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Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää mitkä määrittelyt ja piirteet muodostavat 

asiakasyrityksen toimittajaverkostostaan hankkimien hitsaus- ja koneistuskokoonpanojen 

hankintahinnan, ja miten hankittavan tuotteen suunnitteluvaiheessa voidaan ottaa huomioon 

valmistettavuus ja kokoonpantavuus, ja näin vaikuttaa tuotteen valmistuskustannuksiin ja 

hankintahintaan. 

 

Tutkimus pohjautuu menetelmätriangulaatioon, jonka kolme tutkimusmenetelmää ovat 

lähdekirjallisuuden kirjallisuustutkimus, tuotteiden hankintahintojen historian empiirinen 

tutkimus ja tuotteiden valmistuksesta vastaavien asiantuntijoiden haastattelut.  
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The aim of this research was to determine which specifications and features set the purchase 

price of welding and machining assemblies by a customer company from its supplier 

network, and how manufacturability and assemblability can be considered in the design of 

the product and affects the cost of manufacturing and the purchase price of the product. 

 

The research is based on method triangulation. The three research methods are a literature 

review of source literature, an empirical study of the history of product purchase prices, and 

interviews with experts responsible for product manufacturing. 

 

Based on the research results developed Microsoft Excel spreadsheet-based analysis 

application which is suitable for evaluating the assemblability and purchase price of a steel 

product containing welding and machining.  
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

 

a  Pienahitsin a-mitta [mm] 

 

C  Hiili 

 

Cc  Valmistettavan tuotteen geometriaan monimutkaisuuteen 

liittyvät suhteelliset kustannukset 

 

Cft Valmistettavan tuotteen pinnanlaatuun ja toleransseihin liittyvät 

kustannukset 

 

Cmp  Valmistettavan tuotteen materiaaliin liittyvät suhteelliset 

kustannukset 

 

Cmt  Materiaalikustannus tilavuusyksikköä kohden  

 

Cr  Kromi 

 

Cs Valmistettavan tuotteen mitoitukseen ja paksuuteen 

(poikkileikkaukseen) liittyvät suhteelliset kustannukset 

 

Cu  Kupari 

 

d  Materiaalin ainepaksuus, yhdistetty ainepaksuus [mm] 

 

E  DFA-indeksi 

 

e  Hitsaustyön kaariaika [%] 

 

Ks  Rakenteellinen jännityskeskittymä 

 

Mk  Lovivaikutus 

 

Mi  Assesment of Manufacturing Cost 

Arvio valmistuskustannuksista  

 

Mn  Mangaani 

 

Mo  Molybdeeni 

 

N  Vuosituotanto [kpl] 

 

Nmin  Osien teoreettinen minimimäärä 

 

Ni  Nikkeli 

 

Ni   Osien välisten rajapintojen määrä 
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Np   Osien lukumäärä 

 

Pc   Prosessin peruskustannukset [€] 

 

ReH  Materiaalin ylempi myötöraja 

 

Rp0.2  Materiaalin 0,2 % venymisraja 

 

Rc   Suhteellinen kustannuskerroin 

 

T  Prosessissa kuluva aika [s] 

 

t  Paksumman perusaineen ainepaksuus [mm] 

 

ta      Yhden osan perusasennusaika [s] 

 

tma  Arvioitu kokoonpanoaika [s] 

 

Q  Hitsauksen lämmöntuonti [kJ/mm] 

 

V  Vanadiini 

 

V   Tuotteen valmistuksessa käytetyn raaka-aineen tilavuus [mm3] 

 

α    Prosessin kone-, tila- ja käyttökustannukset sekuntia kohden  

(kiinteät ja muuttuvat) [€] 

 

β  Prosessin työkalukustannukset yhdelle ideaaliselle tuotteelle [€] 

 

AM  Additive manufacturing  

  Lisäävä valmistus 

 

CE  Hiiliekvivalentti 

 

CET Hiiliekvivalentti (Thyssen) 

 

CEV Hiiliekvivalentti (IIW) 

 

DCF  DFA Complexity Factor 

DFA monimutkaisuuskerroin 

 

DFA  Design for Assembly 

  Kokoonpanoystävällinen suunnittelu 

 

DFM  Design for Manufacturing 

  Valmistusystävällinen suunnittelu 
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DFMA   Design for Manufacturing and Assembly 

  Valmistus- ja kokoonpanoystävällinen suunnittelu 

 

DFWA  Design for Welding Assembly 

  Hitsauskokoonpanoystävällinensuunnittelu 

 

DFX  Design for X 

  Suunnittelu tarvetta ”X” varten 

 

HAZ  Heat affected zone 

  Hitsausliitoksen muutosvyöhyke 

   

HD  Hitsauslisäaineen vetypitoisuus 
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1 JOHDANTO 

 

 

Tämän diplomityön tarkoituksena on selvittää mitkä määrittelyt ja piirteet muodostavat 

asiakasyrityksen toimittajaverkostostaan hankkimien hitsaus- ja koneistuskokoonpanojen 

hankintahinnan, ja miten hankittavan tuotteen suunnitteluvaiheessa voidaan ottaa huomioon 

valmistettavuus ja kokoonpantavuus, ja näin vaikuttaa tuotteen valmistuskustannuksiin ja 

hankintahintaan. 

 

Tutkimustulosten pohjalta kehitetään tuotteen valmistettavuuden ja kokoonpantavuuden 

analysointisovellus, jota voidaan hyödyntää jo olemassa olevien ja myös uusien, vasta 

suunnitteluvaiheessa tuotteiden analysointiin. Sovelluksen käyttäjinä tulevat olemaan 

asiakasyrityksen suunnittelu- ja hankintaosastoilla työskentelevät henkilöt. 

 

Asiakasyrityksen tuotteet muodostuvat pääosin vaativista hitsatuista rakenteista ja tästä 

johtuen tutkimuksessa kuvataan varsin laajasti tuotteen hitsattavuuteen vaikuttavia tekijöitä, 

kuten perusaineen-, rakenteellinen- ja valmistuksellinen hitsattavuus.  

 

Tutkimus on tehty Junttan Oy:n toimeksiantona vuonna 2020. Junttan Oy on kuopiolainen 

vuonna 1976 perustettu, paalutuskoneiden ja -laitteiden suunnitteluun ja valmistukseen 

erikoistunut konepaja. Junttan Oy:n valmistamiin tuotteisiin kuuluvat lyöntipaalutuskoneet 

(kuva 1), monikäyttökoneet, stabilointikoneet, hydraulijärkäleet, voimayksiköt, kairat ja 

keilipaketit. (Junttan Oy 2020).   
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Kuva 1. Junttan PM25H lyöntipaalutuskone (Junttan Oy 2020). 

 

1.1 Tutkimuksen tausta ja tutkimusongelma 

Tutkimuksen taustana on Junttan Oy:n hankintaosaston tekemä havainto, kuinka yrityksen 

toimittajaverkostostaan hankkimien hitsaus- ja koneistuskokoonpanojen hankintahinnoissa 

esiintyy suurta vaihtelua, kun tarkastellaan hankittujen tuotteiden kilohintaa (€/kg). Hintojen 

vaihtelu ei ole täysin selitettävissä tuotteiden erilaisilla konstruktioilla tai materiaaleilla, 

vaan sen arvellaan johtuvan toimittajien erilaista toimintatavoista ja valmistuskustannusten 

laskentamalleista. 

 

Tutkimusongelmana on selvittää mitkä valmistettavuuteen ja kokoonpantavuuteen liittyvät 

tuotteen ominaisuudet, piirteet ja laadulliset määritellyt muodostavat hitsaus- ja 

koneistuskokoonpanojen valmistuskustannukset ja edelleen tuotteen hankintahinnan 

asiakasyritykselle ja millaisia vuorovaikutussuhteita tuotteen erilaisilla ominaisuuksilla, 

piirteillä ja laadullisilla määrittelyillä on toisiinsa. 
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1.2 Tutkimuskysymykset 

Tutkimuskysymyksinä ovat, mitkä tuotteen ominaisuudet, piirteet ja laadulliset määrittelyt 

muodostavat sen valmistuskustannukset ja miten hankittavan tuotteen suunnitteluvaiheessa 

voidaan ottaa huomioon valmistettavuus ja kokoonpantavuus, ja näin vaikuttaa tuotteen 

valmistuskustannuksiin ja hankintahintaan. 

 

1.3 Tavoitteet 

Tutkimuksen tavoitteena on vastata tutkimuskysymyksiin ja ratkaista tutkimusongelma. 

Tutkimuksesta saadun tiedon perusteella laaditaan käyttäjäystävällinen analysointisovellus 

Junttan Oy:n hitsattujen- ja koneistettujen tuotteiden suunnittelijoiden ja hankintaosaston 

käyttöön. Analysointisovellusta pilotoidaan Junttan lyöntipaalutuskoneen keilin rakenteesta 

valitulle hitsaus- ja koneistustyövaiheita sisältävälle kokoonpanolla. 

