääsee vyö-

rymään valokaaren eteen, hitsausnopeutta on nostettava tai hitsausvirtaa pienennettävä. 

Hitsausenergian ja valokaaren suuntauksen lisäksi railo on pidettävä puhtaana. Varsinkin 

monipalkohitsauksessa edellisen palon kuona ja muut epäpuhtaudet on poistettava huolel-

lisesti, liitosvirheen estämiseksi. (Lukkari 1997, s. 49–50.) 

 

3.2 Kuonasulkeuma 

Sulkeumat luokitellaan kolmiulotteisiksi virheiksi, mikäli ne eivät ole teräväkärkisiä. 

Muita kolmiulotteisia virheitä on muun muassa ontelot, huokoset ja tietynlaiset reunahaa-

vat. Rakenteen kestävyyden kannalta tällaiset virheet eivät ole niin kriittisiä kuin tasomai-

set virheet. (Lukkari 2000–2001, s. 4.) Sulkeuman yleinen määritelmä on standardin SFS 
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EN-ISO 6520-1 (2008, s. 17) mukaisesti: ”hitsiaineeseen jäänyttä vierasta ainetta”. Sul-

keumat syntyvät siis kun hitsisulaan kuulumaton vieras aine sekoittuu hitsisulan kanssa ja 

jähmettyy hitsiin. Sulkeumatyyppi riippuu siitä, mitä ainetta hitsiin on joutunut. Sulkeumat 

on ryhmitelty kuona-, juoksute-, oksidi-, oksidikalvo- ja metallisulkeumiin. Sulkeumaryh-

mästä tavanomaisin telakoilla on kuonasulkeuma (Itävuo 2016a). Sulkeumat ovat epäsään-

nöllisen muotoisia ja esiintyvät jonossa, ryhmässä tai yksittäisinä (SFS-EN ISO 6520-1 

2008, s. 17). Kuvassa 7 on esitetty sulkeumien esiintymismuodot.  

 

 

Kuva 7. Sulkeumien esiintyminen, jonossa 3011, hajallaan 3012, ryhmänä 3013 (SFS-EN 

ISO 6520-1 2008, s. 17). 

 

Kuonasulkeuma on kuonan aiheuttama epäjatkuvuus hitsissä. Kuonasulkeumavaara on 

olemassa, kun hitsauslisäaineissa on kuonaa muodostavia lisäaineita. Tämän takia kuonaa-

via lisäaineita käytettäessä on muistettava huolellinen kuonan poisto, etenkin monipalko-

hitsauksessa. Monipalkohitsauksessa palkojen nurkkiin ja railokyljen liittymäkohtaan jää 

helposti kuonaa, jos palkojen korkeus kasvaa liian suureksi. Hitsaustekniikka onkin mer-

kittävä tekijä kuonasulkeuman syntyyn. Kuonan vyöryminen valokaaren eteen estetään oi-

kealla suoritustekniikalla ja oikeilla hitsausparametreilla. (Lukkari 2000–2001, s. 11.) 

Kuonasulkeuma sallitaan kaikissa hitsiluokissa, kuitenkin standardin SFS-EN ISO 5817 

rajoissa (SFS-EN ISO 5817 2014, s. 38). 

 

3.3 Kraaterihalkeama 

Hitsin lopetuskohtaan syntyy helposti lopetushalkeama eli kraaterihalkeama, mikäli hitsin 

lopetustekniikassa on puutteita. Kraaterihalkeama syntyy kun hitsi jäähtyy synnyttäen 

imuonteloita, joiden pohjassa tapahtuu suotautumista. Se esiintyy usein U- ja V-railojen 
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pohjapalossa. (Pettinen et. al. 2004, s. 119.) Kuvassa 8 on kraaterihalkeaman esiintymis-

muodot: pitkittäinen, poikittainen ja säteittäinen. 

 

 

Kuva 8. Kraaterihalkeama, pitkittäinen 1045, poikittainen 1046, säteittäinen 1047 (SFS-

EN ISO 6520-1 2008, s. 11). 

 

Halkeama syntyy, kun hitsi jäähtyy liian nopeasti. Kraaterihalkeama vältetään oikealla hit-

sin lopetus tekniikalla. Lopetus tulisi tehdä siten, että lopetuskohdan jälkeen hitsauspistoo-

lia tai -puikkoa kuljetetaan aloituskohdan suuntaan täyttäen samalla imuontelo. Mikäli 

mahdollista, paluuliikkeen aikana hitsausvirtaa tulisi pienentää lineaarisesti. Tällä teknii-

kalla estetään imuontelon syntyminen ja liian nopea jäähtyminen. (Pettinen et. al. 2004, s. 

