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1 JOHDANTO 

 

Tämä kandidaatintyö on tehty Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. Työn aiheena on 

teräskelannostopuomin valmistuksen suunnittelu. Työhön kuuluu myös materiaalivalinnat 

sekä nostopuomin CE-merkinnän tarpeellisuuden tarkistaminen ja sen vaatimusten 

tarkastelu valmistuksen kannalta. Työ tehtiin osittaisena yhteistyönä toisen 

kandidaatintyöntekijän, Tuomas Laamasen kanssa, joka on kolmannen vuosikurssin 

konetekniikan opiskelija Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. Hän suunnitteli 

kyseisen nostopuomin. Materiaalivalinnat tehtiin suunnittelijan kanssa yhteistyössä hänen 

lujuuslaskelmiensa perusteella. Materiaalit valittiin Ruukin ja Ovakon valikoimista. 

Materiaaleja valittaessa keskityttiin siihen, että tuotteen valmistus on mahdollisimman 

helppoa yleisillä menetelmillä, vaihtoehtoisten materiaalien ollessa rakenneteräkset sekä 

ruostumattomat teräkset. 

 

Nostopuomi tulee käyttöön ohutlevytuotteita suunnittelevalle ja valmistavalle Metehe 

Oy:lle ja se valmistetaan alihankintana. Metehe ei ole täysin tyytyväinen viimeisimmin 

hankitun nostopuomin toimivuuteen eikä aiemmin hankittua, yli kymmenen vuotta 

käytössä ollutta nostopuomia ole enää saatavissa. Tämän työn puomi suunniteltiinkin juuri 

tuon toimivaksi todetun puomin pohjalta ja suunnittelijalta saatavien valmistuskuvien 

avulla Metehe voi teettää nostopuomeja aina tarpeen tullen. Puomin malli on esitetty 

kuvassa 1. Puomin teettäminen on kannattavaa, koska sen helppokäyttöisyys ja toimivuus 

lisäävät työnteon sujuvuutta. Nämä ominaisuudet voivat myös vähentää mahdollisia 

väärinkäyttöjä, joista voi aiheutua tapaturmia. 

 

Työ alkaa teoriaosalla, jossa tarkemmassa käsittelyssä ovat levyosien leikkaamis- ja 

liittämismenetelmät. Nämä ovat suuressa roolissa määriteltäessä nostopuomin 

kustannuksia, valmistuksen helppoutta sekä lopullisen tuotteen laatua. Käsittely tapahtuu 

esittelemällä menetelmien teoriaa, etuja ja haittoja sekä myöhemmin vertaamalla 

menetelmiä keskenään. Materiaalivalinnat on esitetty teoriaosan jälkeen. Lopuksi 

pohditaan tuotteen valmistusta ja kokoonpanoa. 
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Perustietoja sekä määräyksiä CE-merkinnästä nostoapuvälineissä on käsitelty CE-

merkintä-kappaleessa. Myös laitteeseen kiinnitettävät pakolliset ja muuten hyödylliset 

merkinnät on käsitelty samassa kappaleessa.  

 

 

Kuva 1. Malli työn aiheena olevasta nostopuomista. 

 

2 LEVYN- JA PALKINLEIKKAUSMENETELMÄT 

 

Levynleikkausmenetelmää valittaessa tärkeimpiä huomioitavia asioita ovat kohteen 

materiaali, levyn koko ja paksuus sekä tuotteen tarkkuusvaatimukset ja luonnollisesti hinta. 

Levynleikkausmenetelmien laajahko käsittely ja vertailu ovat tässä työssä oleellista, koska 

kaikki suurimmat osat nostopuomissa ovat levystä leikattavia kappaleita, vaakapalkkia 

lukuun ottamatta. Nykyään kotimaisissa konepajoissa on käytössään laaja valikoima 

erilaisia levynleikkausmenetelmiä, kuten perinteinen polttoleikkaus sekä edistyksellisempi 

ja tarkempi laserleikkaus.  
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Palkin leikkaaminen voidaan suorittaa joko mekaanisella muototeräsleikkurilla tai 

lastuamalla. Sahaaminen on todennäköisempi vaihtoehto peruskonepajalla. Kuitenkin jos 

paja leikkaa paljon palkkeja, on sillä myös mahdollisesti muotoleikkuri, jolla palkki 

ehdottomasti kannattaa leikata. 

 

2.1 Polttoleikkaus 

Polttoleikkaus kuuluu termisiin leikkausmenetelmiin yhdessä plasma-, jauhe- ja 

laserleikkauksen kanssa. Termiset leikkausmenetelmät perustuvat siihen, että leikkaus 

tapahtuu lämmön avulla. Polttoleikkauksessa materiaalia nimensä mukaisesti poltetaan. 

Terästä kuumennetaan paikallisesti kuumennuskaasuseoksella, joka koostuu hapesta ja 

työkaasusta, kuten asetyleenistä. Kun metalli saavuttaa syttymislämpötilansa, niin siihen 

suunnataan puhtaasta hapesta muodostuva leikkaushappisuihku. Näin teräs alkaa palaa ja 

railo syntyy. Leikkaushapen kineettinen energia puhaltaa syntyvät metallioksidit pois. 

(Ihalainen et al 2007, s. 261) 

 

Materiaaliominaisuudet asettavat rajoituksia polttoleikattavuudelle. Ehdot ovat seuraavat 

1. Metallin tulee kuumennettuna voida palaa puhtaassa hapessa. 

2. Metallin syttymislämpötilan on oltava alhaisempi kuin sulamislämpötilan. 

3. Palamisreaktion on synnytettävä riittävästi lämpöä. 

4. Metallilla on oltava huono lämmönjohtokyky. 

(Grönlund 1985, s. 181) 

 

Polttoleikkaus soveltuu seostamattomille ja niukkaseosteisille teräksille. Polttoleikkauksen 

etuja ovat edulliset laitteet ja käyttö, suuret materiaalipaksuudet, jopa 1500 mm, hyvä 

leikkaustulos (jos parametrit ovat valittu oikein) sekä helppokäyttöisyys. Haittapuolia taas 

ovat suuret muodonmuutokset, alhaiset leikkausnopeudet, sopimattomuus monimutkaisille 

ja pienille kappaleille sekä materiaalien rajattu soveltuvuus. CNC-ohjatulla 

polttoleikkurilla saavutettava tarkkuus on luokkaa ± 0,6 mm. (Ihalainen et al 2007, s. 263)  
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Kuva 2. Polttoleikkauksen periaate. (Ihalainen et al 2007, s. 261) 

 

 

Kuva 3. Leikkausnopeuden ja ainevahvuuden riippuvuus polttoleikkauksessa, kun on 

käytetty pikaleikkaussuutinta. (Ihalainen et al 2007, s. 263) 

 

2.2 Jauheleikkaus 

Jauheleikkaus on muunnelma polttoleikkauksesta. Laitteisto on hyvin samanlaista, lukuun 

ottamatta jauheensyöttölaitteistoa ja jauhekanavia itse leikkauspäässä. Jauheleikkauksessa 

palavan liekin sekaan syötetään metallijauhetta, mikä nostaa liekin lämpötilaa. Tästä syystä 

jauheleikkauksella voidaan leikata sellaisia materiaaleja, joita ei tavallisella 
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polttoleikkauksella pystytä leikkaamaan, kuten ruostumatonta terästä. (Ihalainen & Al 

2007, s. 321) Ruostumattomassa teräksessä oleva kromioksidi sulaa pääasiassa rautaa 

sisältävän jauheen tuottaman lisälämmön avulla. Jauheleikkausta voidaan hyödyntää myös 

paksujen hiiliterästen leikkaamisessa siten, että leikkauksen alussa käytetään jauhetta, 

mutta leikkaustapahtuman käynnistyessä jauheen syöttö katkaistaan. (Grönlund 1985, s. 

202) 

 

2.3 Plasmaleikkaus 

Plasmaleikkauksessa materiaalia leikataan sulattamalla. Prosessin energia saadaan 

valokaaresta, jota poltetaan joko plasmasuuttimessa tai suuttimen ja kappaleen välillä. 

Erittäin kuuma plasmakaari sulattaa materiaalin ja suurella nopeudella etenevä 

plasmakaasu suihkuttaa sulan materiaalin pois railosta. Plasmakaasuina käytetään monia 

eri kaasuja ja kaasuseoksia, kuten typpeä, argonia ja jopa paineilmaa. Plasmaleikkaus 

soveltuu seostamattomien terästen lisäksi myös esimerkiksi runsasseosteisien terästen, 

alumiinin ja kuparin sekä muiden metallien leikkaamiseen. Pääasiassa 

konepajateollisuudessa plasmaleikkausta käytetään ruostumattoman teräksen ja alumiinin 

leikkauksessa. (Ihalainen et al 2007, s. 263-266) 

 

Plasmaleikkauksen etuja ovat laajan materiaalikirjon lisäksi suurempi leikkausnopeus 

verrattuna polttoleikkaukseen, ainakin alle 30 mm ainevahvuuksilla, ja alhaiset 

lämpövaikutukset materiaalissa. Plasmaleikkauksen haittoja ovat kalliit laitteistot ja 

suurehkot käyttökustannukset sekä pöly ja meluhaitat. Veden alla tapahtuva 

plasmaleikkaus kuitenkin pienentää melu-, pöly-, ja valokaaresta aiheutuvia haittoja. 