 

1.4 Tutkimusmenetelmät 

Tutkimus on määrällinen eli kvantitatiivinen tutkimus, jonka tutkimustuloksien verifiointiin 

sovelletaan menetelmätriangulaatiota. Tutkimusaineistona on käytettävissä valittujen 

hitsauskokoonpanojen hankintahintatieto useiden vuosien ajalta, Junttan Oy:n konepajan 

asiantuntijoiden ja työntekijöiden haastatteluissa ilmi tulevat valmistuskustannuksiin 

vaikuttavat tekijät ja valmistus- ja kokoonpanoystävällistä tuotesuunnittelua (Design for 

Manufacturing and Assembly = DFMA) käsitelevään lähdekirjallisuuteen pohjautuvat 

analyyttiset laskemat valmistuskustannusten muodostumisesta. 

 

1.5 Rajaukset 

Tutkimus rajataan koskemaan tuotteita, joiden valmistukseen kuluu sekä hitsaus- että 

koneistustyövaiheita ja joiden materiaalina on rakenneteräs lujuusluokissa S355…S700 

(myötölujuus, ReH tai Rp0.2 on välillä 355…700 MPa). Tutkimuksesta rajataan näin ollen pois 

esimerkiksi valuteräksestä, valuraudasta, ruostumattomasta teräksestä ja alumiinista 

valmistetut tuotteet. Työssä ei myöskään tarkastella tai vertailla tuotteiden fysikaalisia 

ominaisuuksia, kuten staattisen tai dynaamisen kuormituksen keston eroja, lukuun ottamatta 

rakenteellisen hitsattavuuden vaikutusta tuotteen hitsattavuuteen, jota käsitellään kohdassa 

4.4.2.     
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1.6 Tutkimuksen rakenne 

Tutkimuksen perusteella laadittu tutkimusraportti noudattaa tieteellisessä tutkimuksessa 

yleisesti käytettyä IMRAD-rakennetta (Introduction/Johdanto, Methods/Menetelmät, 

Results/Tulokset and/ja Discussion/Pohdinta).  

 

Tutkimuksen johdanto on esitetty luvussa 1. Tutkimuksessa käytetty tutkimusmetodiikka on 

kuvattu luvussa 2. Luvussa 3 käsitellään tutkimuksen keskeinen käsite, DFMA lähtöinen 

tuotesuunnittelu, sekä valmistettavuus- ja kokoonpanoystävällisyyden arviointimenetelmiä. 

Luvussa 4 käsitellään tuotteen valmistuskustannuksiin merkittävästi vaikuttavia tekijöitä. 

Tutkimustulosten perusteella laadittu tuotteen hankintahinnan analysointisovellus on 

kuvattu luvussa 5. Tutkimuksen johtopäätökset ja pohdinta on esitetty luvussa 6.  

 

 

 

2 TUTKIMUSMETODIIKKA 

 

 

Tutkimus pohjautuu menetelmätriangulaatioon, jonka kolme tutkimusmenetelmää ovat 

lähdekirjallisuuden kirjallisuustutkimus, tuotteiden hankintahintojen historian empiirinen 

tutkimus ja tuotteiden valmistuksesta vastaavien asiantuntijoiden haastattelut.  

 

Tutkimuksen lähdekirjallisuuden tiedonhaussa on hyödynnetty LUT-tiedekirjaston ja 

Kuopion kaupunginkirjaston kokoelmia, sähköistä Scopus-tietokantaa, sekä Suomen 

Standardoimisliitto SFS ry:n ja SAE Internationalin julkaisupalveluja.  Lähdekirjallisuutena 

on käytetty sekä suomalaisia että kansainvälisiä julkaisuja. 

 

Tuotteiden hankintahintojen historian empiirisen tutkimuksen aineisto on saatu käyttöön 

hakemalla Junttan Oy:n toiminnanohjausjärjestelmästä (ERP) tuotteiden ostotilausten 

hintatietoja. 

 

Tuotteiden valmistuksesta vastaavien asiantuntijoiden haastatteluja on tehty tutkimuksen 

aikana sekä Junttan Oy:n henkilökunnalle, että Junttan Oy:n toimittajaverkoston edustajille. 

Haastattelukysymyksinä tutkimuksessa on esitetty. 
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• Mitkä tekijät tuotteen kokoonpantavuudessa ja valmistettavuudessa vaikuttavat 

merkittävästi tuotteen valmistuskustannuksiin? 

• Millä ratkaisuilla merkittäviä valmistuskustannuksia aiheuttavien tekijöiden 

vaikutusta voitaisiin vähentää? 

 

Tutkimuksessa käytetty menetelmätriangulaatio mahdollistaa eri tutkimusmenetelmillä 

saadun tiedon vertailun ja verifioinnin. Kuvassa 2 on esitetty tutkimuksessa käytetyn 

menetelmätriangulaation periaate. 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2. Tutkimuksessa käytetyn menetelmätriangulaation periaate (mukaillen Eskelinen & 

Karsikas 2013, 71). 
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3 DFMA LÄHTÖINEN TUOTESUUNNITTELU 

 

 

Tässä luvussa käsitellään tutkimuksen keskeiset käsitteet DFX, DFM, DFA, DFMA ja 

valmistus- ja kokoonpanoystävällisyys. Luvussa tarkastellaan myös menetelmiä Tuotteen 

valmistus- ja kokoonpanoystävällisyyden arviointiin ja kuvataan Junttan Oy:n DFMA ”road 

map”. 

 

3.1 Design for X menetelmä ja sen käsite tässä tutkimuksessa 

Design for X (DFX, myös D4X) menetelmässä suunnittelun lähtökohtana on toteuttaa 

suunnittelua jotakin tarvetta ”X” varten, tai ainakin pyrkiä voimakkaasti huomioimaan ja 

painottamaan kyseessä olevan tarpeen asettamia vaatimuksia. Design for X menetelmän 

tunnetuimpia ja yleisimmin käytettyjä sovelluksia ovat käsitteet Design for Manufacturing 

(DFM) eli valmistusystävällinen suunnittelu ja Design for Assembly (DFA) eli 

kokoonpanoystävällinen suunnittelu. Usein nämä kaksi edellä mainittua yhdistetään ja 

silloin muodostuu käsite Design for Manufacturing and Assembly (DFMA) eli valmistus ja 

kokoonpanoystävällinen suunnittelu (Hietikko 2015, 165-166).  

 

Muita Design for X sovelluksia ovat mm. Design for Quality (DFQ) eli laatuystävällinen 

suunnittelu, Design for Environment (DFE) eli ympäristöystävällinen suunnittelu ja Design 

for Welding Assembly (DFWA) eli hitsauskokoonpanoystävällinensuunnittelu (Hietikko 

2015, 165-166). Jonka yhteydessä on yhä enenevissä määrin syytä huomioida myös laser- 

tai laserhybridihitsauksen tarjoamat edut valmistusystävällisyyteen. Eräs tuoreimmista 

Design for X sovelluksia on Design for Additive Manufacturing (DFAM) eli 

valmistusystävällinen suunnittelu lisäävän valmistuksen (3D tulostus) menetelmille (Oulun 

yliopisto 2020, 42).  

 

Kuten edellä kuvattiin, Design for X menetelmä on käsitteenä laaja, ja siitä voidaan puhua 

filosofiana. Design for X filosofian ominaispiirre on laaja-alainen vuorovaikutus tuotteen 

markkinointiin, suunnitteluun, valmistukseen ja testaukseen liittyvien sidosryhmien kanssa 

(Mital et al 2014, 17). Kuvassa 3 on esitetty eräs näkemys Design for X filosofian mukaisesta 

tuotteen integroidusta suunnitteluprosessista ja sen sisältämistä vuorovaikutussuhteista. 
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Kuva 3. Design for X filosofian integroitu suunnitteluprosessi (Mital et al 2014, 17).  

 

Tässä tutkimuksessa Design for X filosofia käsitetään ja sitä käsitellään erityisesti valmistus- 

ja kokoonpano ystävällisenä suunnitteluna eli Design for Manufacturing and Assembly 

(DFMA) viitekehyksessä. Koska tutkimus on rajattu koskemaan tuotteita, jotka sisältävät 

sekä hitsaus- että koneistustyövaiheita, käsitellään tutkimuksessa Design for X filosofiaa 

näin ollen myös hitsauskokoonpanoystävällisen suunnittelun eli Design for Welding 

Assembly (DFWA) näkökulmasta. 
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3.2 DFMA:n historia, nykytila ja tulevaisuus 

DFM, DFA ja DFMA käsitteiden voidaan katsoa syntyneen 1970-luvun alkupuolella 

Yhdysvalloissa, kun professori Geoffrey Boothroyd ja hänen kollegansa aloittivat 

tutkimuksen tehokkuusperiaatteista Massachusettsin yliopistossa (Spiegel 2016). 

 

1970-luvulta lähtien DFMA viitekehyksessä on tehty runsaasti tieteellistä tutkimusta ja 

julkaistu tieteellisiä julkaisuja eri yliopistojen ja tutkimuslaitosten toimesta. Nykyisin myös 

yritysten tuotesuunnittelu toteutetaan yhä useammin DFMA menetelmän periaatteisiin 

pohjautuvana rinnakkaissuunnitteluna (concurrent engineering), jossa tuotesuunnittelun ja -

kehityksen toteuttamiseen osallistuu varsinaisten suunnittelijoiden lisäksi myös muita 

asiantuntijoita, jotka työskentelevät tuotteen valmistukseen ja kokoonpanoon liittyvissä 

erilaisissa tehtävissä. (Hietikko 2015, 141; Rajamani & Punna 2020, 2). Kuvassa 4. on 

esitetty DFMA menetelmän periaatteiden käytöstä muodostuvat edut tuotteen laatuun 

(quality), valmistuskustannuksiin (cost), toimitusketjuihin (delivery) ja valmistuksen 

toimintoihin (function), kun ne sisällytetään tuotesuunnittelu ja -kehitysprosessiin.  