119.) Kraaterihalkeamaa ei sallita missään hitsiluokissa (SFS-EN ISO 5817 2014, s. 18). 

Tällainen hitsausvirhe poistetaan yleensä hiomalla tai talttaamalla (Lepola & Ylikangas 

2016, s. 242). 

 

3.4 Vajaa hitsautumissyvyys 

Todellinen hitsautumissyvyys jää helposti pienemmäksi kuin nimellinen hitsautumis-

syvyys, jos käytetty hitsausenergia on jäänyt liian pieneksi. Hitsautumissyvyyteen vaikut-

taa kuitenkin myös suoritustekniikka ja railon muoto sekä sen valmistelu. (Lukkari 1997, 

s. 50.) Hitsiluokissa B, C ja D vajaata hitsautumissyvyyttä ei sallita, jos hitsautumissyvyys 

on vajaa pitkällä matkalla. Hitsiluokassa D se sallitaan T-liitoksissa ja päittäisliitoksissa 

standardin SFS-EN ISO 5817 mukaisesti. Hitsiluokassa C se sallitaan vain T-liitoksissa ja 

päittäisliitoksissa, joita ei ole läpihitsattu. (SFS-EN ISO 5817 2014, s. 40.) Vajaa hitsautu-

missyvyys voi esiintyä myös hitsin juuressa, jolloin juuren toinen railo tai molemmat railot 

ovat jääneet sulamatta (Lukkari 1997, s. 50). Kuvassa 9 on esitetty todellisen ja nimellisen 

hitsautumissyvyyden erot. 
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Kuva 9. Todellisen ja nimellisen hitsautumissyvyyden erot, 1 todellinen, 2 nimellinen 

(SFS-EN ISO 6520-1 2008, s. 20). 

 

Railon muodolla ja hitsattavien kappaleiden asettelulla voidaan vaikuttaa hitsautumis-

syvyyteen. Liian jyrkkä railokulma ja korkea juuripinta altistavat sille, että tunkeuma jää 

vajaaksi. Liian pieni ilmarako pienentää myös tunkeumaa. Molemmilta puolilta hitsatta-

vissa päittäisliitoksissa on oltava tarkkana hitsin asettelussa, jotta varmistutaan palkojen 

kohtaamisesta. Vaikka kaikki edeltävät asiat olisivat kunnossa, virheellisellä suoritustek-

niikalla voidaan saada aikaan vajaa hitsautumissyvyys. Liian paksulla lisäainelangalla tai 

-puikolla hitsaamisen kohdistus on epävarmempaa kuin ohuilla lisäaineilla. Väärä kulje-

tustekniikka kuonaavilla lisäaineilla altistaa kuonan vyörymisen valokaaren eteen, mikä 

voi aiheuttaa myös liitosvirheen. (Lukkari 1997, s. 50.) 

 

3.5 Pintavirheet 

Yleisimmät hitsausvirheet telakoilla ovat pinnanlaatuun vaikuttavat pintavirheet, kuten hit-

sausroiskeet (Itävuo 2016b; Nykänen 2016). Kyseiset virheet liittyvät standardissa SFS 

8145 määriteltyihin puhdistusasteisiin, eikä standardin SFS-EN ISO 5817 hitsiluokkiin 

(Itävuo 2016b). Puhdistusaste määrittelee pinnan puhtauden, mikä valitaan pinnan jälkikä-

sittelyvaatimusten mukaan. Esimerkiksi puhtausaste 05:ssä pitää hitsausroiskeet poistaa 

kokonaan ja reunahaavat täyttää ennen jatkomaalausta. Puhdistusasteita on seitsemän kap-

paletta, 00:n ollessa käsittelemätön pinta ja 06:n ollessa vaativin puhdistusaste. Esikäsitte-

lyllä varmistetaan, että maali tarttuu puhtaaseen pintaan kunnolla, mikä estää korroosion 
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muodostumisen. Hitsausroiskeiden lisäksi pinnanlaatua heikentävät kuonajäämät, kiinni-

palaneet hitsauslankojen jäämät, avohuokoset, reunahaavat ja terävät huiput hitseissä. (SFS 

8145 2001, s. 1, 3–4.)  