Plasmaleikkauksella saavutettava leikkauslaatu ja tarkkuus sekä maksimi ainepaksuus eivät 

ole yhtä hyvät kuin polttoleikkauksella saavutettavat. Plasmaleikkaukselle on myös 

ominaista, että leikkauspinnat ovat viistot. (Ihalainen et al 2007, s. 263-266, 322)  
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Kuva 4. Plasmasuutin ja prosessin lämpötiloja sekä kaaren kuristamisen vaikutus 

lämpötiloihin. (Ihalainen et al 2007, s. 264) 

 

 

 

Kuva 5. Plasmaleikkauksella saavutettavat leikkausnopeudet seostamattomalla teräksellä. 

Silmiinpistävää on materiaalipaksuuden kasvamisen raju vaikutus leikkausnopeuteen. 

(Ihalainen et al 2007, s. 265) 
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2.4 Laserleikkaus 

Laserleikkauksessa leikkaaminen tapahtuu fokusoidulla valonsäteellä. Laserleikkaus voi 

olla joko höyrystävä, sulattava tai polttava prosessi. Työkaasu syötetään valosäteen kanssa 

samankeskisestä suuttimesta ja kaasu puhaltaa sulan materiaalin pois railosta. Työkaasun 

tehtävä höyrystävässä leikkauksessa on suojata optiikkaa ja sulattavassa leikkauksessa 

puhaltaa sula materiaali pois. Laserpolttoleikkauksessa kaasu on happea ja se suorittaa 

metallin hapettamisen ja myös poistaa syntyvät metallioksidit. (Ihalainen et al 2007, s. 

266-268) 

 

Laserleikkauksella saavutetaan parempi laatu ja kapeampi railo kuin poltto- tai 

plasmaleikkauksella. Tarkkuus on noin ± 0,1 mm. Leikkausnopeudet ovat varsinkin ohuilla 

materiaaleilla erittäin suuret. Lisäksi muodonmuutokset ovat lähes olemattomat. 

Leikkausnopeus kuitenkin putoaa nopeasti ainepaksuutta kasvatettaessa. (Ihalainen et al 

2007, s. 266-268) 

 

Laserlaitteisto on suuri investointi konepajalle, mistä syystä monet pajat ovat erikoistuneet 

tekemään ainoastaan laserleikkauksia. Teollisuudessa suurin osa laserleikkureista onkin 

tarkoitettu pienille ainevahvuuksille, mutta tutkimustyö kohdistuu myös suurempien 

ainevahvuuksien leikkaamiseen. (Ihalainen et al 2007, s. 266-268) 
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Kuva 6. Laserleikkauspää. (Ihalainen et al 2007, s. 266) 

 

 

 

Kuva 7. Tyypillinen laserleikkausnopeuskäyrä alumiiniseokselle sekä ruostumattomalle ja 

seostamattomalle teräkselle. (Kujanpää et al 2005, s.139) 

Aluminiumlegirungen = alumiiniseos, rostfreier Stahl = ruostumaton teräs, Baustahl = 

niukkaseosteinen teräs 
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Kuva 8. Eri leikkausmenetelmien tarkkuuksia eri ainepaksuuksilla. (Kujanpää et al 2005, 

s.155) 

 

2.5 Vesisuihkuleikkaus 

Vesisuihkuleikkauksessa leikkaava energia saadaan suurella paineella leikkaussuuttimen 

läpi syötettävästä vesisuihkusta. Suuttimen halkaisija on erittäin pieni, 0,08-0,38 mm. 

Vesisuihku sekä irrottaa materiaalin muodostaen leikkausrailon, sekä huuhtelee irronneen 

materiaalin pois. Paine nostetaan hydraulisella paineenkohottajalla ja se voidaan kohottaa 

aina 400 MPa:iin asti ja vesisuihkun nopeus suuttimesta suihkutessaan on jopa kaksi kertaa 

äänennopeuden suuruinen. Jotta vesisuihkulla voitaisiin leikata metalleja, suihkun sekaan 

on syötettävä abrasiivihiekkaa. Vesisuihkun etu on, että siinä ei tuoda lainkaan lämpöä 

kappaleeseen, jolloin lämmöstä johtuvia epätarkkuuksia ei synny. (Ihalainen et al 2007, s. 

389) 

 

2.6 Sahaus 

Sahaamista käytetään yleisesti erilaisten tankoaihioiden katkaisuun, kiristysurien työstöön 

ja kappaleissa olevien tarpeettomien muotojen irrottamiseen. Sahauksen jälkeen on usein 

aiheellista varmistaa haluttu kappaleen mitta viimeistelemällä aihio esimerkiksi hiomalla.  

Sahaaminen voidaan jakaa tapahtuman luonteen ja lastuavan työkalun muodon mukaan 

seuraaviin ryhmiin:  

- konesahaus 
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- vannesahaus 

- pyörösahaus (Ihalainen et al 2007, s. 194) 

 

Konesahaus muistuttaa perinteistä puun sahausta, sillä siinä lastuava terä tekee edestakaista 

liikettä. Edestakainen liike voidaan toteuttaa esimerkiksi epäkeskolla. Kaarisaha on 

konesahauksen sovellus. Kaarisahan etuja ovat muun muassa edullisuus, soveltuvuus 

moninaisiin töihin sekä helppokäyttöisyys. Haittapuolena taas on työn tehottomuus. Tämä 

johtuu siitä, että terän edestakaisessa liikkeessä paluuliike ei lastua materiaalia. (Ihalainen 

et al 2007, s. 195) 

 

Vannesahassa lastuava terä on päättymätön teräsnauha. Tämä konstruktio on huomattavasti 

tehokkaampi kuin kaarisahan tapauksessa, koska lastuamista tapahtuu jatkuvasti. 

Vannesahan terä voi olla joko pysty- tai vaaka-asennossa. Vannesahalla saavutetaan 

erittäin kapea työstöura sekä suora ja tasainen katkaisujälki ja –pinta. Nämä ominaisuudet 

vähentävät kustannuksia pienentämällä materiaalihukkaa ja vähentämällä jatkotyöstön 

tarvetta. (Ihalainen et al 2007, s. 195) 

 

Pyörösahauksessa lastuava terä on pyöreä teräkiekko. Pyörösahauksen ominaisuuksiin 

kuuluu vannesahan tavoin tarkkuus, laadun tasaisuus ja tehokkuus. Pyörösahan 

numeerinen ohjaus on myös helppo toteuttaa ja siihen voidaan liittää myös automaattinen 

kappaleenkäsittelyjärjestelmä. (Ihalainen et al 2007, s. 195) 

 

Lastuamisnesteen käyttö parantaa leikkaustulosta ja pidentää terien käyttöikää. Käytettyjä 

terämateriaaleja ovat pikateräs, karkaistu- ja hiiliteräs sekä kaksoismetallit. Lastuttava 

materiaali määrää kulloinkin käytettävän terämateriaalin. (Ihalainen et al 2007, s. 196) 

 

4 PUIKKO- JA MAG-HITSAUS 

 

Nostopuomin kokoonpano tapahtuu suurimmilta osin hitsaamalla. Tästä syystä 

hitsausprosessien käsittely on tässä työssä levynleikkausmenetelmien tapaan oleellista. 

Hitsaus voidaan periaatteessa suorittaa joko käsin tai mekanisoidusti. Automaatio ja 

mekaaninen hitsaus ovat luonteeltaan sellaisia, että ne ohjelmoidaan ja testataan huolella, 
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jotta saadaan tehtyä suuria tasalaatuisia sarjoja mahdollisimman tehokkaasti. Mekanisoitu 

hitsaaminen siis kannattaa vasta silloin jos kyseessä on jokin sarjatuotantoon suunnattu 

tuote tai jokin sellainen tuote, jonka hitsaaminen vaatii erittäin suurta tarkkuutta.  

 

4.1 Puikkohitsaus 

Puikkohitsaus on metallikaarihitsausta päällystetyllä lisäaineella. Valokaari palaa puikon ja 

kappaleen välillä ja se sulattaa sekä hitsattavien kappaleiden materiaalia, että lisäainetta. 

Käytettävä virta voi olla joko tasa- tai vaihtovirtaa. (Ihalainen et al 2007, s. 290) 

 

Puikko koostuu sydänlangasta ja päällysteestä. Sydänlanka on hitsattavan aineen kaltaista 

materiaalia ja se jää osaksi syntynyttä hitsiä perusaineen lisäksi. Sydänlangasta lisäaineen 

siirtyminen valokaaressa tapahtuu pisaroina. Pisaroiden koko vaihtelee puikon 

päällysteestä riippuen. Päällysteestä syntyvä kaasu ja hitsin päälle jähmettyvä kuona 

suojaavat sulaa ja jähmettyvää metallia ilman haittavaikutuksilta. (Ihalainen et al 2007, s. 

289) 

 

Puikkohitsauksen ominaisuuksiin kuuluu edullisuus, yksinkertaisuus ja käyttövarmuus. 

Puikkohitsaus mielletään eräänlaisena hitsauksen yleismenetelmänä ja sitä voidaan käyttää 

myös ulkona. Se soveltuu muun muassa seostamattomille sekä ruostumattomille teräksille 

sekä kuparille ja alumiinille. Puikkohitsauksessa käytettäviä railomuotoja ovat piena, I-, V-

, puoli-V-, X-, K-, U-, kaksois-U-, J- ja kaksois-J-railot. (Ihalainen et al 2007, s. 292-293) 

 

Puikkohitsauksen haittapuolia ovat puikon vaihtamisesta johtuvat epäjatkuvuuskohdat 

hitseissä sekä huonohko tuottavuus. Lisäksi monipalkohitsauksessa jokaisen hitsin jälkeen 

kuona on poistettava, jotta seuraavaan hitsiin ei synny kuonasta johtuvia sulkeumia. 