 

 

 

Kuva 4. Tuotesuunnittelussa ja -kehityksessä käytetyn DFMA menetelmän vaikutus 

tuotteen laatuun, valmistuskustannuksiin, toimitusketjuihin ja valmistuksen toimintoihin 

(Rajamani & Punna 2020, 2). 
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DFMA käsitteen tunnettavuuden voidaan todeta olevan tällä hetkellä (2020) korkealla 

tasolla valmistavan teollisuuden yritysmaailmassa ja DFMA menetelmällä on korvattu 

perinteistä tuotesuunnitteluprosessia, joka koostuu seuraavista vaiheista (Niemi 2018, 17). 

1. Teknisten vaatimusten määrittely 

2. Toimintorakenteen kuvaus 

3. Ratkaisuvaihtoehtojen kuvaus ja arviointi 

4. Toteutettavan ratkaisun valinta ja kehittäminen 

5. Tuotteen viimeistely 

 

Perinteisen tuotesuunnitteluprosessin käytössä on ongelmana suunnittelun ja valmistuksen 

yhteistyön eli rinnakkaissuunnittelun vähäisyys tai sen puuttuminen kokonaan, jolloin 

voidaan puhua ”muurista” eri osastojen välillä (Hietikko 2015, 140; Niemi 2018, 17). Tämä 

”muuri” aiheuttaa sen, että valmistava osasto ei pysty vaikuttamaan tuotteen suunnittelussa 

tehtyihin valintoihin valmistusmenetelmästä tai muista suoraan tuotteen valmistettavuuteen 

ja kokoonpantavuuteen liittyvistä yksityiskohdista.  

 

Nämä perinteisen tuotesuunnitteluprosessin valmistettavuuden ja kokoonpantavuuden 

kehittämisen ongelmakohdat voidaan ratkaista kuitenkin tehokkaasti siirtymällä DFMA 

menetelmään, jossa yrityksen suunnitteluosasto tai ulkoinen suunnittelutoimisto konsultoi 

tuotteen valmistavaa osastoa tai toimittajaa valmistettavuuteen ja kokoonpantavuuteen 

liittyvissä asioissa (Niemi 2018, 17; Gao et al. 2019, 8). Kuvassa 5 on esitetty tyypillinen 

DFMA prosessi.    
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Kuva 5. Tyypillinen DFMA prosessi (Gao et al. 2019, 3). 

 

Tulevaisuudessa DFMA menetelmän käytössä tulevat korostumaan uusien valmistus- ja 

hitsausmenetelmien, joita ovat mm. ainetta lisäävä valmistus eli 3D tulostus ja laser- tai 

laserhybridihitsaus, hyödyntäminen tuotteiden valmistuksessa ja näiden menetelmien 

antavat mahdollisuudet suunnitella valmistus- ja kokoonpanoystävällisiä tuotteita. 

 

Lisäävän valmistuksen menetelmistä erityisesti metallien 3D tulostusmenetelmät, kuten 

selektiivinen lasersulatus (Selective Laser Melting) ja laser suorakerrostus (Direct Laser 

Deposition) mahdollistavat tuotteiden suunnitteluun ja valmistukseen uudentyyppisiä 

ratkaisuja jotka ns. perinteisillä valmistusmenetelmillä, kuten hitsaamalla, valamalla tai 

koneistamalla, ovat olleet mahdottomia tai kalliita ratkaisuja. Näitä lisäävän valmistuksen 

DFMA menetelmään tuomia etuja ovat (Oulun yliopisto 2019, 42). 
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• Geometrinen vapaus suunnittelussa 

• Geometrian topologian optimointi mm. kenno-, verkko-, ja huokosrakenteilla 

• Osien vähentäminen yhdistelemällä niitä  

• Kokoonpano muodostuu suoraan tulostuksessa (Kuva 6) 

• Massaräätälöinnin helppous 

 

 

Kuva 6. Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla AISI 316L teräksestä yhdellä tulostuksella 

valmistettu ketjukokoonpano (Vainikainen 2016). 

 

Lisäävällä valmistuksen menetelmien käyttöönottoa on kaikista sen tarjoamista eduista 

huolimatta syytä tarkastella kriittisesti, koska lisäävä valmistus ei automaattisesti tarkoita 
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kustannustehokasta valmistusta kaikkien sillä valmistettavaksi soveltuvien tuotteiden 

kohdalla. Tätä tarkastelua varten on kehitetty mm. kuvassa 7 on esitetty lisäävän 

valmistuksen (AM) potentiaalin arviointi, valinta ja suunnitteluprosessi standardin 

ISO/ASTM 52910:20 mukaan. Tämän kaltainen menettely tullaan tulevaisuudessa yhä 

useammin kytkemään osaksi yritysten DFMA prosesseja.     

 

 

 

Kuva 7. Lisäävän valmistuksen (AM) potentiaalin arviointi, valinta ja suunnitteluprosessi 

standardin ISO/ASTM 52910:20 mukaan (Oulun yliopisto 2019, 16).  

 

Laser- ja laserhybridihitsauslaitteistojen yleistyessä hitsaavassa toimittajaverkostossa 

mahdollistuu myös hitsaamalla valmistettujen tuotteiden, osien tai rakenteiden suunnittelu 

erityisesti laser- tai laserhybridihitsauksella toteutettaviksi. Laserhitsauksen DFMA 

menetelmään tuomia etuja ovat (Salminen, 2018a, 2). 

• Pieni lämmöntuonti hitsiin ja sen hyvä hallinta 

• Korkealaatuinen hitsi ja pieni viimeistelyn tarve 

• Suuri hitsausnopeus 

• Automatisoitu prosessi 

• Työkalu ei kosketa hitsattavaa kappaletta, ei työkalun kulumista 

• Soveltuu hyvin eri materiaalien liittämiseen toisiinsa 
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• Soveltuu hyvin liitokseen, jossa liitettävien kappaleiden paksuudet eroavat 

toisistaan huomattavasti 

• Uudentyyppiset liitosmuodot, esim. T-liitokset (kuva 8) 

 

 

Kuva 8. Laserhitsauksella toteutettavia T-liitosmuotoja (Salminen 2018a, 37).  

 

Laserhybridihitsauksen periaatteena on yhdistää laser- ja kaarihitsaus (esim. laser + MAG, 

laser + MIG tai laser + TIG) yhdeksi hitsausprosessiksi, jossa hyödynnetään molempien 

prosessien edut. Laserhybridihitsauksessa hitsausprosessit toimivat samanaikaisesti lähellä 

toisiaan ja avustaen toinen toistaan (Salminen 2018b, 1). Kuvassa 9 on esitetty laser + MIG 

laserhybridihitsauksen periaate. DFMA menetelmässä huomioitavia laserhybridihitsauksen 

etuja ovat (Salminen 2018b, 4). 

 

Laserhitsaukseen verrattuna 

• Suurempi lämmöntuonti ja pidempi jäähtymisaika (t8/5 aika) 

• Railonvalmistustoleranssit ovat väljemmät 

• Mahdollistaa jouheat liitokset eripaksuisten levyjen välille 
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Kaarihitsaukseen verrattuna 

• Suurempi hitsausnopeus ja tunkeuma 

• Yksipalkohitsaus paksuille materiaaleille 

• Pieni lämmöntuonti ja sen seurauksena pienemmät muodonmuutokset 

• Hitsillä hyvät mekaaniset ominaisuudet  

     

 

                         

Kuva 9. Laserhybridihitsauksen (laser + MIG) periaate (Weman 2003, 99). 

 

Konepaja- ja koneenrakennustuotteiden lisäksi DFMA menetelmää on viime vuosina 

sovellettu myös rakennusteollisuuden puolella, jossa alan tuottavuusongelmiin on etsitty 

ratkaisua siirtymällä paikalla tapahtuvasta perinteisestä rakentamisesta entistä enemmän 

prosessimaiseen rakennuskomponenttien hajautettuun tuotantoon ja standardoituun 

rakennusten kokoonpanoprosessiin. DFMA menetelmän laajempaa käyttöönottoa ja 

hyödyntämistä rakennusalalla tutkitaan mm. Aalto-yliopiston kokoamamassa Building 2030 

-hankekonsortiossa (Aalto-yliopisto, 2019).       

 

 

3.3 Valmistusystävällisyys 

Valmistusystävällisyys käsitteellä tarkoitetaan yleensä tuotteen tai sen osan valmistukseen 

tarvittavan prosessin sisältämien tekijöiden ja vaiheiden tehokkuutta panos-tuotos-

ajattelutavalla mitattuna. Yleisten konepajatuotteiden ja tämän tutkimuksen kohteena olevan 



24 

 

hitsaus- ja koneistustyövaiheita sisältävän tuotteen valmistusystävällisyyteen vaikuttaviksi 

tekijöiksi voidaan laskea ainakin seuraavat tekijät (Hietikko 2015, 170; Niemi 2018, 19). 