Hitsausroiskeet ovat hitsaustapahtumasta lentäneitä metallipisaroita, jotka jähmettyvät pe-

rusaineen tai hitsiaineen pinnalle. Roiskeet altistavat korroosiolle, koska hitsit käsitellään 

aina korroosiota estävällä maalilla, jolloin maalikerros jää roiskeiden kohdalta hyvin 

ohueksi. (Lepola & Ylikangas 2016, s. 241.) Hitsausroiskeiden syntyminen voi olla monen 

asian summa. Roiskeita kuitenkin syntyy jos hitsausarvot on säädetty väärin. Esimerkiksi 

liian suuri virta puikkohitsauksessa tai MAG-täytelankahitsauksessa hitsausjännitteen ja -

virran välinen suhde aiheuttaa roiskeita. (Lukkari 1997, s. 217.) Telakoilla hitsausarvot 

tarkistetaan hitsausohjeista (Nykänen 2016; Salonpää 2016). Liian pitkä vapaalankaa hit-

sauksen aikana kuitenkin aiheuttaa kaarijännitteen kasvun ja hitsausvirran alenemisen, 

vaikka hitsausarvot olisi lähtökohtaisesti valittu oikein. Muita roiskeille altistavia tekijöitä 

on virheellinen valokaaren suuntaus ja kuljetus, huono maadoitus, epäpuhtaudet railossa ja 

perusaineen pinnoilla. Huono maadoitus aiheuttaa magneettista puhallusta ja epäpuhtaudet 

toimivat sähköeristeenä, mikä estää valokaaren tasaisen palamisen. Edellä mainittujen te-

kijöiden poistaminen vaatii hitsaajalta ammattitaitoa. Hitsausroiskeet poistetaan mekaani-

sesti, hiomalla tai kaapimalla. (Lukkari 1997, s. 217–218; Lepola & Ylikangas 2016, s. 

81.)  
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4 LAADUNVALVONTA 

 

 

Työn tilaajan ja telakan väliset sopimukset, luokituslaitos ja standardit määrittelevät hit-

saus laadun telakkateollisuudessa (Salonpää 2016). Hitsausta voidaan pitää erikoisproses-

sina, koska sen tuotosta ei voida todentaa jälkikäteen kohtuullisin keinoin (SFS-EN ISO 

3834-1. 2006, s. 6). Hitsien laatua ei voida parantaa jälkikäteen tarkistuksilla tai muilla 

keinoilla. Hitsien laatu syntyy tekemällä, mikä vaatii toimivan laadunhallintajärjestelmän, 

joka noudattaa säännöksiä systemaattisesti. Laadunhallintajärjestelmä on yrityskohtainen, 

mutta sen suunnitellussa standardisarja SFS-EN ISO 3834 on hyvä työkalu, vaikka se ei 

sovellu sellaisenaan laadunhallintajärjestelmäksi. (Lindewald 2013. s. 3.) Se miten hyvään 

laatuun päästään vaatii ammattilaisia kaikilla valmistuksen ja suunnittelun osa-alueilla, 

koska mikään järjestelmä ei toimi ilman tekijöitä (Nykänen 2016; Salonpää 2016). Nykä-

nen sanoi (2016), että ”kaikki lähtee tekijöistä” kun häneltä kysyttiin mikä on tärkein ele-

mentti laatuvaatimusten täyttämiseksi. Laadunvalvontajärjestelmällä voidaan myös mitata 

esimerkiksi hitsausvirheiden määrää ja sitä kautta kehittää sitä valmistusvaihetta, mikä on 

muodostunut virhealttiiksi. Hitsausvirheiden mittaus voidaan suorittaa tarkastusten avulla. 

Se kuitenkin vaatii systemaattista ja tarkkaa dokumentointia sekä niiden analysointia. Do-

kumentointi onkin peruspilari laadunvalvontajärjestelmässä, jotta tarvittaessa pystytään to-

dentamaan ja arvioimaan mitä on tehty ja miten. Hitsien tarkastus ja tarkastusten dokumen-

tointi on todistusaineistoa luokituslaitoksille siitä, että alus on valmistettu merikelpoiseksi. 

(Nykänen 2016; Salonpää 2016.) 

 

Kuvassa 10 on esitetty neljä hitsauslaatuun vaikuttavaa vaihetta. Vaiheet sisältävät toimen-

piteitä, joiden tuloksena saavutetaan haluttu hitsauslaatu. Esimerkiksi ensimmäisessä vai-

heessa laatutaso määräytyy luokituslaitoksen, standardien ja asiakassopimusten perus-

teella. Ennen hitsausta on seitsemän vaihetta, mitkä pitää täyttyä: suunnitteluvaihe, mate-

riaalien ja hitsauslisäaineiden käsittely, hitsausmenetelmän hallinta, esivalmisteluvaihe, 

hitsausvälineiden kunnon tarkistus, hitsausohjeen valmistelu ja tarkistus sekä hitsaushen-

kilöstön pätevyyksien tarkistus. Hitsauksen aikana hitsaajan pitää osata esimerkiksi huo-

mioida vallitseva työympäristö, mikä edelleen korostaa pätevyyksien tärkeyttä. Hitsauksen 
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jälkeen hitsille tehdään tarvittavat pintakäsittelyt, esimerkiksi kuonanpoisto ja hionta. Tä-

män jälkeen tehdään NDT-tarkastukset. Lopuksi dokumentoidaan mitä tehtiin ja miten. 