Puikkohitsaus soveltuu huonosti ohutlevyhitsaukseen. (Ihalainen et al 2007, s. 292) 

 

Eri päällystetyypit puikoissa vaikuttavat hitsin laatuun ja luonteeseen. Emäspäällysteisillä 

puikoilla on hyvät asentohitsausominaisuudet ja hitsillä on hyvä lujuus myös alhaisissa 

lämpötiloissa. Hitsin transitiolämpötila on puikkotyypeistä alhaisin sekä iskusitkeys on 

suuri. Lisäainepisaroiden koko niiden siirtyessä puikon sydämestä hitsiin vaihtelee 

keskikokoisesta keskisuureen. Tunkeuma taas vaihtelee pienen ja keskisuuren välillä. 
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Emäspuikkohitsit soveltuvat raskaasti kuormitettuihin ja iskumaisia rasituksia kokeviin 

rakenteisiin. (Grönlund 1985, s. 53-54) 

 

Happamilla puikoilla saavutetaan suuri tunkeuma ja alhainen kuvun korkeus. Tästä syystä 

hitsin ja perusaineen liitos on jouhea, mikä voi vähentää väsymisrasituksen vaarallisuutta. 

Pisaroiden koot vaihtelevat erittäin pienestä suihkumaiseen. (Ihalainen & Al 2007,, s. 291) 

Asentohitsaus on happamilla puikoilla rajoitetumpaa emäksisiin verrattuna puikon 

kuumemman hitsauslämpötilan takia. (Grönlund 1985, s. 54) 

 

Rutiilipäällystetyillä puikoilla on hyvät asentohitsausominaisuudet ja valokaaren 

sytyttäminen on helppoa. Lisäksi kaari palaa vakaasti. Rutiilipuikot soveltuvat erityisesti 

ohutlevytuotteisiin, joihin riittää yksi palko. Syntyneellä hitsiaineella on kuitenkin rajalliset 

sitkeysominaisuudet, eikä sitä sen takia sovelleta raskaasti kuormitettuihin rakenteisiin.  

(Grönlund 1985, s. 55) Siirtyvien pisaroiden koko vaihtelee rutiililla keskikokoisesta 

hienoon ja tunkeuma pienestä suureen. (Ihalainen et al 2007,, s. 291) 

 

 

Kuva 9. Puikkohitsauksen periaatekuva. Päällysteaine muodostaa suojaavan kaasun ja 

jähmettyy hitsin päälle kuonaksi. Lisäaine siirtyy pisaroina. (Everlast Welders Australia 

2011) 
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Kuvan 9 suomennokset: 

Metal core = metallinen sisus 

Molten pool = sula metalli 

Solified slag = kiinteytynyt kuona 

Weld bead = hitsipalko 

Flux coating = päällyste 

Arc = kaari 

Metal and slag droplets = metalli ja kuona pisarat 

Gaseous shield = kaasusuoja 

Workpiece = työkappale 

 

4.2 MAG-hitsaus 

MAG-hitsaus on kaasukaarihitsausta ja tarkoittaa Metal Active Gas- hitsausta. Siinä 

käytettävä suojakaasu on aktiivinen osa hitsaustapahtumaa. Suojakaasu ja lisäainelanka 

syötetään hitsauspistoolin kautta hitsiin. Valokaari palaa lisäaineen ja hitsattavien 

kappaleiden välillä, jolloin sekä lisäaine, että hitsattava materiaali sulavat. Lisäainelangat 

ovat tyypillisesti halkaisijaltaan 0,6-1,6 mm. Suojakaasu tehtäviä ovat suojata sulaa ja 

jähmettyvää materiaalia ilman haittavaikutuksilta ja vaikuttaa hitsin geometriaan, 

hitsausnopeuteen sekä hinnallaan vaikuttaa hitsauskustannuksiin. Tyypillisiä suojakaasuja 

ovat esimerkiksi argon ja hiilidioksidi. (Grönlund 1985, s. 60-72)  

 

Massiivisen lisäainelangan lisäksi MAG-hitsauksessa voidaan käyttää ydintäytelankaa. 

Silloin puhutaan täytelankahitsauksesta. Lanka muodostuu ontoksi putkeksi valssatusta 

metallikuoresta sekä sen sisällä olevasta täyteaineesta. Täyteaine on jauhemuodossa ja se 

muistuttaa paljon hitsauspuikkojen päällysteainetta. Käytettävät langat ovat huomattavasti 

paksumpia kuin MAG-hitsauksessa ja vaihtelevat tyypillisesti välillä 1,2-3 mm. 

Täytelankahitsaus jaetaan kaasuttomaan ja kaasulliseen hitsaukseen. Kaasuttomassa 

hitsauksessa ei käytetä suojakaasua ja langan sisällä oleva jauhe tuottaa suojakaasun ja 

kuonan, kuten päällyste puikkohitsauksessa. Erityisesti kaasuttomaan hitsaukseen 

tarkoitetussa hitsauspistoolissa on usein savuimuri, koska savunmuodostus on runsasta 

tällä prosessilla. (Ihalainen et al 2007, s. 302-303) 
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Kaasullisessa hitsauksessa käytetään suojakaasua ja langan täyteaineessa on vähemmän 

kuonaa ja kaasua tuottavia aineita. Laitteisto on hyvin samankaltainen kuin MAG-

hitsauksessa lukuun ottamatta järeämpiä langansyöttölaitteistoja. Kaasullisessa 

hitsauksessa voidaan käyttää myös metallitäytelankoja, joiden käytöllä seostetaan 

hitsiainetta ja parannetaan sen tuottoa. Kuonan muodostus on vähäistä 

metallitäytelangoilla. (Ihalainen et al 2007, s. 302-303) 

 

MAG-hitsaus on puikkohitsauksen tapaan miellettävissä eräänlaisena hitsauksen 

yleismenetelmänä. Se soveltuu sekä teräksille, että ei rautametalleille kuten alumiinille ja 

kuparille. Se soveltuu myös puikkohitsauksesta poiketen mekanisoituun hitsaukseen sekä 

ohutlevytöihin. MAG-hitsauksella saavutetaan suuri tuottavuus lisäaineen jatkuvuuden 

myötä. Tyypillisiä käytettäviä railomuotoja ovat pienahitsit sekä I- ja V-railot. 

Haittapuolena MAG-hitsauksessa on kalliit laitteistot, laitteiden ulottuvuus, 

hitsauspistoolin suurehko koko sekä sisätiloihin rajattu käyttö kaasuvirtauksen herkkyyden 

vuoksi. (Ihalainen et al 2007, s. 297-302) 

 

 

 

Kuva 10. MAG-hitsauksen periaatekuva. (American Metallurgical Consultants 1999) 

Gas Nozzle = kaasusuutin 
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Contact tube = kosketussuutin 

Electrode = lisäaine (elektrodi) 

Shielding Gas = suojakaasu 

Arc = kaari 

Weld Pool = sula hitsi 

Weld Metal = jähmettynyt hitsi 

Base Metal = perusaine 

 

 

5 MATERIAALIVALINNAT 

 

5.1 Materiaalien valinnan teoriaa 

Tuotteen suunnittelun lähtökohtana on, että tuote suorittaa siltä vaaditut toiminnot 

suunnitellun käyttöiän ajan ja tietyssä käyttöympäristössä mahdollisimman tehokkaasti, 

taloudellisesti ja turvallisesti. Nämä tuotteen vaatimukset asettavat vaatimuksia myös 

tuotteessa käytettäville materiaaleille. Jos materiaalien ominaisuudet ja tuotteen käytön 

asettamat vaatimukset eivät kohtaa, on seurauksena joko toimimaton tuote tai jopa 

materiaalivaurioita. Varsinkin materiaalin luotettavuus ja pitkä kestoikä ovat tärkeitä 

tuotteen kilpailukyvyn ja menestymisen kannalta. (Koivisto et al 2006, s. 248) 

 

Materiaalin valinta tapahtuu monessa vaiheessa alkaen suurpiirteisestä rajauksesta ja 

jatkuen aina valmiin tuotteen käytön seurantaan ja mahdollisiin muutoksiin valmiissa 

tuotteessa. Alkuvaiheessa valitaan ne materiaaliryhmät, jotka mahdollisesti sopivat  

tuotteeseen. Suunnittelun edetessä mahdollisten materiaalien ryhmä pienenee, kunnes on 

jäljellä enää muutamia eri vaihtoehtoja. Näiden väliltä tehdään tarkka ominaisuuksien 

vertailu. Lopullisen materiaalin valinnassa voidaan käyttää tuotteen vaatimusprofiilin ja 

materiaalien ominaisuusprofiilien laadintaa. Näissä profiileissa materiaalien 

ominaisuuksien vertailu ja näin ollen myös lopullinen valinta helpottuvat. Lopullisen 

materiaalin selvittyä rakennetaan joko prototyyppi tai lopullinen tuote, joiden käyttöä 

seurataan. Jos käytössä ilmenee ongelmia, on materiaalia mahdollisesti arvioitava 

uudelleen ja palattava valintaprosessiin. (Koivisto et al 2006, s. 248-249) 
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5.2 Materiaalien valinta nostopuomissa 

Nostoapuvälineissä käytettäviä materiaaleja valittaessa on otettava huomioon 

käyttöympäristön tekijät. Vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi korroosio, kuluminen, 

iskut, äärimmäiset lämpötilat, väsyminen, hauraus ja vanheneminen. Koneen on kestettävä 

käyttöympäristön rasitukset sekä käytön aikana, että silloin kun se ei ole käytössä. Koneen 

on myös läpäistävä sekä staattiset, että dynaamiset kuormitustestit. (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2008) Käytettävät varmuuskertoimet ja lujuuslaskut löytyvät 

nostopuomin suunnittelupuolen kandidaatintyöstä. Lain määräämistä huomioista 

oleellisimmat tämän työn aiheen nostopuomissa ovat kuluminen, iskumaiset kuormat ja 

väsyminen. Materiaalivalinnoissa ei päädytty ruostumattomiin teräksiin, koska tuote 

maalataan kokoonpanon jälkeen. Maali takaa riittävän korroosiosuojan, sillä puomin käyttö 

tapahtuu sisätiloissa. Lisäksi valmistus- ja materiaalikustannukset pyrittiin pitämään 

mahdollisimman alhaisina. 