• Osan materiaalin vaikutus kokonaiskustannuksiin (raaka-aineen hinta ja saatavuus, 

hitsattavuus, koneistettavuus, tarvitaanko pintakäsittelyä) 

• Käytetyn valmistusmenetelmän yleisyys yrityksen omassa valmistuksessa tai 

toimittajaverkostossa 

• Standardiosien hyödyntäminen tuotteen valmistuksessa (valmiit standardoidut 

teräsprofiilit vs. levyleikkeistä särmätyt muodot) 

• Valmistuksessa tarvittavat hitsaus- ja koneistuskiinnittimet (yleiskäyttöiset vs. 

tuotekohtaiset) 

• Valmistuksen aikana tapahtuvat tuotteen kiinnitykset, irrotukset ja käännöt 

hitsauskiinnittimeen tai työstökoneeseen ja niiden määrä  

• Valmistukselle määritellyt toleranssit (yleistoleranssi vs. muodon tolerointi) 

• Laaduntarkastuksen suorittamisen helppous 

 

Tuotteen valmistusystävällisyyden tehokas parantaminen edellyttää, että tuotteen 

suunnittelun ja valmistuksen eri vaiheissa eli tasoilla, toteutetaan valmistusystävällisyyden 

parantamiseen vaikuttavia toimenpiteitä, jotka toimivat kokonaisuutena, ja jossa jonkin 

tason optimoinnin tekemättä jättäminen vaikuttaa lopputuloksena saavutettuun 

kokonaisoptimointiin negatiivisesti. Tätä toimintamallia kutsutaan monitaso-optimoinniksi 

(Eskelinen & Karsikas 2013, 22-23). Kuvassa 10 on esitetty monitaso-optimoinnin periaate 

ja sen tasot.  
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Kuva 10. Monitaso-optimoinnin periaate (mukaillen Eskelinen & Karsikas 2013, 23). 

 

Valmistusystävällisyyteen liittyy keskeisesti myös valmistusta ohjaavien dokumenttien, 

kuten teknisten piirustusten taso. Teknisten piirustusten on täytettävä seuraavat standardissa 

ISO 128-1 kuvatut perusvaatimukset (Suomen standardoimisliitto SFS ry 2020, 8) 

• Teknisen piirustuksen on oltava yksiselitteinen ja selkeä 

• Teknisen piirustuksen on oltava mittakaavassa 

• Teknisen piirustuksen on sovelluttava monistamiseen ja jäljentämiseen 

• Teknisen piirustuksen on oltava kieliriippumaton (pyritään esittämään spesifikaatiot 

ilman sanallista kuvausta)  

• Teknisen piirustuksen on noudatettava standardisarjaa ISO 128 

 

Tuotteen valmistusta ohjaavien teknisten piirustusten laatimisessa on myös syytä huomioida, 

että teknisessä piirustuksessa esitetään vain tuotteen valmistuksen kannalta oleellinen 

informaatio. Geometrinen tuotemäärittely on kuvattu standardissa ISO 8015, jonka mukaan 

tuotteen valmistusta ohjaavaan tekniseen piirustukseen voidaan sisällyttää tuotteen eri 

valmistusvaiheiden tarvitsemaa spesifikaatiota siten, että merkinnöistä käy selkeästi ilmi 

mihin vaiheeseen spesifikaatiolla viitataan (Suomen standardoimisliitto SFS ry 2011, 14). 

Tämä voidaan toteuttaa esim. ryhmittelemällä hitsaus- ja koneistustyövaiheiden tarvitsemat 

spesifikaatiot piirustuksen eri sivuille. Toinen vaihtoehtoinen tapa on luoda eri työvaiheille 

erilliset tekniset piirustukset.  
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Tuotteen valmistusystävällisyyteen ja valmistuskustannuksiin vaikuttavia tekijöitä kuvataan 

laajemmin tutkimuksen osassa 4.   

 

3.4 Kokoonpanoystävällisyys 

Kokoonpanoystävällisyys käsitteellä tarkoitetaan yleensä valmistettavan tuotteen 

kokoonpanoprosessin sisältämien vaiheiden tehokkuutta panos-tuotos-ajattelutavalla 

mitattuna. Tuotteen kokoonpanoystävällisyyden vaikuttaviksi tekijöiksi voidaan laskea 

ainakin seuraavat tekijät (Hietikko 2015, 168). 

• Kokoonpanon sisältämien osien lukumäärä 

• Osien asennuksen symmetria eli ns. alfa ja beeta symmetria 

• Voidaanko osa asentaa kokoonpanoon yhdellä vai useammalla tavalla? ns. Poka-

yoke-periaate 

• Onko osilla taipumus takertua tai jumittua toisiinsa varastoinnin tai käsittelyn 

yhteydessä? 

• Onko kokoonpanossa osia, jotka ovat liukkaita, joustavia tai niin pieniä että ne 

katoavat helposti? 

• Onko kokoonpanossa osia, jotka ovat niin suuria, että niiden käsittely on hankalaa? 

• Onko kokoonpanossa osia, joiden käsittely voi aiheuttaa vaaratilanteita? 

• Onko kokoonpanossa paikallaan pysyvä runko-osa, johon muut osat asennetaan? 

 

Yleisesti käytetty kokoonpanoystävällisyyttä parantava menetelmä on suunnitella tuotteen 

kokoonpano tapahtuvaksi siten, että osien asennussuunta on ylhäältä alaspäin. Tässä ylhäältä 

alaspäin tapahtuvassa kokoonpanossa etuna on mm. asennuksen helpompi automatisointi ja 

raskaiden tuotteiden helpompi kokoonpano, kun niiden osien asennuksessa hyödynnetään 

nosturia ja nostoapuvälineitä. Kuvassa 11 on esitetty tyypillinen esimerkki tuotteesta, jonka 

osat asennetaan kokoonpanoon ylhäältä alaspäin.  
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Kuva 11. Esimerkki tuotteesta jonka kokoonpano tapahtuu ylhäältä alaspäin (Junttan 2020). 

 

Eräs kokoonpanoystävällisyyteen merkittävästi vaikuttava ja helposti havaittava tekijä on 

kokoonpanoon asennettavien osien asennuksen symmetria eli ns. alfa ja beeta symmetria, 

jossa asenettavan osan geometria määrittää rajoituksia osan asentamiselle kokoonpanoon. 

Kuvassa 12 on esitetty osan asennettavuuden alfa ja beeta symmetrian periaate. 

 

                   

Kuva 12. Osan asennettavuuden alfa ja beeta symmetria (Butt & Jedi 2020, 7). 
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Mahdollisuus väärin tapahtuvaan asennuksen kokoonpanossa heikentää merkittävästi 

tuotteen kokoonpanoystävällisyyttä ja saattaa aiheuttaa myöhemmissä kokoonpanovaiheissa 

merkittäviä kustannuksia esim. väärin asennetusta osasta johtuvan tuotteen toimintahäiriön 

paikantamisen muodossa. Asennuksen oikein pakottava osan geometria on tehokas tapa 

estää väärin tapahtuneista asennuksista aiheutuneita ongelmia ja parantaa tuotteen 

kokoonpanoystävällisyyttä. Kuvassa 13 on esitetty tyypillinen osa, jonka geometria pakottaa 

asennuksen oikein tehtäväksi. 

 

          

Kuva 13. Lämpötila-anturin kaapelin kontaktit oikean asennusjärjestyksen pakottava ns. 

Poka-yoke periaatteeseen perustuva Deutsch-liitin (Vainikainen 2020). 

 

Kokoonpanoystävällisyyteen ja sen arviointiin ja mittaamiseen vaikuttava tekijä on myös 

valmistettavan tuotteen tuoterakenne ja moduulit, joista varsinainen toimiva ja kaupallinen 

tuote muodostuu. Selkeästi moduloitu ja johdonmukainen tuoterakenne mahdollistaa 

erilaisten myytävien tuotevariaatioiden helpon hallinnan lisäksi tuotteen kokoonpanon 

vaiheistamisen ja vaiheaikojen seurannan. Kokoonpanon vaiheaikojen systemaattisella 

seurannalla voidaan analysoida tuotteen eri moduulien kokoonpanoystävällisyyttä ja 

kehittää enemmän kokoonpanoaikaa tarvitsevien moduulien kokoonpanoystävällisyyttä. 

Kuvassa 14 on esitetty Junttan paalutuskoneen moduulit. 
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1. Alavaunu (Under carriage) 

2. Ylävaunu (Upper carriage) 

3. Ohjaamo (Cabin) 

4. Keili (Leader) 

5. Järkäle (Hammer) 

6. Kukko (Cat head) 

 

                      

Kuva 14. Junttan paalutuskoneen moduulit (Junttan 2020). 