Näiden vaiheiden jälkeen saavutetaan haluttu laatu. (Lepola & Ylikangas 2016, s. 258.) 

 

Kuva 10. Hitsauslaadun laadunvalvontaprosessin vaiheet (Lepola & Ylikangas 2016, s. 

258). 

 

4.1 Laatuvaatimukset 

Luokituslaitokset ovat yksityisiä yrityksiä, jotka valvovat alusten koko elinkaarta, suunnit-

telu- ja rakennusvaiheesta aina alusten meriliikenteestä poistamiseen asti (Bureau Veritas 

2016). Luokituslaitosten toimintaa ohjaa tiukat aluksen tekniseen turvallisuuteen vaikutta-

vat lait, kuten 21.12.2009/1686 laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käy-

töstä (21.12.2009/1686). Luokituslaitoksia voidaan pitää kattojärjestönä koko laivan laa-

dun suhteen. Luokituslaitos myöntää merikelpoisuussertifikaatin aluksille, mikäli ne lä-

päisevät luokituslaitoksen omat tarkastukset. (Bureau Veritas 2016.) Luokituslaitos tekee 

myös aluksille määräaikaistarkistuksia ja -katsastuksia. Liikenteen turvallisuusvirasto 

Trafi on solminut vuonna 2014 sopimuksen seuraavien luokituslaitosten kanssa: Bureau 

Veritas, American Bureau of Shipping, Lloyd´s Register, Registro Italiano Navale Services 

S.p.A, Russian Maritime Register of Shipping, Nippon Kaiji Kyokai (ClassNK), Det 

Norske Veritas GL AS. Sopimus on valtuutussopimus, mikä antaa näille luokituslaitoksille 

luvan tehdä tarkistuksia suomalaisille aluksille. (Trafi 2016.)  

 

Hitsiluokan valinta vaikuttaa hitsauslaatuun ja -kustannuksiin. Hitsiluokka vaatimusten ki-

ristyessä laatu paranee ja kustannukset nousevat. Standardissa SFS-EN ISO 5817 esitetyt 

hitsiluokat valitaan sovelluskohteen mukaan tai yhteispäätöksellä työn tilaajan ja telakan 

välillä. Hitsiluokan valintaan vaikuttaa hitsattuun rakenteeseen kohdistuvan rasituksen 

luonne. Tämän lisäksi suunnittelijoiden on kuitenkin huomioitava valmistus-, tarkastus-, 

Laatutason 
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hitsausta

Hitsauksen 
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jälkeen
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testaus- ja korjauskustannukset. Hitsiluokka valitaan aina ennen varsinaisen valmistuksen 

aloittamista, yleensä jo tarjouspyynnön yhteydessä. (SFS-EN ISO 5817 2014, s. 8.) 

 

4.2 Pätevyydet 

Telakoilla käytetään paljon ulkopuolista työvoimaa, omien työntekijöiden lisäksi. Näin ol-

len kaikilta työntekijöiltä vaaditaan työtehtävää vastaava pätevyystodistus ja koulutus. Pä-

tevyystodistukset mahdollistavat tehokkaan hitsaustuotannon suunnittelun siten, että jokai-

sella työpisteellä on pätevä hitsaaja. Hitsauslaatu syntyy aina tekemällä, joten hitsaajien 

pätevyys on erityisen tärkeää laadun varmistuksessa. (Nykänen 2016; Salonpää 2016.) 

 

Hitsaajilta vaadittavassa pätevyyskokeessa mitataan hitsaajan pätevyyttä tiettyyn työtehtä-

vään. Pätevyyskokeessa voidaan määritellä tietty hitsausprosessi, hitsattavan tuotteen 

muoto, hitsilaji, lisäaine, ainepaksuus, perusaine, hitsausasento ja hitsin yksityiskohdat. 

Pätevyystason noustessa hitsaaja saa yleensä myös pätevyyden tehdä helpompia hitsejä. 

Käsinhitsauksessa hitsaajien pätevyyskokeen tulee noudattaa standardin SFS-EN ISO 

9606-1 vaatimuksia. (SFS-EN ISO 9606-1 2013, s. 22.) Samaa standardia voidaan soveltaa 

myös hitsausoperaattoreiden eli automatisoidun hitsauksen valvojien pätevyyskokeessa. 