 

 

Kuva 11. Nostopuomin sivuprofiili 
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Taulukko 1. Suunnittelupuolen kandidaatintyöntekijältä, Tuomas Laamaselta saadut, eri 

levyosien kokemat staattiset jännitykset kerrottuna varmuuskertoimella ja niihin sopivat 

raaka-aineet. Raaka-aineiden valinnoissa on lisäksi huomioitu myös dynaamiset 

kuormitukset, joita taulukkoon ei ole merkitty. Nostoapuvälinestandardin SFS-EN 

13155+A2 määrittelemä varmuuskerroin γst= 2. 

 

Jäykän puolen jännitykset Avattavan puolen jännitykset 

 

 

Tarrain:  

MPa  

 

 

Nostovarsi:  

MPa  

 

 

Vaakapalkki:  

MPa  

S235  
 

 

Päätylaippa:  

MPa  

 

 

 

 

Nostovarren vahvikelaipat:  

MPa  

S235  
 

Nostovarren akseliholkki: 

MPa  

S355  
 

Lukituslaipat:  

MPa  

S355  
 

 

Akselitappi: 

MPa  

S235  
 

Vaakapalkin akseliholkit: 

MPa  

S235  
 

Sivulaipat:  

MPa  

S235  
 

Päätylaippa:  

MPa  

S235  

 

Nostolenkki:  

MPa  

 

 

 st 2

y.1  st max.1 293.15

Optim 500 ML

y.2  st max.2 417.926

Optim 500 ML

y.3  st max.3 127.964

y.4.2  st max.4.2 189.533

S235

 st 2

y.5  st max.5 186.109

y.6  st max.6 290.296

y.7  st max.7 293.15

y.8  st max.8 95.447

y.9  st max.9 51.736

y.10  st max.10 68.552

y.11  st max.11 22.569

y.12  st max.12 465.975

Optim 500 ML
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Tarraimet ovat pystyvarsien päissä olevat ”koukut”, joiden varassa itse kela nostetaan. 

Nostovarsia ovat pystyosat, jotka yhdistävät tarraimet yläpalkkiin. Vaakapalkki on 

vaakatasossa oleva HEA-palkki.  

 

Vaadittavien lujuuksien perusteella nostopuomin vaakapalkiksi soveltuu esimerkiksi 

Ruukin S235JR HEA 200. Materiaali on SFS-EN 10 025-standardin mukainen. Palkin 

korkeus on 190 mm ja laipan leveys 200 mm. Laipan paksuus on 10 mm ja uuman paksuus 

6,5 mm. (Rautaruukki Oyj 2002) Kyseisen teräksen myötölujuus, ReH on 235 MPa ja 

murtolujuus Rm on 360-510 MPa. (Rautaruukki Oyj 2010b) Standardin mukaan 

hiilipitoisuus on nostopuomin ainepaksuuksilla enintään 0,20 % ja CEV-hiiliekvivalentti 

0,35. (Maryland Metrics 2011) 

 

Levykappaleiden materiaaleilta vaadittavat lujuudet ovat nähtävissä suunnittelijan 

laatimasta taulukosta. Materiaaleiksi sopivat esimerkiksi Ruukin teräksistä standardin EN 

10025–2 2004 mukaiset normalisoidut rakenneteräkset S235J2+N ja S355J2+N sekä 

suurimpia rasituksia kokeviin osiin Ruukin oma, ei-standarditeräs Optim 500 ML. 

 

Taulukko 2. Käytettävien terästen ominaisuuksia standardin EN 10025 sekä Ruukin 

mukaan. Arvot pätevät nostopuomissa käytettäviin materiaalivahvuuksiin. (Corus 

Construction & Industrial 2004, Rautaruukki Oyj 2010c ) 

Materiaali Myötölujuus 

ReH [N/mm
2
] 

Murtolujuus 

Rm 

[N/mm
2
] 

Charpy-V 

[J] 

 

CEV-

hiiliekvivalentti 

Hiilipitoisuus 

[%] 

S235J2 235 360-510 27 (-20 °C) 0,35 max. 0,17 

S355J2 355 470-630 27 (-20 °C) 0,45 max. 0,20 

Optim  

500 ML 

480 570-720 27 (-50 °C) 0,43 max. 0,18 

 

Optim 500 ML-terästä on saatavilla Ruukilta 8-60 mm paksuusalueella eri levykokoina. 

Hiiliekvivalentin perusteella sekä Ruukin tietojen mukaan teräs sopii hyvin hitsattavaksi. 

(Rautaruukki Oyj 2010c) 

 

Kääntyvän pystyvarren kiinnitysakselin raaka-aineeksi soveltuu esimerkiksi Ovakon 

peruskonepajateollisuuteen tarkoitettu standarditeräs S235J2G3. Akselimateriaalilta 
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vaadittavia ominaisuuksia ovat hyvä lastuttavuus ja kulutuksen kesto. Kyseinen teräs on 

lastuttavuuden parantamiseksi M-käsitelty. M-käsittely on Ovakon kehittämä käsittely ja 

kirjain M tarkoittaa englannin sanaa Machinability eli lastuttavuus. Käsittelyn 

lopputuloksena teräksen kovat ja abrasiiviset epämetalliset sulkeumat muunnetaan 

pehmeämmiksi ja leikkaavaa terää voiteleviksi sulkeumiksi. Käsittely ei kuitenkaan 

vaikuta teräksen mekaanisiin ominaisuuksiin, kuten myötölujuuteen. Samasta materiaalista 

voidaan myös tehdä kääntyvän nostovarren lukitustappi. (Ovako Oy Ab 2011) 

 

6 TUOTTEEN VALMISTUS JA KOKOONPANO 

 

Kelannostopuomin valmistava konepaja valitsee aiemmin esitellyistä 

valmistusmenetelmistä nostopuomin valmistukseen heille taloudellisesti ja 

valmistuksellisesti parhaiten sopivat prosessit. Näiden valitsemisen jälkeen suunnitellaan 

itse valmistus. Suunnittelu alkaa osien valmistuksesta ja etenee kohti kokoonpanoa ja 

päättyy jälkikäsittelyyn, tässä tapauksessa maalaukseen.  

 

6.1 Vaakapalkki 

Vaakapalkki leikataan määrämittaan joko sahaamalla tai muototeräsleikkurilla. Kaikki 

aiemmin mainitut sahausmenetelmät soveltuvat HEA-palkin sahaamiseen. Rajoittava tekijä 

on itse laitteen rakenteen rajoittamat leikkauskappaleen maksimidimensiot. Leikkauksesta 

jääneet mahdolliset terävät purseet on järkevää hioa pois jatkon kannalta. Lukitustapin 

reikä porataan ja kääntyvän nostovarren liikkeen mahdollistavat lovet sekä akselin 

kiinnitysputkien paikat leikataan ennen kuin palkkiin aletaan hitsata muita osia. 

 

6.2 Levyosien leikkaus 

Leikkausmenetelmän valintaan vaikuttavia asioita ovat muun muassa 

leikkauskustannukset, haluttu laatu ja tarkkuus sekä leikkausnopeus. Leikattava materiaali 

määrää sopivat menetelmät, joiden väliltä valinta tehdään. Lisäksi eri sovelluskohteissa 

painotetaan eri ominaisuuksia, eli joka paikassa ei välttämättä pyritä parhaimpaan laatuun 

tai suurimpaan nopeuteen vaan painotetaan kulloinkin halutun lopputuloksen kannalta 

tärkeintä muuttujaa, sillä varsinkin laadun parantaminen nostaa kustannuksia.  
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Aiemmin esitetystä kuvasta 3 on nähtävissä, että polttoleikkauksessa leikkausnopeudet 

osuvat nostopuomin ainepaksuuksilla nopeusalueelle 550-700 mm/min. Kuvasta 5 

nähdään, että samoilla ainepaksuuksilla happiplasmalla leikkausnopeudet ovat 1000-4000 

mm/min ja vesistabiloidulla plasmalla 1200-3000 mm/min. Kuvan 7 mukaan 

laserleikkauksella nopeudet ovat luokkaa 900-1500 mm/min. Leikkausnopeuden 

optimointi ei kuitenkaan ole välttämätöntä tässä tapauksessa, vaan tärkeämpiä ovat laatu ja 

kustannukset. Syy tähän on jo aiemmin mainittu puomin valmistuksen kertaluontoisuus, 

jolloin pajan ei ole tarvetta saada mahdollisimman monta puomia valmiiksi tietyssä ajassa. 