 

3.5 Tuotteen valmistettavuus- ja kokoonpanoystävällisyyden arviointi  

Erityisesti kokoonpanoystävällisyyden (DFA) analysointiin on kehitetty useita arviointi- ja 

kehittämismenetelmiä. Nämä menetelmät analysoivat kokoonpanoystävällisyyttä ja sen 

ongelmakohtia numeerisilla tunnusluvuilla. Näistä tunnetuimpia ja perinteisiä menetelmiä 

ovat (Eskelinen & Karsikas 2013, 81-85). 
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• Boothroyd-Dewhurst-DFA-metodi 

• Hitachi Assembly Evaluation-metodi 

• Lucas-DFA-metodi 

• Fujitsu Productivity Evaluation-ohjelmisto 

 

Viime vuosina on kuitenkin tehty runsaasti tieteellistä tutkimusta DFMA viitekehyksessä ja 

näiden tutkimusten perusteella on kehitetty lukuisia muita tieteelliseen tutkimukseen 

perustuvia ja yritysmaailmassa käytettyjä menetelmiä kokoonpanoystävällisyyden 

analysoimiseksi. Näin ollen, edellä mainittujen niin sanottujen perinteisten menetelmien 

analysointimenetelmien suoraan käyttöön on syytä suhtautua varauksella. 

 

Käytetystä DFA analysointimenetelmästä riippumatta kriittisten osien tunnistamisen ja 

kokoonpanon osien teoreettisen minimimäärän hahmottamisen peruskysymyksinä voidaan 

esittää seuraavat kysymykset (Eskelinen & Karsikas 2013, 85; Hietikko 2015, 169). 

• Täytyykö osan liikkua suhteessa muihin kokoonpanon osiin? 

• Täytyykö osan olla eri materiaalia kuin muut osat kokoonpanossa? 

• Täytyykö osan olla eristetty muusta kokoonpanosta? 

• Täytyykö osan olla irrotettavissa esim. huollon takia? 

• Onko osa toiminnallisesti tai valmistuksellisesti erilainen kuin muut osat?  

 

Osan saadessa vastauksen ”kyllä” yhteen tai useampaan yllä esitettyyn kysymykseen on osa 

kokoonpanon toiminnan kannalta kriittinen osa ja se lasketaan mukaan määritettäessä 

kokoonpanon osien teoreettista minimimäärää (Hietikko 2015, 169). 

 

Koska erilaisia DFMA-analysointimenetelmiä on useita, voidaankin todeta, että tuotteen 

DFMA analyysin perusteena käytetyt laskentakaavat on aina valittava tapauskohtaisesti ja 

huolellisesti, ottaen huomioon analysoinnin kohteena olevan tuotteen tai tuoteryhmän 

erityispiirteet.  

 

Seuraavissa tutkimuksen kohdissa (3.5.1, 3.5.2 ja 3.5.3) esitetään kaksi uudempaa 

kokoonpanoystävällisyyden (DFA) arvioimisen kaavaa (DFA-indeksi ja DFA 

monimutkaisuuskerroin) ja yksi kaava tuotteen valmistuskustannusten arviointiin (ns. Mi-

kaava), jota voidaan soveltaa myös valmistusystävällisyyden (DFM) arviointiin. 
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3.5.1 DFA-indeksi 

Eräs osien teoreettista minimimäärä hyödyntävä ja myös viime vuosien tieteellisissä 

julkaisuissa ja kirjallisuudessa esiintyvä DFA analysointimenetelmä on DFA-indeksi E tai 

Ema (Butt & Jedi 2020, 10; Hietikko 2015,169). 

 

E = Nmin * ta / tma     (1) 

 

jossa, 

Nmin  = osien teoreettinen minimimäärä 

ta  =  yhden osan perusasennusaika 

tma = arvioitu kokoonpanoaika 

  

3.5.2  DFA monimutkaisuuskerroin 

Toinen tunnettu ja uudempi DFA analysointimenetelmä on dieselmoottorivalmistaja 

Cummins inc:n kehittämä DFA monimutkaisuuskerroin eli DFA Complexity Factor-

menetelmä DCF (Stienstra 2020, 32). 

 

𝐷𝐶𝐹 = √∑ 𝑁𝑝 ∑ 𝑁𝑖     (2)

    

jossa, 

Np = osien lukumäärä  

Ni = osien välisten rajapintojen määrä 

 

3.5.3 Tuotteen valmistuskustannusten arviointi  

Tuotteen valmistusystävällisyyden (DFM) arviointiin ei käsitteen laajuudesta johtuen ole 

DFA analyysien kaltaisia varsin yksinkertaisia kaavoja. Tuotteen valmistuskustannuksia ja 

myös valmistusystävällisyyttä voidaan kuitenkin arvioida esimerkiksi tuotteen tilavuutta ja 

valmistusprosesseja arvioivalla Mi-kaavalla (Romero-Jabalquinto et al. 2016, 170). 

 

Mi = VCmt + RcPc     (3) 
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jossa, 

V = tuotteen valmistuksessa käytetyn raaka-aineen tilavuus 

Cmt = materiaalikustannus tilavuusyksikköä kohden  

Rc = suhteellinen kustannuskerroin 

Pc = prosessin peruskustannukset 

 

Usein konepajateollisuuden tuotteet sisältävät useita eri valmistusvaiheita (prosesseja), 

kuten hitsaus- ja koneistustyövaiheet, jolloin Mi-kaava saa seuraavan muodon (Swift & 

Booker 2003, 250). 

 

Mi = VCmt + (Rc1Pc1 + Rc2Pc2 +…+ RcnPcn)   (4) 

 

Prosessin peruskustannuksiin (Pc) lasketaan prosessissa tarvittavat kone-, tila-, ja 

käyttökustannukset, sekä myös prosessissa kuluva aika ja prosessin työkalukustannukset 

prosessin tuottaessa sille ideaalista tuotetta. Prosessin peruskustannusten (Pc) laskentakaava 

on (Romero-Jabalquinto et al. 2016, 170; Swift & Booker 2003, 250). 

 

Pc = αT + β / N     (5) 

 

jossa,  

α = prosessin kone-, tila- ja käyttökustannukset sekuntia kohden (kiinteät ja muuttuvat 

kustannukset) 

T = prosessissa kuluva aika (s) 

β = prosessin työkalukustannukset yhdelle ideaaliselle tuotteelle 

N = vuosituotanto (kpl) 

 

Suhteellinen kustannuskerroin (Rc) lasketaan huomioiden valmistettavan tuotteen 

materiaalin suhteelliset kustannukset, valmistettavan tuotteen geometriaan 

monimutkaisuuteen liittyvät suhteelliset kustannukset, valmistettavan tuotteen mitoitukseen 

ja paksuuteen liittyvät suhteelliset kustannukset ja valmistettavan tuotteen pinnalaatuun ja 

toleransseihin liittyvät kustannukset. Suhteellisen kustannuskertoimen (Rc) laskentakaava 

on (Swift & Booker 2003, 254). 
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Rc = CmpCcCsCft     (6) 

 

jossa, 

Cmp = valmistettavan tuotteen materiaaliin liittyvät suhteelliset kustannukset 

Cc = valmistettavan tuotteen geometriaan monimutkaisuuteen liittyvät suhteelliset 

kustannukset 

Cs = valmistettavan tuotteen mitoitukseen ja paksuuteen (poikkileikkaukseen) liittyvät 

suhteelliset kustannukset 

Cft = valmistettavan tuotteen pinnanlaatuun ja toleransseihin liittyvät kustannukset 

 

Valmistettavan tuotteen materiaaliin liittyvät suhteelliset kustannukset (Cmp) eri 

valmistusprosesseille on esitetty taulukossa 1. Valmistusprosessien lyhenteet taulukossa 1. 

ovat (Swift & Booker 2003, 251-252). 

 

AM = automaattinen koneistus 

CCEM = jatkuvatoiminen kylmäekstruusio 

CDF = suljettu taonta 

CEP = jatkuvatoiminen ekstruusio (muovit) 

CF = kylmämuovaus 

CH = kylmätaonta 

CM2.5 = kemiallinen jyrsintä (2,5 mm syvyyteen) 

CM5 = kemiallinen jyrsintä (5 mm syvyyteen) 

CMC = keraaminen muottivalu 

CNC = numeerisesti ohjattu koneistus 

CMP = puristusmuovaus 

GDC = painovoimainen valu 

HCEM = jatkuvatoiminen kuumaekstruusio (metallit) 

IC = vahavalu (cire perdue) 

IM = ruiskuvalu 

PDC = painevalu 

PM = jauhemetallurgia 

SM = kuorivalu 

SC = hiekkavalu 
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SMW = levytyö 

VF = tyhjiömuovaus 

 

Taulukko 1. Valmistettavan tuotteen materiaaliin liittyvät suhteelliset kustannukset (Cmp) 

(Swift & Booker  2003, 258).  

 

 

Valmistettavan tuotteen geometriaan monimutkaisuuteen liittyvien suhteellisten 

kustannuksien (Cc) erilaisille geometrioille, sekä valmistettavan tuotteen mitoitukseen ja 

paksuuteen (poikkileikkaukseen) liittyvien suhteellisten kustannuksien (Cs) ja 

valmistettavan tuotteen pinnanlaatuun ja toleransseihin liittyvien kustannuksien (Cft) 

kertoimet on esitetty liitteessä 1 (Swift & Booker 2003, 259-271). Cft kertoimen käytössä 

on huomioitava, että Cft = Ct tai Cf siten, että niistä korkeampi arvo valitaan (Swift & 

Booker 2003, 272). 