Hitsausoperaattoreiden pätevöinnissä tulee kuitenkin noudattaa ensisijaisesti standardia 

SFS-EN ISO 14732. (SFS-EN ISO 14732 2013, s. 14.)  

 

Normaalisti hitsaaja saa pätevyyden vain pätevyyskokeessa käytetylle hitsausprosessille, 

muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Esimerkiksi MAG-hitsauksesta siirtyminen 

MAG-metallitäytelankahitsaukseen ei edellytä uutta pätevyyskoetta. Yhdistelmäkokeella 

hitsaaja voi suorittaa pätevyyden useammalle hitsausprosessille. Hitsausprosessin lisäksi 

valitaan tuotemuoto, jolle pätevyys suoritetaan. Tuotemuoto tarkoittaa joko levyä tai put-

kea. Standardissa SFS-EN ISO 9606-1 on tarkemmin esitetty tapaukset, jossa putken hit-

saus pätevöittää myös levyn hitsaukseen tai toisinpäin. Piena- ja päittäisliitoksille on myös 

oma pätevyyskoe. Molemmille hitsilajille on suositeltavaa suorittaa pätevyys, jos tuotan-

nossa on paljon kumpaakin hitsilajia. Näiden lisäksi hitsausasennoista on oltava pätevyy-

det. Eri perusaineille ja lisäaineille on myös pätevyysalueet. Taulukossa 1 on ryhmitelty 

lisäaineryhmät ja taulukossa 2 on pätevyysalueet lisäaineille. Taulukoista nähdään, että 
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esimerkiksi lisäaineluokka FM3 kattaa seostamattomien ja lujien terästen hitsauksen. (Le-

pola & Ylikangas 2016, s. 244–249.) 

 

Taulukko 1 Lisäaineryhmät (SFS-EN ISO 9606-1 2013, s. 26). 

Ryhmä Kokeen perusaine 

FM1 Seostamattomat ja hienoteräkset 

FM2 Lujat teräkset 

FM3 Kuumalujat teräkset Cr < 3,75% 

FM4 Kuumalujat teräkset 3,75 ≤ Cr ≤ 12 % 

FM5 Ruostumattomat ja tulenkestävät teräkset 

FM6 Nikkeli ja nikkeliseokset 

 

Taulukko 2 Pätevyysalueet lisäaineille (SFS-EN ISO 9606-1 2013, s. 28). 

Lisäaine Pätevyysalue 

FM1 FM2 FM3 FM4 FM5 FM6 

FM1 x x - - - - 

FM2 x x - - - - 

FM3 x x x - - - 

FM4 x x x x - - 

FM5 - - - - x - 

FM6 - - - - x x 

x = hitsausaineet, joille hitsaaja on pätevöitetty,  

- = hitsausaineet, joille hitsaaja ei ole pätevöitetty 

 

4.3 Hitsausohje 

Laadunvalvontajärjestelmässä hitsausohje on tärkeä apuväline hitsaajille, mihin on yksi-

tyiskohtaisesti merkitty kaikki hitsaamisen vaiheet ja parametrit. Hitsausohjeen tulee olla 

selkeä ja selkokielellä kirjoitettu. Sen tulee sisältää yrityksen nimi, ohjeen numero ja hy-

väksyntätapa, sekä yksityiskohtaisesti kaikki informaatio, mitä kyseisen kappaleen tai lii-

toksen hitsaaminen edellyttää. Sen tarkoituksena on mahdollistaa hitsaustulosten toistetta-
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vuus, mikä parantaa luotettavuutta. (Lukkari 1997, s. 55.) Toistettavuuden lisäksi hit-

sausohjeella pyritään varmistumaan siitä, että hitsi täyttää sille vaaditut vaatimukset, mutta 

sitä se ei vielä takaa (SFS-EN ISO 15607 2004, s. 6). Hitsauksen lisäksi hitsausohjetta eli 

WPS:ää (Welding Procedure Specification) käytetään suunnittelun tukena, kun suunnitel-

laan uusia hitsaustöitä (Lukkari 1997, s. 55). Telakoilla käytetään hitsausohjeita ja ne ovat 

yksi tärkeä osa laadunvalvontajärjestelmää (Nykänen 2016; Salonpää 2016).  