 

Nostopuomisovelluksessa laserleikkauksen etu tulee esiin erityisesti kelan kannattimien 

pystyosissa. Niihin kohdistuvasta väsyttävästä kuormituksesta johtuen leikatut pinnat on 

oltava mahdollisimman sileät, jotta säröt eivät pääsisi ydintymään niihin. Poltto- tai 

plasmaleikkausta käytettäessä mahdolliset suuremmat epätasaisuudet on tästä syystä 

hiottava mahdollisen purseen lisäksi. Lisäksi laserin tarkkuus on parempi kuin poltto- tai 

plasmaleikkauksessa. 

 

Materiaali asettaa kuitenkin rajoituksia laserin käytölle. Mitä paksummaksi 

materiaalivahvuus kasvaa, sitä enemmän siinä tyypillisesti on epäpuhtauksia, jotka ovat 

erittäin ongelmallisia laserleikkauksessa. Tästä syystä teräsvalmistajat tarjoavat erityisesti 

laserleikkaukseen tarkoitettua terästä, jonka tasalaatuisuuteen ja puhtauteen on kiinnitetty 

erityistä huomiota. (Kujanpää & al 2005, s.153-154) Lisäksi laser on ohjelmoitava erikseen 

jokaiselle ainepaksuudelle. Tämä lisää valmistuskustannuksia huomattavasti, kun 

pientenkin kappaleiden ohjelmointiin käytetään aikaa 15-30 minuuttia, vaikka niiden 

leikkaamiseen käytetään vain muutamia sekunteja. 

 

Kiinteän nostovarren HEA-palkkiin hitsattava pääty on järkevintä viistota, jotta voidaan 

hitsata K-railoon. Tällöin vältytään turhan suuren pienan hitsaamiselta. Sama koskee 

nostopalkin päälle hitsattavaa kiinnityslenkkiä ja kääntyvän nostovarren lukituslaippoja. 

(Raimo Suoranta, 29.3.2010) Viistoutus on järkevää suorittaa jo leikkausvaiheessa. Jos 

esimerkiksi käytetään polttoleikkausta, niin viistoutus suoritetaan kääntämällä 

leikkaussuutinta joko käsin tai jos mahdollista, numeerisesti. 

 



21 

 

Käyttökustannusten osalta polttoleikkaus on edullisin laseriin ja plasmaan verrattuna. 

Myös leikattavat materiaalit puoltavat polttoleikkauksen valitsemista. Lisäksi viistoutus on 

polttoleikkauksessa yksinkertaista, eikä tuota ongelmia, kuten esimerkiksi laserilla, kun 

säteen tulokulma muuttuu tai plasmalla, kun ainepaksuus kasvaa. Viistoutukset on 

mahdollista myös koneistaa, mikä kuitenkin lisää yhden työvaiheen ja nostaa 

valmistuskustannuksia. Poltto- ja plasmaleikatut kappaleet saattavat kuitenkin vaatia 

leikkaamisen jälkeen jälkikäsittelynä purseenpoistohionnan, joka voidaan tehdä 

esimerkiksi käsin kulmahiomakoneella. Tämä lisää myös yhden työvaiheen 

valmistusprosessiin, mutta se ei ole yhtä vaativaa kuin koneistus.  

 

6.3 Levyosien hitsaus 

Levyosien valmistuksen jälkeen seuraava vaihe on hitsaaminen. Nostopuomin 

monimutkaisuudesta johtuen olisi automatisoidussa hitsauksessa käytettävä robottia, jonka 

ohjelmointi vie aikaa ja rahaa. Koska kyseinen nostopuomi ei ole tarkoitettu 

sarjatuotantoon, on järkevintä tehdä hitsaukset käsin.  

 

Puikkohitsauksessa valinta tehdään emäksisen ja happaman puikon välillä. Emäspuikon 

etuja nostopuomin hitsauksessa ovat sillä tehtävien hitsien soveltuvuus raskaasti 

kuormitettuihin ja iskumaisia rasituksia kokeviin rakenteisiin. Hapanpäällysteisen puikon 

etuna on alhaisesta kuvun korkeudesta johtuva jouhea liittyminen perusaineeseen. Tämä 

voi vähentää väsymisrasituksen vaaraa. Rutiilipuikon käyttö ei sovellu nostopuomin 

raskaasti kuormitettuihin hitseihin. Jos päädytään MAG-hitsaukseen, niin suojakaasuksi 

soveltuu CO2 tai CO2 + argon – seos, esimerkiksi AGA Mison 18 (Oy AGA Ab 2010). 

 

Korotetun työlämpötilan käytön tarve riippuu hitsattavista materiaaleista, valitusta 

hitsausprosessista ja hitsausenergiasta. Suuren hiiliekvivalentin omaavien terästen hitsaus 

saattaa vaatia korotettua työlämpötilaa. Taulukot 3 ja 4 esittävät Ruukin suosittelemat 

työlämpötilat eri hiiliekvivalenteilla, eri prosesseilla ja eri levyn paksuuksilla. Yhdistetty 

levyn paksuus lasketaan kuvan 12 mukaisesti. 

 

Yhdistetty levynpaksuus on nostopuomin osien välillä suurimmillaan 45 mm, HEA-palkin 

S235- ja nostolenkin Optim 500 ML-terästen välisessä hitsissä. Tätä hitsiä arvioitaessa 

katsotaan taulukon 3 2-kohtaa, CEV:n arvolla 0,43. Taulukosta nähdään, että jos hitsataan 
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emäspuikolla tai rutiilijauhetäytelangalla ja hitsausenergia, E ≥ 1,0 kJ/mm, on työlämpötila 

korotettava 50 °C:een. Jos hitsausenergia nostetaan yli 2,0 kJ/mm (taulukko 4), ei 

korotettua työlämpötilaa ole tarpeen käyttää.  

 

Työlämpötilan korottaminen on ylimääräinen työvaihe, joten sen välttämiseen on pyrittävä. 

On siis järkevintä pyrkiä pysymään taulukoiden 3 ja 4 1-kohdissa eli hitsata MAG-

umpilangalla tai emäsjauhe- ja metallitäytelangalla. Hitsausenergian ollessa yli 2,0 kJ/mm 

ovat myös emäspuikko- ja rutiilitäytelankahitsaukset taloudellisesti ajatellen järkeviä 

vaihtoehtoja. 

 

MAG-hitsaus ei kuitenkaan sovellu kääntyvän nostovarren lukituslaippojen hitsauksessa, 

kuva 13. Tämä johtuu siitä, että hitsauspistooli ei mahdu lähekkäin asetettavien lukitus-

laippojen väliin. Muiden levyosien hitsaukseen soveltuvat sekä puikko-, että MAG-hitsaus. 

On tärkeää, että holkkiin, johon lukituslaipat ja nostovarsi hitsataan, ei tule 

muodonmuutoksia. Holkin on pysyttävä pyöreänä, jotta akseli ei ahdista puomin 

aukeamisliikettä ja haittaa näin puomin käytettävyyttä. 

 

 

Kuva 12. Yhdistetyn levynpaksuuden laskeminen eri tapauksissa. (Rautaruukki Oyj 

2010a) 
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Taulukko 3. Työlämpötilasuositukset, kun hitsausenergia E ≥ 1,0 kJ/mm. (Rautaruukki Oyj 

2010a) 

 

 

Taulukko 4. Työlämpötilasuositukset, kun hitsausenergia E ≥ 2,0 kJ/mm. (Rautaruukki Oyj 

2010a) 
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Kuva 13. Lähikuva kääntyvän nostovarren yläpäästä ja siihen hitsattavista lukituslaipoista. 

Väli on liian pieni MAG-hitsauspistoolille. Kuvassa myös rasvanipan paikka 

lukituslaippojen välissä. 

 

6.4 Tarraimet 

Tarrainten kaarevat, kelojen sisään tulevat osat valmistetaan pyöristämällä 10 millimetrin 

paksuista levyä pyöristyskoneella teräskelojen hylsyjen pyöristyssäteen mukaisiksi. Hylsyn 

pyöristyssäde on 300 millimetriä. Pyöristyskoneella pystytään pyöristämään levystä 

halkaisijaltaan minimissään 1,5 kertaa ylävalssin halkaisijan kokoinen putki. Esimerkiksi 

Bertsch 75-08-pyöristyskoneen ylävalssin halkaisija on 375 mm, jolloin 

minimipyöristyshalkaisija on 562,5 mm. Pyöristys on siis mahdollinen, kun vaadittu 

halkaisija on 600 mm. Kone pystyy yli 18 mm ainevahvuuksiin, joten koneen tehokaan ei 

muodostu ongelmaksi. (Bertsch 2011) 

 

Pyöristyksen jälkeen kaarevasta levystä sahataan tarrainkappaleet. Sahauksesta syntyvät 

terävät reunat hiotaan pois käyttöturvallisuuden ja -mukavuuden takia. Parannuksena 

vanhaan rakenteeseen, tarraimiin liimataan 10 millimetriä paksu kumi. Kumin ideana on 

lisätä kitkaa tarrainten ja kelan välillä, mikä vähentää todennäköisyyttä kelan luistamiselle 

tarrainten päällä. Kumina voidaan käyttää esimerkiksi Teknikum Oy:n kulutuskumilevy 

2650. Kyseinen kumi on luonnon kumin ja styreenibutadieenikumin seos ja se kestää hyvin 

mekaanista rasitusta. Sillä on myös hyvät työstö- ja liimausominaisuudet. (Teknikum Oy 
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2008) Liimaksi sopii kumi-metalli-liitoksiin soveltuva 2-komponenttinen TRS 2002 

vulkanointiliima. (Suomen teollisuuskumi Oy 2011) 

 

6.5 Kääntyvän nostovarren kiinnitysakseli 

Järkevin tapa valmistaa akseli on ottaa valmis tanko esimerkiksi aiemmin mainitusta 

Ovakon teräsvalikoimasta. Toinen mahdollisuus olisi valaa sopiva akseli. Valaminen vaatii 

kuitenkin muotin valmistuksen, mikä ei sovi tämän nostopuomin tapaukseen. Jos 

nostopuomi tulisi sarjavalmistukseen, kannattaisi valamisen etuja tutkia tarkemmin. 