 

Edellä kuvatun Mi-kaavan puutteena voidaan todeta hitsattuja rakenteita koskevan ja 

erityisesti hitsien taloudellisen mitoitusta koskevan analyysin puuttuminen.  

 

3.6 Junttan Oy:n DFMA ”road map” 

Tutkimuksen asiakasyrityksen Junttan Oy:n toiminnan arvoja ovat asiakastyytyväisyys, 

vastuullisuus, uudistumiskyky ja ympäristön kunnioittaminen. Junttan Oy:n missiona on 

tuottaa luotettavimmat paalutus- ja palveluratkaisut, jotka mahdollistavat Junttan Oy:n 

asiakkaiden kilpailukyvyn. Junttan Oy:n tulevaisuuden visiona on olla maailman 

menestynein paalutuskoneiden valmistaja ja halutuin yhteistyökumppani (Junttan 2020).  

 

Edellä mainittujen arvojen mukaisen mission toteuttaminen ja tulevaisuuden vision 

saavuttamisen edellyttää tuotteiden kilpailukykyisiä hintoja, tuotteiden hyvää laatu-

hintasuhdetta ja asiakastarpeisiin räätälöityjä tuoteratkaisuja, sekä nopeita reagointi- ja 

toimitusaikoja (Junttan 2020). 
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Junttan Oy:n tuotantostrategia perustuu valmistettavien tuotteiden massaräätälöintiin ja 

kategorisointiin A, B ja C tuotteisiin. A-kategorian tuote on kasattu vakioiduista moduuleista 

ja niiden tilaus-toimitusprosessissa ei tarvita tuotekohtaista suunnittelua tai räätälöityjä 

moduuleja.  B-kategorian tuote on kasattu osittain vakioiduista moduuleista, mutta sisältää 

myös tuotekohtaisesti suunniteltavia ja räätälöityjä moduuleja. C-kategorian tuote on 

prototyyppituote, jonka tuoterakenne ei vielä muodostu vakioiduista moduuleista tai sisältää 

niitä vain vähän, ja jonka tuotanto tarvitsee paljon tuotesuunnitteluresursseja. 

 

Junttan Oy:n laajasta tuotetarjoamasta johtuen, on yrityksessä pyritty viime vuosina saamaan 

kustannussäästöjä ja nopeuttamaan koneiden valmistusaikoja yksinkertaistamalla eri Junttan 

tuoteperheiden rakenteita, esim. yhdistämällä eri konemallien toiminnallisuuksiltaan 

samankaltaisia moduuleja ylävaunujen rungoissa ja keilirakenteissa. 

 

Myös hitsattujen rakenteiden valmistettavuuteen on viime vuosina kiinnitetty Junttan Oy:ssä 

huomiota ja tuotteita uudelleensuunnittelemalla, DFMA ja DFWA menetelmiä hyödyntäen, 

on saavutettu huomattavia säästöjä valmistuksen läpimenoaikojen lyhentyessä. Esimerkkinä 

erään lyöntipaalutuskoneen ylävaunun rungon uudelleensuunnittelulla, sen sisältämien 

erilaisten osien määrä väheni 19 %, rungon paino väheni 16 % ja valmistuksen läpimenoaika 

nopeutui 25 %. 

 

Edellä mainittujen kehityskohteiden lisäksi Junttan Oy:n hitsaavassa osavalmistuksessa on 

otettu hiljattain käyttöön robottihitsaussolu, joka mahdollistaa tiettyjen osakokonaisuuksien 

robotisoidun hitsaustuotannon. Junttan Oy:n DFMA ”road mapin” tämän hetken ja 

lähitulevaisuuden kehityskohteet muodostuvat näin ollen seuraavista osa-alueista. 

• Tuoteperheiden moduloinnin kehittäminen ja harmonisointi 

• Hitsattujen rakenteiden valmistettavuuden ja kokoonpantavuuden kehittäminen 

• Robotisoidulla hitsauksella valmistettujen tuotteiden kehittäminen  

 

Pidemmän aikavälin (5…10 vuotta) kehityskohteina tulevat olemaan lisäävän valmistuksen 

menetelmin tuotettujen osien ja mahdollisesti laser ja/tai laserhybridi hitsausmenetelmän 

käyttöönotto Junttan Oy:n valmistamien tuotteiden rakenteissa.   
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4 TUOTTEEN VALMISTUSKUSTANNUKSIIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 

 

 

Tässä luvussa käsitellään tutkimuksen kohteena olevien tuotteiden valmistuskustannuksiin 

merkittävästi vaikuttavia tekijöitä. Tutkimuksen kohteena olevista hitsatuista ja 

koneistetuista tuotteista ja Junttan Oy:n tarpeesta johtuen luvussa käsitellään erityisen 

laajasti hitsauksen ja hitsien vaikutusta valmistuskustannuksiin.  

 

4.1 Osien lukumäärä 

Tuotteen valmistuskustannuksiin ja hankintahintaan vaikuttavista tekijöistä osien lukumäärä 

nousee huomattavan voimakkaasti esille, kun keskustellaan hitsaavaa ja koneistavaa 

valmistusta suorittavan organisaation henkilöstön kanssa hitsauskokoonpanon 

valmistuskustannuksiin ja hankintahintaan vaikuttavista tekijöistä. Osien lukumäärän 

vaikutus tuotteen hankintahintaan muodostuu sekä valmistuksellisista, että osien 

logistiikkaan (tilaukset, kuljetukset ja varastoinnit) liittyvistä tekijöistä. Runsaasti osia 

sisältävän hitsauskokoonpanon valmistuksessa osien paikoitus hitsauskokoonpanoon 

nähdään valmistuskustannuksia voimakkaasti nostavana tekijänä, varsinkin jos osat eivät ole 

ns. itsepaikoittuvia esim. paikoitusnastojen ja -kolojen avulla. Osien lukumäärä kasvattaa 

myös tyypillisesti hitsatun rakenteen hitsien määriä ja pituuksia. Myös ulkomuodoltaan 

samankaltaisten, eli huonosti tunnistettavien osien järjestelyt eli ”lemppaukset” työpisteellä 

aiheuttavat merkittäviä sivuaikoja tuotantoon ja vaikuttavat sitä kautta tuotteen 

valmistuskustannuksiin ja hankintahintaan (Karvonen 2020).  

 

Tuotesuunnittelussa voidaan vaikuttaa huomattavasti osien lukumäärään esim. suosimalla 

suorista levyleikkeistä valmistettujen hitsauskokoonpanojen sijaan särmättyjen osien 

käyttöä, aina kun se vain on mahdollista. Kuvassa 15 on esitetty esimerkkinä 

painesuodattimen jalka, jonka osan numero 1 uudelleensuunnittelulla, voitiin luopua 

kokonaan rakenteen jäykisteenä toimineesta osasta numero 2. Uudelleensuunnitellussa 

rakenteessa osaan numero 1 on lisätty rakanteen pituussuuntainen särmäys, joka tuo 

rakenteeseen tarvittavan jäykkyyden, näin hitsauskokoonpano korvattiin yhdellä särmätyllä 

ja hitsatulla osalla. Samalla rakenteen hitsauksen määrää saatiin vähennyttä huomattavasti 

alkuperäisestä rakenteesta ja osien 1 ja 2 välillä ollut katkohitsattu ja rakokorroosiolle altis 

liitos poistettua kokonaan.   
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Kuva 15. Painesuodattimen jalan hitsauskokoonpanon korvaaminen kokonaan särmätyllä 

rakenteella (Junttan 2020). 

 

4.2 Materiaali 

Tuotteen valmistuksessa käytettävällä materiaalilla on merkittävä vaikutus tuotteen 

valmistuskustannuksiin. Koska tämä tutkimus on rajattu (kohta 1.5) koskemaan tuotteita, 

joiden materiaalina on rakenneteräs lujuusluokissa S355…S700, käsitellään seuraavissa 

kappaleissa tuotteen valmistukseen taloudellisimman rakenneteräksen valintaa. 

 

Tuotteen valmistuskustannusten kannalta taloudellisinta on tyypillisesti valita niukimmin 

seostettu teräs, joka täyttää myös tuotteelle asetetut mekaaniset vaatimukset, kuten riittävän 

korkean myötölujuuden (ReH tai Rp0.2 arvo), riittävän alhaisessa lämpötilassa testatun 

iskusitkeyden (esim. -20 tai -40 ºC) ja teräs on hyvin hitsattavissa, tavanomaisin 

konepajoissa käytössä olevin menetelmin (Eskelinen & Karsikas 2013, 108-109). 

Valmistettavan tuotteen raaka-aineen saatavuuden varmistamiseksi ja raaka-aineen hinnan 

kilpailuttamiseksi on suositeltavaa pyrkiä käyttämään standardoituja ja teräksentoimittajien 

varastoista hyvin saatavissa olevia teräslaatuja (Karvonen 2020). Teräslaatuja on määritelty 

mm. standardeissa EN 10025-1…6 (Kuumavalssatut rakenneteräkset) ja EN 10149-1…3 

(Kuumavalssatut lujat kylmämuovattavat teräslevytuotteet). 