 

Ennen hitsausohjeen käyttöönottoa tuotantoon se pitää hyväksyä valmistajan tai kolman-

nen osapuolen toimesta. Hyväksymiseen vaaditaan alustava hitsausohje eli pWPS (preli-

minary Welding Procedure Specification), joka hyväksytään varsinaiseksi hitsausohjeeksi 

standardin SFS-EN ISO 15607 mukaisesti. Kyseisessä standardissa on määritelty viisi eri 

tapaa, miten alustava hitsausohje voidaan hyväksyä tuotantoon. (Lepola & Ylikangas 2016, 

s. 239.) Tämän lisäksi hyväksyminen edellyttää valmistajan tai kokeen valvojan hyväksy-

mispöytäkirjan eli WPQR:n (Welding Procedure Qualification Record), jonka jälkeen val-

mistaja voi laatia lopullisen tuotantoon soveltuvan hitsausohjeen (SFS-EN ISO 15607 

2004, s. 26).  

 

4.4 Rikkomaton aineenkoetus 

NDT-menetelmien käyttö on ehdotonta, kun hitsin vaatimusten täyttyminen pitää varmis-

taa. Rikkomattomassa aineenkoetuksessa hitsiä ei rikota. Tarkistuksessa tehdään aina ensin 

visuaalinen tarkistus, jonka jälkeen tehdään muut tarvittavat NDT-tarkastukset. (Lepola & 

Ylikangas 2016, s. 259.) Yleisimmät NDT-menetelmät ovat: magneettijauhe-, tun-

keumaneste-, ultraäänitarkastus ja radiografinen tarkastus (Itävuo 2016a). Kaikkia edeltä-

viä käytetään telakoilla, mutta röntgensäteilyn takia radiografiaa vähemmän (Nykänen 

2016).  

 

NDT-menetelmien käyttö vaatii menetelmien ja hitsausvirheiden tuntemusta, koska kaik-

kia hitsausvirheitä ei voida löytää yhdellä tarkastusmenetelmällä (Lukkari 1997, s. 34). 

Tämän takia telakoilla tehdään aluskohtaiset NDT-suunnitelmat, johon on merkitty kriitti-

simmät ja pakolliset tarkistuskohdat. Tällaisia paikkoja on muun muassa hitsien risteys-

kohdat. Tarkistuksia kuitenkin tehdään NDT-suunnitelmaan merkittyjen kohtien lisäksi 
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paljon. (Nykänen 2016.) NDT-tarkastukset tekee kolmas osapuoli (Salonpää 2016). Tar-

kastuksista telakka saa tarkastajan laatiman raportin, josta selviää tärkeimpänä korjattavat 

hitsit, virhetyyppi, materiaali, valmistaja, tarkastuslaitos, liitosmuoto, tarkastuslaitteet ja 

hitsausprosessin hyväksymisrajat (Lepola & Ylikangas 2016, s. 261). Kun korjattava hitsi 

löytyy, se pitää myös tarkastaa uudestaan kahdesti. Käytännössä siis korjatulle hitsille tulee 

kaksi rangaistustarkistusta (Nykänen 2016).  

 

Hitsaaja näkee heti hitsaamisen jälkeen tuloksen ja pystyy arvioimaan hitsin visuaalisesti. 

Kaikki hitsit tarkistetaan siis aina visuaalisesti jo hitsaajien toimesta. (Nykänen 2016.) Kui-

tenkin viralliset tarkastukset tekee pätevä NDT-tarkastaja (SFS-EN ISO 17637 2011, s. 8). 

Standardin SFS-EN ISO 17637 mukaan visuaalinen tarkistus tulee tehdä vähintään 350 lx 

valaistuksessa, mutta se ei aina ole mahdollista telakoilla (Nykänen 2016; SFS-EN ISO 

17637 2011, s. 8). Magneettijauhetarkistus soveltuu hitsin pintaan asti ulottuvien tai välit-

tömästi pinnan alla olevien halkeamien, huokosten ja kuonasulkeumien havaitsemiseen. Se 

perustuu hitsin pintaan levitettävien rautahiukkasten kasautumiseen hitsissä oleviin epäjat-

kuvuuskohtiin, kun koekappale magnetisoidaan sähkömagneetilla. (Lepola & Ylikangas 

2016, s. 264.) Toinen pintaan asti ulottuvien virheiden havaitsemiseen käytetty NDT-me-

netelmä on tunkeumanestetarkastus. Sillä voidaan myös havaita halkeamat, huokoset ja 

kuonasulkeumat koekappaleen pinnassa. Tunkeumanestetarkastus on kuitenkin herkkä hit-

sin pinnalla oleville epäpuhtauksille, kuten hitsausroiskeille tai suihkupuhalluksen jään-

teille. Epäpuhtaudet saattavat näyttää tunkeumanestetarkastuksessa virheiltä. (Lepola & 

Ylikangas 2016, s. 263–264.) 