Akseliin on kuitenkin koneistettava kierteet, joten ainakin tässä tapauksessa kokonaan 

lastuamalla valmistaminen on paras vaihtoehto. Akselin aihioksi valitaan halkaisijaltaan 

esimerkiksi 52 millimetrinen tanko. Tanko sorvataan siten, että toiseen päätyyn sorvataan 

15 millimetrin pituinen olake 50 millimetrin halkaisijaa ja tämän päädyn kulmat sorvataan 

viistoiksi. Muuten tanko sorvataan 30 millimetrin halkaisijaan ja päähän sorvataan kierre 

lukitusmutteria varten. Kierreosaan myös porataan reikä, jonka läpi lukitussokka 

työnnetään ja asetetaan lukitusmutterin lukitusripojen väliin. Mutterin ja rungon väliin 

laitetaan prikka. Akselin lukitseminen on esitetty kuvassa 14. 

 

Kolmas vaihtoehto akselin valmistukseen on valita aihioksi 32 millimetrin halkaisijaa 

oleva tanko ja katkaista se määrämittaan. Akseli sorvataan 30 millimetrin halkaisijaan ja 

kierre tehdään toiseen päähän, kuten edelläkin mainittiin. Toiseen päähän porattaisiin 

keskelle reikä, johon tehtäisiin kierteet. Näin akselin päähän voitaisiin ruuvata erillinen 

laippa. Akselin aihio on edullisempi pienemmän halkaisijan vuoksi. Tällä toteutuksella on 

kuitenkin muistettava, että ruuvin kireys on tarkistettava säännöllisesti. 

 

Rasvaaminen on edullisin vaihtoehto riittävän alhaisen kitkan luomiseksi akselin ja 

holkkien välillä. Toinen vaihtoehto olisi laittaa akseliin kääntyvän osan kohdalle 

liukulaakeri. Laakeri täytyisi kiinnittää joko holkkiin sisäpuoleisilla pidätinrenkailla tai 

akseliin ulkopuolisilla pidätinrenkailla. Huoltovapaa laakeri olisi huoleton vaihtoehto, 

mutta tähän tapaukseen vaadittava laakerikoko ei kuitenkaan ole tavallinen, eikä löydy 

suurtenkaan laakerivalmistajien, kuten FAG:n tai INA:n valikoimasta (Schaeffler Group 

2011). Laakerin teettäminen lisäisi kustannuksia huomattavasti enemmän kuin valmiin 

laakerin käyttäminen, joten teettäminen ei ole järkevää. Järkevintä on siis laittaa 

rasvaamisen mahdollistava rasvanippa akselin holkkiin. Reikä rasvanippaa varten porataan 
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ja kierteytetään lukituslaippojen väliin, keskimmäiseen akselin holkkiin. Kuvassa 13 on 

esitetty rasvanipan paikka. 

 

 

Kuva 14. Akselin lukitusmutteri ja –sokka. 

 

6.6 Kääntyvän nostovarren lukitusmekanismi 

Kääntyvän varren lukitus tapahtuu varressa olevan lukitustapin ja vaakapalkissa olevan 

reiän avulla. Lukitustapissa on jousi, joka työntää tappia palkkia vasten, jolloin varsi 

lukittuu automaattisesti tapin osuessa reiän kohdalle eli, kun nostovarsi on pystysuorassa. 

Tappiin hitsataan jousilautanen, jonka avulla jousi puristuu ja venyy tapin liikkeiden 

mukaan. Lukitustapin pesä on hitsattava laippaan kiinni vasta, kun varsikokonaisuus on 

paikallaan, koska muuten varsi ei enää mahdu paikalleen palkin sivuilla olevien laippojen 

välitse. Vaihtoehtoisesti pesä voidaan hitsata paikalleen varsi irrallisena, jos 

pesänpuoleinen sekä päätyyn tuleva vahvistelaippa hitsataan vaakapalkkiin vasta varren 

paikalleen asettamisen jälkeen. 
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Kuva 15. Lukitusmekanismi, jossa nähtävissä jousipesä, jousi ja lukitustappi. Kuvassa 

nostovarsi on pystyasennossa ja tappi on lukitusreiässä. 

 

6.7 Maalaus 

Kokoonpanon jälkeen nostopuomi maalataan huomiovärillä, tässä tapauksessa keltaisella, 

esimerkkisävynä pelastusajoneuvojen käyttämä keltaisen sävy RAL 1018. 

(Sisäasiainministeriö 2010) Keltainen väri on Metehe:n toive, koska sen avulla puomi on 

helposti nähtävissä ja se on myös sama kuin vanhempien puomien väri.  

 

Maalin suurimmat vaatimukset nostopuomin tapauksessa ovat mekaanisten rasitusten kesto 

sekä lievä kosteuden kesto. Nostopuomi sijoittuu SFS 5873-standardissa 

ilmastorasitusryhmään C1-C2, eli hyvin lievään ilmastorasitukseen. (Tikkurila Oyj 2011a) 

Esimerkiksi Tikkurila Oy:n maaleista tässä rasitusluokassa soveltuu nostopuomiin 

parhaiten polyuretaanijärjestelmä, johon valitaan TEMACOAT GPL-S PRIMER- 

pohjamaali sekä TEMADUR 50-maali. Muita sopivia konepajapohjamaaleja ovat 

TEMABLAST EV 110 ja TEMAWELD ZSM. (Tikkurila Oyj 2011b) Kyseinen maali 



28 

 

omaa erinomaisen kiillon ja värisävyn säilyvyyden ja hyvän mekaanisen kestävyyden. 

Tikkurila suosittelee tätä maalia juuri koneisiin ja laitteisiin sekä runkorakenteisiin ja 

hoitotasoihin. (Tikkurila Oyj 2011c)  

 

Ennen maalausta on kaikki öljy, rasva ja lika poistettava maalattavilta pinnoilta. 

Teräspinnat puhdistetaan SFS-ISO 8501-1-standardin esikäsittelyasteeseen Sa2½. 

Maalaustilanteessa työvälineenä voi käyttää esimerkiksi pensseliä tai ruiskua, mutta hitsit 

ja vaikeasti maalattavat kohdat on syytä viimeistellä pensselillä. Huolellinen maalaus 

varmistaa sen, ettei ennenaikaista korroosiota pääse tapahtumaan. (Tikkurila Oyj 2011b)  

 

6.8 Kustannusarvio 

Nostopuomin kustannukset koostuvat materiaali- ja valmistuskustannuksista. S235- ja 

S355-teräksiä käytetään yhteensä koko puomiin levyosina noin 20 kg. Lisäksi S235 HEA-

palkki painaa noin 56 kg. Optim 500 ML-terästä käytetään noin 30 kg. Materiaalien 

ostokustannukset ovat S235- ja S355-teräksillä 0,9-1,0 €/kg ja Optim-teräksellä 1,5 €/kg. 

Näin ollen nostopuomin materiaalikustannukset ovat noin 120 euroa. Tähän laskelmaan ei 

ole huomioitu materiaalihukkia, jotka ovat merkittäviä, kun puomia tehdään yksittäisiä 

kappaleita. Mitä useampia materiaaleja ja materiaalipaksuuksia rakennettava tuote sisältää, 

sitä suuremmiksi materiaalihukat kasvavat varsinkin yksittäistä konetta valmistettaessa. Jos 

paja joutuu yhtä tuotetta varten tilaamaan kokonaisen levyn tehtaalta ja vaikka levystä 

leikataan hyvin pienikin pala, koko levy joudutaan laskuttamaan asiakkaalta. Tämä voi 

kustannusarvion antaneen pajan mukaan jopa kymmenkertaistaa materiaalikustannukset. 

Lisäksi jokaisella materiaalilla on omat leikkauksen aloituskustannukset.  

 

Puomin myyntihinnaksi töineen ja materiaaleineen muodostuu 1000-1500 euroa ilman 

materiaalihukkia. Kokonaisuudesta materiaalikustannuksia on siis alustavasti vain noin 10 

%. Muita kuluja ovat esimerkiksi työt, työ- ja leikkauskaasut sekä hitsauslisäaineet. 

Sarjakappaleena, eli yli 20 kappaletta, kappalehinta on noin 400-800 euroa johtuen 

asetusaikojen, materiaalihukkien ja aloituskustannusten vähenemisestä suhteessa tehtyyn 

työhön. 
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6.9 Puomin huoltaminen 

Nostopuomi on rakenteeltaan erittäin huoltovapaa. Silmämääräisen vauriotarkastelun 

lisäksi ainut vaadittava huolto on kääntyvän puolen rasvaus. Rasvaus suoritetaan 

rasvanipan kautta ja se on aiheellista suorittaa kerran kuukaudessa. Rasvaa lisätään, kunnes 

sitä alkaa tulla ulos prikkojen välistä. Ylimääräinen rasva pyyhitään pois. Rasvanippa on 

pidettävä puhtaana ylimääräisestä rasvasta ja muusta liasta. Myös puomin 

kokonaisvaltainen puhtaana pitäminen lisää käyttömukavuutta. Tarrainten päällä olevat 

kumit on vaihdettava, jos ne ovat liian kuluneet tai jos vain toinen kumi on niin kulunut, 

että se aiheuttaa epätasapainoisen noston. 