 

Suomalainen teollisuus kulutti vuonna 2008 noin 1,8 miljoonaa tonnia valssattuja 

terästuotteita. Näistä noin 30 % oli teräspalveluyritysten määrämittaan leikkaamia leikkeitä 

ja noin 20 % jatkojalosteita, joihin oli tehty viisteytyksiä, porauksia, kierteityksiä, 
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särmäyksiä tai yksinkertaisia hitsauksia (Poikkimäki et al 2009, 19). Näistä särmättyjen 

jatkojalosteiden osuus on huomattava. Särmättyjen tuotteiden yleisyydestä johtuen teräksen 

särmättävyyteen on kiinnitettävä eritystä huomioita tuotteen teräslaadun valintaa tehtäessä.  

 

Kylmänä särmättävyyden tunnus on teräksen materiaalimerkinnässä myötölujuuden 

numeerisen arvon jälkeen merkitty lisätunnus ”C”. Esimerkiksi teräkset S355K2C ja 

S355MC ovat kylmänä särmättäviä, eli niillä on niin sanottu särmättävyystakuu. 

Terästennimikejärjestelmät ja niiden tunnukset on kuvattu standardissa EN 10027-1 

(Hiltunen 2018b, 31). Taulukoissa 2 ja 3 on esitetty EN 10025-2 ja EN 10149-2 standardien 

mukaisten teräslevytuotteiden pienimmät suositellut sisäpuoliset taivutussäteet eri 

ainepaksuuksille. Kuten taulukkojen arvoista voidaan huomata EN 10025-2 ja EN 10149-2 

standardien suosittelemat pienimmät sisäpuoliset taivutussäteet eroavat merkittävästi EN 

10149-2 standardin mukaisten termomekaanisesti valssattujen teräslevytuotteiden eduksi.  

 

Teräksen valmistajien markkinoimat ja tietyn standardin täyttävät terästuotebrändit saattavat 

toisinaan sallia standardia pienemmät sisäpuoliset taivutussäteet. Tätä ominaisuutta on 

kuitenkin syytä käyttää tuotetta suunnitellessa harkiten, koska juuri tietyn valmistajan tietyn 

terästuotebrändin materiaalin saatavuutta markkinoilta ei aina pystytä takaamaan, eikä 

yhteen terästuotebrändiin sitoutuminen mahdollista myöskään tuotteen raaka-aineen 

toimittajien tehokasta kilpailuttamista. Liitteissä 4 ja 5 on esitetty SSAB Europe Oy:n 

valmistamien Multisteel SN (EN 10025-2) ja Domex S355MC (EN 10149-2) teräsbrändien 

tietolomakkeet, joista käyvät ilmi standardeista poikkeavat pienimmät suositellut 

sisäpuoliset taivutussäteet. 

 

Taulukko 2. EN 10025-2 standardin mukaisten kuumavalssattujen teräslevytuotteiden 

särmättävyys (Suomen standardoimisliitto SFS ry 2019). 
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Taulukko 3. EN 10149-2 standardin mukaisten termomekaanisesti valssattujen 

teräslevytuotteiden särmättävyys (Suomen standardoimisliitto SFS ry 2013). 

 

 

Taloudellisimman teräslevymateriaalin valinnassa on myös syytä tarkastella, onko 

tarvittavan paksuinen ja kokoinen levyleike valmistettavissa nauha- vai kvarttovalssatusta 

levyaihiosta. Nauhavalssattujen levyaihioiden tyypilliset paksuudet ovat 2…20 mm, 

maksimileveyden ollessa 1500…2000 mm. Kvarttovalssattujen levyaihioiden tyypilliset 

paksuudet ovat 5…300 mm. Kvarttovalssattujen levyaihioiden maksimileveys voi olla 

nauhavalssattuja levyaihioita suurempi (BE Group Oy Ab 2020). Käytäntö on osoittanut 

nauhavalssattujen levytuotteiden tyypillisten markkinahintojen olevan edullisempia, kuin 

saman ainepaksuudenpaksuuden ja myötölujuuden kvarttovalssattujen levytuotteiden. 

Nauhavalssattujen levytuotteiden käytön suosimista tukee myös niiden kvarttovalssattuja 

levytuotteita parempi pinnanlaatu (BE Group Oy Ab 2020). 

 

4.3 Särmäysten lukumäärä ja mitoitus 

Kuten kohdassa 4.2 kuvattiin, särmäys on yleinen teräslevymateriaalien jalostusmenetelmä 

muotoiltaessa tuotteeseen tarvittavia rakenneosia. Särmäyksellä voidaan myös tuoda 

tuotteeseen sen rakenteen vaatimat jäykistyspiirteet ilman että rakenteeseen tarvitaan 

erillisiä hitsaamalla liitettyjä jäykisteosia (Niemi 2018, 14). 
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Erityisesti ohutlevytuotteiden suunnittelussa on syytä tarkastella olisiko rakenne mahdollista 

valmistaa siten, että hitsaamalla kokoonpanon sijaan tuotteessa käytettäisiin esim. 

särmäystyövaiheessa tuotteen muodon lukitsevia aukkoja ja nastoja. Kuvassa 16 on esitetty 

kyseisellä tavalla valmistettu suojakotelo. 

 

       

Kuva 16. Tuote jonka muoto lukitaan särmäyksessä aukko-nasta parilla (Junttan 2020). 

 

Särmätyn tuotteen suunnittelussa on kohdassa 4.2 kuvatun, käytetystä materiaalista 

riippuvan, pienimmän suositellun sisäpuolisen taivutussäteen lisäksi kiinnitettävä huomiota 

särmäyspuristimen asettamiin rajoituksiin särmättävän tuotteen fyysisten mittojen suhteen. 

Nämä rajoitukset riippuvat aina käytössä olevasta särmäyspuristimesta ja onnistunut 

särmätyn tuotteen suunnittelu edellyttää suunnittelu- ja valmistavan osaston välistä 

tiedonvaihtoa särmäyspuristimen asettamista rajoituksista.  

 

Särmäyksiä määriteltäessä tulee perusperiaatteena pitää, että yhdessä tuotteessa olisi vain 

yhdellä taivutussäteellä tehtyjä särmäyksiä. Tämä vähentää särmäyspuristimen työkalujen 

vaihtoon kuluvaa aikaa.  

 

Särmätyn tuotteen suunnittelussa on myös tiedostettava ja kiinnitettävä huomioita tuotteen 

sallimiin valmistustoleransseihin. Erityisesti jos tuotteessa on useita perättäisiä särmäyksiä, 

on tuotteen sallittujen toleranssien täyttymisen ja toiminnan varmistamisen vuoksi syytä 

määrittää jokin kohta, johon voidaan sallia valmistuspiirustuksiin merkittyä yleistoleranssia 

suurempi vaihteluväli.    
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4.4 Hitsaus ja hitsattavuus 

Tyypillisten hitsaamalla valmistettujen tuotteiden kokonaiskustannuksista n. 70…80 % 

muodostuu tuotteen valmistuksen aikana, ja näin ollen valmistusprosessi on merkittävä osa 

tuotteen arvon muodostumista (Hiltunen 2019, 3-7). Muita tuotteen arvon muodostumiseen 

vaikuttavia kustannustekijöitä ovat mm. suunnittelu-, tuotannonsuunnittelu-, varastointi-, 

kuljetus-, ja myynti-, ja markkinointikustannukset. Suorien hitsauskustannusten, eli 

hitsaustyön-, hitsausaine-, kone- ja energiakustannusten muodostaessa kuitenkin vain 

vähäisen osan, jopa vain 10 %, hitsaamalla valmistetun tuotteen kokonaiskustannuksista 

(Hiltunen 2019, 3-7). Kustannustekijöiden vaikutukset vaihtelevat kuitenkin voimakkaasti 

riippuen valmistettavasta tuotteesta ja sen erityispiirteistä. 

 

Hitsauksen kokonaiskustannukset muodostuvatkin suorien hitsauskustannusten lisäksi 

hitsausliitoksen suunnittelu- ja esivalmistuskustannuksista, joita ovat mm. hitsattavien osien 

käsittely- ja varastointikustannukset, sekä railonvalmistus- ja silloituskustannukset 

Hitsauksen kokonaiskustannuksiin sisältyy myös hitsauksen jälkeen syntyviä kustannuksia, 

kuten jälkikäsittely-, oikomis-, lämpökäsittely, tarkastus, ja korjauskustannuksia (Hiltunen 

2019, 28-29). 

 

Tuotteen hitsauksen kokonaiskustannusten muodostumisessa tuotteen hitsattavuudella on 

merkittävä vaikutus. Tuotteen hitsattavuuden arvioinnilla pystytään arvioimaan tuotteen 

valmistuskustannuksia ja vastaavasti kehittämällä tuotteen hitsattavuutta pystytään 

alentamaan merkittävästi tuotteen valmistuskustannuksia.         