 

Radiografisessa tarkastuksessa tutkitaan hitsien sisäisiä hitsausvirheitä röntgensäteiden 

avulla. Sillä voidaan nähdä sulkeumat, halkeamat ja liitosvirheet (Lepola & Ylikangas 

2016, s. 262). Kuvassa 11 on esitetty paha pitkittäinen halkeama hitsissä, joka on otettu 

radiografiamenetelmällä. Nykyaikaisessa radiografisessa tutkimuksessa ei käytetä enää 

vanhaa filmitekniikka, jossa röntgensäteet muodostivat hitsin sisältä valokuvan filmille. 

Kuva saadaan digitaalitekniikan avulla heti analysoitavaksi, joka nopeuttaa tarkistusta eikä 

uusia tarkastuskäyntejä tarvita huonojen kuvien takia. (NDT-Team Oy 2015.) Toinen si-

säisten hitsausvirheiden tutkimiseen soveltuva NDT-menetelmä on ultraäänitarkastus, joka 
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perustuu ultraäänen kykyyn edetä kiinteässä aineessa. Ultraääni heijastuu takaisin lähtee-

seen kun se saavuttaa aineen rajapinnan. Ultraääntä käytetään siis kaikuluotaimena, mikä 

pystyy paikantamaan epäjatkuvuuskohtia hitsissä. Ultraäänellä saatujen tulosten luotetta-

vuus kuitenkin riippuu täysin tarkastajan pätevyydestä. Ultraäänitarkastuksen etu radiogra-

fiseen tarkastukseen verrattuna on sen vaarattomuus terveydelle. (Lepola & Ylikangas 

2016, s. 262–263.) 

 

 

Kuva 11. Pitkittäinen halkeama hitsissä (Sentinel Inspection Services Ltd 2016). 

 

4.5 Dokumentointi 

Kuten aikaisemmin on sanottu, laadunhallintajärjestelmä on yrityskohtainen, mutta sen pi-

tää noudattaa standardin SFS-EN ISO 9001 mukaisia vaatimuksia (SFS-EN ISO 9001 

2015, s. 18). Dokumentoinnin osalta kyseisessä standardissa sanotaan seuraavaa (2015, s. 

18) ”Organisaation laadunhallintajärjestelmän on sisällettävä dokumentoitu tieto, jonka or-

ganisaation määrittänyt laadunhallintajärjestelmän vaikuttavuuden kannalta välttämättö-

mäksi.” 

 

Kaikkien standardien ja luokituslaitosten vaatimusten täyttäminen on tärkeää hitsatuissa 

rakenteissa, mutta dokumentoinnin kannalta kaiken dokumentointi on työlästä ja aikaa vie-

vää. Siksi yrityksen on vältettävä liiallista ohjeistusta ja turhaa dokumentointia. Keskei-

simmät laadunhallintajärjestelmään dokumentoitavat asiat ovat: tekninen katselmus, hit-

saushenkilöstön pätevyydet, tuotantosuunnitelma ja hitsausohjeet, käytettyjen laitteiden lu-

ettelointi ja virheiden analysointi. (Lindewald 2013, s. 4.) 
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Teknisen katselmuksen tavoite on arvioida telakan kykyä valmistaa tilattu alus, joka täyttää 

alukselle ja sen hitseille asetetut vaatimukset. Tekninen katselmus luo pohjan laadukkaalle 

ja riskittömälle hitsaukselle. Näiden lisäksi teknisen katselmuksen pohjalta pystytään ali-

hankkijoita auditoimaan niiltä osin mitä telakka ei itse pysty valmistamaan. Tekniseen kat-

selmukseen liittyy myös hitsaushenkilöstön pätevyyksien arkistointi. Sen tarkoituksena on 

kartoittaa, että telakalla on pätevä henkilöstö valmistamaan työn tilaajan tilaama alus vaa-

timusten mukaisesti. Ilman työkaluja on vaikea saada mitään valmiiksi, joten valmistuk-

seen tarvittavasta laitteistosta on myös oltava luettelo. Luettelosta tulee selvitä laitteiston 

hyväksyntä, huolto- ja kalibrointitiedot. (Lindewald 2013, s. 4, 15.) 