 

7 CE-MERKINTÄ 

 

Tässä osiossa tarkastellaan CE-merkinnän teoriaa, vaatimuksia ja tarpeellisuutta Metehe 

Oy:n omaan käyttöön tulevaa nostopuomia varten.  

 

CE-merkintä on valmistajan tai muun merkin kiinnittäneen henkilön vakuutus siitä, että 

sen tuote on kaikkien siihen sovellettavien sääntöjen ja määräysten mukainen, se täyttää 

sitä koskevien EU-direktiivien vaatimukset ja se on läpikäynyt asianmukaiset 

vaatimustentäyttämisen osoittamismenettelyt. CE-merkintä on pakollinen ja se on 

kiinnitettävä tuotteeseen ennen kuin se tuodaan markkinoille tai otetaan käyttöön, jollei 

jokin direktiivi määrää toisin. Jos tuotetta koskee useat direktiivit, niin CE-merkinnän 

osoittaa tuotteen olevan kaikkien direktiivien mukainen. Merkintä tarkoittaa myös tuotteen 

hyväksyntää Euroopan markkinoille. EU:n jäsenvaltiot eivät voi estää CE-merkittyjen 

tuotteiden myyntiä tai käyttöä, jollei tuotetta voida todistaa vaatimusten vastaiseksi. 

 

Merkintää täytyy hakea, mutta sen myöntämiseksi riittää joissain tapauksissa valmistajan 

vakuutus tuotteen vaatimusten mukaisuudesta. Joissain tapauksissa on käytettävä kolmatta 

osapuolta, esimerkiksi EU:n ilmoittamia laitoksia. EU:n ilmoittamat, koneita tarkastavat 

laitokset Suomessa syyskuussa 2006 olivat SGS Fimko Oy, Inspecta Oy, VTT Tuotteet ja 

tuotanto, Sähkötarkastus Fimtekno Oy sekä Maatalouden tutkimus/Maatalousteknologian 

tutkimus MTT/VAKOLA. (Suomen standardisoimisliitto SFS Ry 2006, s. 95-96)  
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Konepäätöksen mukaan koneeseen on merkittävä näkyvästi ja pysyvästi CE-merkinnän 

lisäksi vähintään valmistajan nimi ja osoite, sarja- tai tyyppimerkintä, mahdollinen 

sarjanumero sekä valmistusvuosi. (Työsuojeluhallinto 2005) Näkyvissä on oltava myös 

mahdolliset varoitustekstit ja –merkinnät, koneen kokoonpanon paino ja suurin sallittu 

kuormitus. Nostoapuvälineiden tapauksessa vaaditaan näiden perusmerkintöjen lisäksi 

yksityiskohtaiset materiaalitiedot, jos ne ovat edellytys laitteen turvalliseen käyttöön. 

(Sosiaali- ja terveysministeriö 2008) 

 

7.1 CE-merkinnän kiinnittäminen 

CE-merkintä on asennettava näkyvästi ja yksiselitteisesti laitteeseen itseensä tai 

arvokilpeen. Nämä ovat ensisijaiset sijoituskohteet. Jos tämä ei kuitenkaan ole mahdollista, 

niin merkintä kiinnitetään laitteen mahdolliseen pakkaukseen ja saateasiakirjoihin, jos ne 

on direktiivien mukaan laitteella oltava. Nostoapuvälineitä koskeva direktiivi on 

2006/42/EY, eli niin kutsuttu koneasetus (Sosiaali- ja terveysministeriö 2008). Laitteeseen 

ei saa kiinnittää mitään merkintöjä, jotka voivat ulkonäöllään sekoittua CE-merkinnän 

kanssa tai peittävät sen näkyvyyttä. Merkinnän minimikorkeus on 5 mm, mutta tätä 

voidaan muuttaa pienissä tuotteissa. Merkin geometria ja mittasuhteet ovat esitetty kuvassa 

1. Tavallisesti merkintä laitetaan tuotteen valmistuksen jälkeen, mutta on myös mahdollista 

leimata tai valaa merkintä tuotteeseen jo valmistusvaiheessa, jos tuotteen 

vaatimustenmukaisuus on todettu jo valmistusvaiheessa. Merkinnän on oltava siten 

pysyvä, että jos se poistetaan, niin siitä jää selkeä jälki. (Suomen standardisoimisliitto SFS 

Ry 2006, s. 64-65) 
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Kuva 16. Koneasetuksen mukainen CE-merkinnän geometria ja mittasuhteet. (CE 

Marking Association 2011) 

 

 

 

Kuva 17. Esimerkki laitteen arvokilvestä CE-merkintöineen. (SÄHKÖALA.FI 2011) 

 

7.2 CE-merkintä nostoapuvälineissä 

Vuonna 1995 voimaan tullut konepäätös velvoittaa, että myös omaan käyttöön tarkoitetut 

nostoapuvälineet on suunniteltava siten, että siitä voidaan antaa vaatimustenmukaisuus-

vakuutus ja tehdä CE-merkintä. Näin ollen myös tämän työn aiheena oleva nostoapuväline 

on varustettava CE-merkinnällä. 
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CE-merkinnän edellytykset: 

- Nostovälinettä ja nostotapahtumaa koskevat vaaratekijät on tunnettava ja 

suoritettava riskinarviointi 

- Vaaratekijät on poistettava suunnittelulla tai turvalaitteilla sekä jäljellejääneistä 

vaaroista on varoitettava 

- On selvitettävä nostoapuvälinettä koskevat olennaiset terveys- ja 

turvallisuusvaatimukset 

- Nostoapuväline on suunniteltava ja valmistettava turvallisuusvaatimusten 

mukaiseksi 

- On laadittava käyttöohjeet ja tehtävä tarpeelliset merkinnät 

- On koottava tekninen rakennetiedosto piirustuksineen ja lujuuslaskelmineen sekä 

tehtävä tarvittavat testit 

(Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto 2000) 

 

Valmistajan tai tämän valtuutetun edustajan on huolehdittava, että asianmukaiset 

toimenpiteet ja testit on tehty tai tullaan tekemään ennen kuin tuote asetetaan markkinoille 

tai käytetään ensimmäistä kertaa. Näin taataan laitteen turvallinen käyttö. (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2008)  

 

Kuitenkin mahdollisen työtapaturman sattuessa vahingoittunut henkilö saa korvauksen 

vakuutusyhtiöltä, oli koneessa CE-merkintää tai ei. Työnantaja voidaan kuitenkin 

mahdollisesti asettaa vastuuseen tapaturmasta määräysten rikkomisen vuoksi. (Tuomainen 

Janne, 3.5.2011) 

 

CE-merkinnän saaminen tuotteelle ei aseta itse valmistukselle erityisiä vaatimuksia, kuten 

tiettyjen valmistusprosessien käyttöä. Valmistus on kuitenkin suoritettava siten, että 

lopullinen tuote täyttää kaikki sitä koskevat, CE-merkinnän edellyttämät vaatimukset. 

(Vanhala Markku, VTT, 2011, puhelinkeskustelu 5.4.2011) Nostoapuvälineen suunnittelun 

määrää nostoapulaitestandardi SFS-EN 13155+A2, josta löytyy laitteen lujuuslaskuissa 

käytettävät varmuuskertoimet ja muut suunnitteluun liittyvät pakolliset seikat. 

 

Nostoapuvälineen mukana on toimitettava ohjeet, joista ilmenee yksiselitteisesti ainakin 

koneen käyttötarkoitus ja –rajoitukset, kokoonpano-, käyttö- ja huolto-ohjeet sekä käytetty 
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staattisen testin kerroin. Staattinen testi on testi, jossa nostoapuväline ensin tarkastetaan ja 

sitten kuormitetaan suurimmalla sallitulla kuormalla, joka on kerrottu asianmukaisella 

staattisen testin kertoimella. Kuormituksen poistamisen jälkeen kone tarkastetaan ja 

katsotaan, onko vaurioita syntynyt. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2008) 

 

7.3 Tekninen rakennetiedosto 

Tekninen rakennetiedosto on oltava viranomaisten saatavissa vähintään 10 vuotta tuotteen 

valmistuspäivästä ja se on laadittava vähintään yhdellä Euroopan talousalueen valtion 

virallisella kielellä. Rakennetiedoston ei tarvitse olla jatkuvasti kirjallisessa muodossa, 

mutta se on kohtuullisessa ajassa pystyttävä kokoamaan, jos viranomaiset sitä tarvitsevat. 

Mahdolliset alihankkijat on otettava huomioon tiedoston ylläpitämisessä.  

 

Teknisen rakennetiedoston tulee sisältää muun muassa seuraavat asiat: 

- yleispiirustus sekä ohjauspiirikaavio 

- täydelliset piirustukset sekä laskelmat ja testaustulokset jne. 

- kuvauksen menetelmistä koneen aiheuttamien vaarojen estämiseksi 

- tarvittaessa pätevän laitoksen antaman raportin tai sertifikaatin 

yhdenmukaistettujen standardien edellyttämien testausten tuloksista 

- käyttöohjeen kopion 

- selvityksen laadun tasaisuudesta (koskee sarjavalmisteisia koneita). 

(Työsuojeluhallinto 2005) 

 

7.4 Vaatimustenmukaisuusvakuutus 

Valmistaja tai tämän valtuuttama, Euroopan talousalueella toimipaikkaansa pitävä edustaja 

laatii tuotteelle vaatimustenmukaisuusvakuutuksen. Jos kuitenkaan kumpikaan näistä ei ole 

sitä laatinut, on tuotteen markkinoille tuojan, esimerkiksi maahantuojan tai jälleenmyyjän 

laadittava se. Allekirjoitettuaan vakuutuksen, valmistaja tai muu vakuuttaa tuotteen 

täyttävän kaikki sitä koskevat olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset. Tarvittaessa 

siinä luetellaan koneen suunnittelussa käytetyt asiakirjat. Jokaisen koneen mukana on 

toimitettava vaatimustenmukaisuusvakuutus. Vakuutuksen allekirjoittamisen jälkeen 

koneeseen voidaan kiinnittää CE-merkintä ja se voidaan ottaa käyttöön tai laittaa 

markkinoille. (Työsuojeluhallinto 2005) 



34 

 

 

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on löydyttävä seuraavat asiat konepäätöksen liite 

2A mukaan: 

- valmistajan tai edustajan nimi ja osoite 

- teknisen tiedoston kokoamiseen valtuutetun henkilön tiedot(nimi ja osoite) 

- koneen kuvaus ja tunniste, yleisnimike, toiminta, malli ja tyyppi, sarjanumero sekä 

kaupallinen nimi 

- varsinainen vakuutus siitä, että kone täyttää kaikki sitä koskevat määräykset ja 

säännökset  

- tarvittaessa vakuutuksen tehneen, ilmoitetun laitoksen nimi ja osoite sekä EY-

tyyppitarkastustodistuksen numero 

- tarvittaessa sen ilmoitetun laitoksen nimi ja yhteystiedot, joka on tehnyt 

laadunvarmistusmenettelyn 

- tarvittaessa viittaus yhdenmukaistettuihin standardeihin, joita on sovellettu 

- tarvittaessa kansalliset standardit ja ohjeet, joita on sovellettu 

- vaatimustenmukaisuusvakuutuksen myöntämisen aika ja paikka 

- sen henkilön tiedot (allekirjoitus ja nimenselvennys), joka on valtuutettu yrityksen 

tai sen valitsema edustajan puolesta hankkimaan tämä vakuutus. 

(Sosiaali- ja terveysministeriö 2008) 

 

8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Nostopuomin valmistusmenetelmien valintaan vaikuttavat oleellisimmin käytettävät 

materiaalit ja menetelmien kustannukset. Tärkeä asia on myös se, että puomi ei tule 

sarjavalmistukseen, vaan sitä valmistetaan tarpeen mukaan. Tämä muuttaa varsinkin 

kustannustarkastelun painoarvoja, tehden esimerkiksi automatisoidun hitsaamisen 

kannattamattomaksi. Valitut menetelmät ovatkin hyvin yleisiä konepajojen työstöjä. Ennen 

menetelmien valintaa oli kuitenkin suoritettava materiaalivalinnat, jotka tehtiin 

yhteistyössä nostopuomin suunnittelun tekevän kandidaatintyöntekijän kanssa. 

 

Materiaalivalinnoissa haluttiin pysyä seostamattomissa tai niukkaseosteisissa 

rakenneteräksissä, jotta valmistus olisi mahdollisimman yksinkertaista. Puomin 
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vaakapalkiksi valittiin S235J2G3 HEA 200 palkki. Levymateriaalien valinnassa päädyttiin 

S235J2-, S355J2- ja Optim 500 ML-teräksiin. Sekä palkki-, että levymateriaalit ovat 

seostamatonta rakenneterästä, joten levynleikkauksessa ja kokoonpanohitsauksessa 

voidaan käyttää perinteisiä ja edullisia työstöprosesseja. Valmistusystävällisyyden kannalta 

on tärkeää, että käytetäisiin mahdollisimman vähän eri materiaaleja ja 

materiaalipaksuuksia, jolloin asetusajat ovat mahdollisimman alhaiset ja leikkauksen 

aloituskustannuksia tulee mahdollisimman vähän.  

 

Levyosien leikkaamiseen soveltuu parhaiten polttoleikkaus sen taloudellisuuden sekä 

leikattavien materiaalien sopivuuden takia. Paksuimpiin osiin tehtävien viistoutusten 

tekeminen on myös helpointa suorittaa polttoleikkauksella, jolloin viisteitä ei tarvitse 

erikseen koneistaa. Kuitenkin, jos nostopuomin valmistavalla pajalla on käytössään näille 

ainepaksuuksille sopiva laserleikkuri, saattaa sen käyttö olla myös järkevää, jotta kalliin 

koneen käyttöaste pysyy mahdollisimman korkeana. Sama taloudellisuuskysymys koskee 

vesisuihkuleikkausta eli jos pajalla sellainen on, sille on saatava mahdollisimman paljon 

töitä. Leikkaus voidaan suorittaa myös plasmaleikkurilla, mutta leikkaustulos on huonompi 

kuin polttoleikkurilla ja käyttökustannukset ovat suuremmat. Mekaaninen leikkaus 

esimerkiksi suuntaissaksilla ei ole soveltuvaa monimutkaisista muodoista johtuen.  

 

HEA-palkin leikkaaminen on nostopuomin valmistavan konepajan konekannasta riippuen 

suoritettava joko muototeräsleikkurilla tai sahaamalla, kone-, vanne- tai pyörösahalla. 

Sahaamalla on järkevintä leikata kääntyvän nostovarren akselin aihio sekä lukitustappi. 

 

Hitsausprosesseista sekä puikko-, että MAG-hitsaus sopivat nostopuomin valmistukseen 

lukuun ottamatta kääntyvän nostovarren lukituslaippojen hitsausta, joiden väliin 

hitsauspistooli ei mahdu. Korotettua työlämpötilaa ei ole tarpeen käyttää, jos hitsauksessa 

käytetään riittävän korkeaa hitsausenergiaa. Hitsien onnistumiseksi hitsausaineiden on 

myös oltava vähävetyistä.  

 

Ongelmakohtia valmistuksen kannalta voivat aiheuttaa puomin kääntyvän puolen 

kiinnitysakselin holkit, joihin tulee paljon hitsejä sekä rasvanippa. Holkkiin hitsattavat 

lukituslaipat tulevat niin lähekkäin, ettei niiden hitsaus onnistu MAG-pistoolilla, vaan 

niiden hitsaukseen on käytettävä puikkoa. Lukituslaippojen lisäksi samaan holkkiin 
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hitsataan nostovarsi. Holkkeihin ei saa tulla muodonmuutoksia, sillä se haittaisi puomin 

aukeamista, mikä taas heikentäisi puomin käytettävyyttä. 

 

Myös kääntyvän osan lukitsevan tapin liittäminen on huolehdittava oikeaan aikaan. Tapin 

pesä on hitsattava lukituslaippaan vasta, kun varsi on kokonaisuudessaan paikallaan 

puomissa, sillä tämän jälkeen varsi ei enää mahdu tulemaan ulos palkin sivulaippojen ja 

päätylaipan välistä. Toinen vaihtoehto on, että pesä hitsataan paikalleen varsi irrallisena, 

ennen kuin palkkiin on hitsattu mitään laippoja. Näin varsi mahdutaan pujottamaan 

paikalleen. Varsi saattaa kuitenkin olla tiellä, kun palkkiin hitsataan vahvikelaipat. 

 

Jälkikäsittelynä tapahtuvan maalauksen tuoma korroosionesto takaa koneelle pidemmän 

käyttöiän. Juuri tästä syystä esikäsittelyt ja maalaus on syytä tehdä erittäin huolellisesti. 

Parannuksena vanhaan konstruktioon nostopuomin tarrainten pinnoille liimataan 

kumimatot. Kumin tehtävänä on parantaa kitkaa kelan ja tarraimen välillä näin parantaen 

myös työturvallisuutta. 

 

Puomin myyntihinta on erään konepajan arvion mukaan 1000-1500 euroa ilman 

materiaalihukkia. Hintaa nostaa se, että puomia valmistetaan yksittäisiä kappaleita. 

Sarjatuotantona hinta-arvio oli 400-800 euroa nostopuomia kohden. Metehe Oy kuitenkin 

kilpailuttaa hinnan, kun he päättävät teettää puomin. Hinta on järkevässä suuruusluokassa 

varsinkin, kun tuote on varmasti toimivaksi todettu ja kestoiältään korkeaa luokkaa. 

 

Konepäätöksen velvoittamana nostopuomi on varustettava CE-merkinnällä. Sitä varten 

puomi on suunniteltava ja valmistettava EU:n asettamien turvallisuusvaatimusten 

mukaiseksi sekä laadittava käyttö- ja huolto-ohjeet ja tehtävä tarpeelliset merkinnät. 

Lisäksi on koottava tekninen rakennetiedosto piirustuksineen ja lujuuslaskelmineen sekä 

tehtävä tarvittavat testit vaatimusten täyttymisten osoittamiseksi. Nämä asiat ovat 

valmistajan tai tämän valtuuttaman edustajan vastuulla. Testit voidaan teettää esimerkiksi 

VTT:llä. 
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