 

Dokumentoitujen tietojen hallinta on myös suoritettava standardin SFS-EN ISO 9001 mu-

kaisesti. Standardisoidulla dokumenttien hallinnalla voidaan varmistaa, että asiakirjat on 

suojattu ja saatavilla tarvittaessa. Lisäksi dokumentteja tulee säilyttää yrityksen määrittämä 

aika, joka on yleensä muutamia vuosia projektin valmistumisesta. (SFS-EN ISO 9001 

2015, s. 19.) 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 

 

 

Syntyvä hitsauslaatu on monen asian summa ja se vaatii hyvän laadunvalvontajärjestel-

män. Korjattavien hitsausvirheiden korjaaminen maksaa moninkertaisesti verrattuna vir-

heettömään hitsiin. Korjaus maksaa sekä rahaa, että aikaa. Pahimmassa tapauksessa seu-

raavaan työtehtävään palkattu alihankkija odottelee useita tunteja, kun yksittäistä hitsiä 

korjataan ja tarkastetaan yhä uudestaan ja uudestaan. Korjaaminen maksaa enemmän mitä 

myöhemmin hitsausvirhe havaitaan. Pahimmassa tapauksessa laiva kutsutaan takaisin te-

lakalle sen luovuttamisen jälkeen. On myös muistettava, että hitsauslaatu- käsite merkitsee 

asiakkaalle ja yritykselle eri asioita. Työn tilaaja arvostaa, kun telakka pysyy aikatauluissa 

ja raportoi tilaajalle tuotteen valmistumisesta. Telakalle työn tilaaja ei maksa ylilaadusta, 

joten riittää kun alus täyttää merikelpoisuus- ja käyttöolosuhteiden vaatimukset. Telakoille 

hitsauslaatu tarkoittaa hitsauksen toistettavuutta tehokkaasti ja virheettömästi. Sopimus-

vaiheessa on erittäin tärkeää tehdä selväksi asiat, joihin panostetaan.  

 

Hyvä hitsauslaatu vastaa haluttua laatuvaatimustasoa riittävästi, kun hitsin laadunvalvonta 

on suoritettu moitteettomasti, eikä jatkotoimenpiteisiin ole tarvetta. Laivojen laatuvaati-

muksia määrittelee ja valvoo luokituslaitokset. Luokituslaitokset antavat laivoille merikel-

poisuusluokituksen, jos ne läpäisevät luokituslaitoksen tarkastuksen. Merikelpoisuusluo-

kitusta voidaan ajatella tapahtumana, jossa vastuu siirtyy telakalta luokituslaitokselle. Te-

lakoiden käyttäessä alihankintaa, alihankkijoilta vaaditaan yhtä hyvää hitsauslaatua kuin 

omalta telakalta. Telakoilla vakavammat hitsausvirheet kuten halkeamat ovat pystytty kit-

kemään hyvin pois laadunvalvonnan ansiosta. Hyvien hitsausohjeiden ansiosta esimerkiksi 

kuumahalkeamat ovat erittäin harvinaisia. Pintavirheiden kitkeminen on kuitenkin vielä 

haastavaa, koska tuotannossa käytetään paljon käsinhitsausta. Mekanisoinnilla pystytään 

parantamaan pinnanlaatua pitkällä aikavälillä. Toisaalta jos mekanisoidussa hitsauksessa 

on hitsausvirheitä, niitä on paljon.  
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Hyvä laatu lähtee tekijöistä, hitsaajien kädenjälki siirtyy armottomasti hitsiin. Hitsaajan 

mielentila vaihtelee myös viikonpäivien mukaan. Työmoraali ei varmasti ole huipussaan 

työviikon viimeisenä päivänä. Vaikka hitsaajien pätevyys olisi kunnossa, huonolla hitsaus-

tuotannon ohjauksella voidaan aiheuttaa huonoja hitsejä.  

 

Telakkateollisuus on tällä hetkellä hyödyntänyt ensimmäisen teknologia-aallon parhaalla 

mahdollisella tavalla. Seuraava aalto on kuitenkin tulossa uusien ultralujien terästen tuo-

mien haasteiden kanssa. Haasteita riittää myös saada modernit laser-hybridi-hitsausproses-

sit jokapäiväiseen tuotantoon siten, että ne ovat luotettavia ja nykyisen trendin mukaisesti 

nopeita sekä tehokkaita.  

 

Työn sisältö on tehty kirjallisuuslähteitä käyttäen ja kolmen asiantuntijan haastatteluiden 

pohjalta. Se antaa lukijalle käsityksen telakoilla käytetyistä hitsausprosesseista ja lisäai-

neista sekä kuinka hitsausta pyritään hallitsemaan. Lisäksi se kuvaa hyvin hitsaavan teol-

lisuuden monimutkaisuutta ja kuinka paljon asioita on otettava huomioon kun on kyse hit-

sauksesta. Tutkimuskysymyksiin tutkimus vastaa hyvin, vaikka tutkimus on vain pintaraa-

paisu hitsausteollisuuden laatuongelmista. 
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