 

Tuotteen hitsattavuuden arviointia on kuvattu ja määritelty lukuisissa standardeissa, kuten 

suomalaisessa kansallisessa standardissa SFS 3052 on termi hitsattavuus määritelty 

ominaisuudeksi, joka ilmoittaa missä määrin aine soveltuu hitsattavaksi. Kansainvälisessä 

standardissa ISO/TR 581 metallisten aineiden hitsattavuus määritellään puolestaan siten, että 

kyseessä olevalla aineella katsotaan olevan hitsattavuus tietyssä luokassa, kun määrätyllä 

hitsausmenetelmällä saadaan aikaan määritellyt vaatimukset täyttävä metallinen yhteys 

(Suoranta 2018, 16-17).   
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Tuotteen tai sen rakenneosan kokonaisvaltaisen hitsattavuuden ja valmistettavuuden 

kannalta kattavin määrittely hitsattavuudelle on esitetty saksalaisessa kansallisessa 

standardissa DIN 8528, jossa hitsattavuuden määritelmä käsittää rakenneosan perusaineen 

hitsattavuuteen, rakenteellisen hitsattavuuden ja valmistuksellisen hitsattavuuden (Suoranta 

2018, 18-35). Kuvassa 17 on esitetty standardin DIN 8528 mukainen rakenneosan 

hitsattavuuden käsite ja sen osatekijät. 

         

Kuva 17. DIN 8528 mukainen rakenneosan hitsattavuuden käsite (Suoranta 2018, 36). 

 

4.4.1 Perusaineen hitsattavuus 

Perusaineen hitsattavuus on materiaaliominaisuus, ja koska hitsauksella liitettäväksi tai 

pinnoitettavaksi soveltuvia materiaaleja on lukuisia, on perusaineen hitsattavuuden 

arviointiin olemassa lukuisia menetelmiä ja tekijöitä, riippuen perusaineena olevasta 

materiaalista. Perusaineen hitsattavuutta voidaan arvioida mm. seuraavilla menetelmillä ja 

tekijöillä (Martikainen 2018, 2-6). 

• Materiaaliryhmä ja materiaali sellaisenaan 

• Materiaalin koostumus 

• Materiaalin toimitustila 

• Hitsattavuuden laskentakaavat esim. hiiliekvivalentti 

• Diagrammit mm. Schaeffler-diagrammi 

• Yhdistetty materiaalin paksuus  

• Materiaalin kovuus 
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• Tasapainopiirros 

• S-käyrät (CCT-käyrät) 

• Materiaalin mikrorakenne 

• Hitsauslisäaineen vetypitoisuus 

• Hitsattavuus- ja menetelmäkokeet 

• Materiaalin lämmöntuontirajoitukset  

Koska tämä tutkimus on rajattu (kohta 1.5) koskemaan tuotteita, joiden materiaalina on 

rakenneteräs lujuusluokissa S355…S700, käsitellään seuraavissa kappaleissa erityisesti 

rakenneterästen hitsattavuuden arviointiin sopivia menetelmiä. 

 

Hiiliekvivalentti CE 

Hitsattavan perusaineen karkenevuutta ja kylmä- eli vetyhalkeilualttiutta hitsausliitoksen 

muutosvyöhykkeen (engl. heat affected zone, HAZ) alueella (Kuva 18), voidaan arvioida 

hitsattavan teräksen kemiallisesta koostumuksesta määritettävissä olevan hiiliekvivalentin 

(engl. carbon equivalent) laskentakaavan avulla. Hiiliekvivalenttiarvon lyhenteinä käytetään 

mm. CE, CEV, CE-IIW, C-ekv, Ceq, EC, CET, CEN ja PCM. Edellä mainittujen erilaisten 

hiiliekvivalenttiarvojen lyhenteiden laskentakaavat ovat osin yhtäläisiä ja osin ne eroavat 

tosistaan, painottaen eri tekijöiden merkitystä karkenevuuden ja kylmähalkeilualttiuden 

syntymisessä (Lukkari et al 2016, 8). CEV ja CET-laskentakaavat ovat maailmanlaajuisesti 

tunnettuja, yleisessä käytössä ja soveltuvat hyvin tavanomaisten, seostamattomien ja 

niukkaseosteisten rakenne- ja hienoraeterästen, eli ns. hiili- ja hiilimangaaniterästen 

hitsattavuuden arviointiin (Martikainen 2018, 10-11).  

 

  

Kuva 18. Hitsausliitoksen alueet (vyöhykkeet) teräksessä (Weman 2003, 132). 
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Laskentakaavojen avulla määritettävän hiiliekvivalenttiarvon laskentaan tarvittavat 

hitsattavan perusaineen hiili- ja muiden seosaineiden pitoisuudet saadaan selville teräksen 

toimituseräkohtaisesta ainestodistuksesta eli standardin EN 10204 mukaisesta 

vastaanottotodistuksesta 3.1 tai 3.2 (engl. inspection certificate). Liitteenä 2 on 

vastaanottotodistus EN 10025-2 standardin mukaisesta kuumavalssatusta seostamattomasta 

rakenneteräksestä S355J2+M (IPE-400 palkki), josta käy ilmi myös CEV-laskentakaavalla 

määritetty hiiliekvivalenttiarvo (0,43). Valmistusmenetelmäkohtaista koetustodistus 2.2:ta 

ei pidä käyttää hitsattavan perusaineen hiiliekvivalenttiarvon määritykseen, koska sen 

tulokset voivat olla peräisin aikaisemmin valmistetusta erästä vastaavaa terästuotetta 

(METSTA 2019, 14-15).  

 

CEV 

Perinteinen hiiliekvivalenttiarvon määrityksen käytetty laskentakaava on kuumavalssattujen 

rakenneterästen standardissa SFS-EN 10025-1 kuvattu CEV-kaava eli International Institute 

of Welding, CE-IIW-kaava (Suomen standardoimisliitto SFS ry 2004, 16). Kirjallisuudessa 

tästä kaavasta käytetään toisinaan myös lyhennettä EC (Weman 2003, 132) ja teräksen 

valmistajien esitteissä ja ohjeissa esiintyy myös merkintää Ceq (ArcelorMittal 2020). 

 

CEV = C + Mn/6 + (Cr+Mo+V)/5 + (Ni+Cu)/15    (7) 

 

CEV-kaavassa (7) määritetään hitsattavan teräksen karkenevuutta eli kykyä muodostaa 

martensiittinen kiderakenne hitsausliitoksen muutosvyöhykkeen alueelle ja tarvetta 

esikuumennukselle hitsauksen yhteydessä. Martensiittinen kiderakenne on usein kovaa ja 

haurasta ns. levymartensiittia (Tampereen yliopisto 2020). Martensiittinen kiderakenne lisää 

liitoksen kylmähalkeilualttiutta ja on näin ollen ei toivottu kiderakenne hitsausliitoksen 

muutosvyöhykkeen alueella (Martikainen 2018, 22). CEV-kaavaa käytettäessä sovelletaan 

standardin SFS-EN 1011-2 liitteen C kohdassa 2 esitettyä tapaa A esikuumennuslämpötilan 

määrityksessä (Lukkari et al 2016, 24). CEV-kaava soveltuu perusaineen hitsattavuuden 

arviointiin, kun perusaineen hiilipitoisuus (C) on < 0,18 %, muiden seosaineiden (Mn, Cr, 

Mo, V, Ni, Cu) pitoisuudet ovat 1…2 % ja hitsauksen t8/5 aika on < 12 s (Martikainen 2018, 

10).   
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Perusaineesta määritetyn hiiliekvivalentin CEV:n ollessa < 0,45 voidaan yleistäen todeta ko. 

teräksen olevan hyvin tai kohtalaisesti hitsattavissa ja riski kylmähalkeilulle on pieni, 

etenkin jos hitsattava ainepaksuus ei ole suuri ja käytettään niukkavetyisiä hitsauslisäaineita.  

(Lukkari et al 2016, 21; Martikainen 2018, 11). Hiiliekvivalentti CEV:n ollessa 0,45…0,60 

on teräs hitsattavissa eritystoimenpitein, kuten käyttäen niukkavetyisiä hitsauslisäaineita, 

tekemällä hitsattavalle alueelle esikuumennus ja mahdollisesti vielä tekemällä jälki- eli 

vedynpoistokuumennus hitsauksen jälkeen (Lukkari et al 2016, 21; Tampereen yliopisto 

2020). Hiiliekvivalentti CEV:n ollessa 0,60…0,70 on teräs vaikeasti, mutta kuitenkin 

erityistoimenpiteitä käyttäen hitsattavissa, yleisillä käytössä olevilla hitsausmenetelmillä, 

tavallisissa konepajaolosuhteissa. Hiiliekvivalentti CEV:n ollessa > 0,70…0,80 ei teräs ole 

hitsattavissa yleisesti käytössä olevilla hitsausmenetelmillä (Tampereen yliopisto 2020). 

Taulukossa 4 on esitetty hiiliekvivalentti CEV:n vaikutus hitsattavuuteen ja mahdollinen 

esikuumennustarve noudattaen standardin SFS-EN 1011-2 liitteen C kohdassa 2 esitettyä 

tapaa A, jonka taulukot ja laskentakaavat ottavat huomioon myös hitsattavan materiaalin 

yhdistetyn ainepaksuuden (d), hitsauksen lämmöntuonnin (Q) ja hitsauslisäaineiden 

vetypitoisuuden (HD) vaikutuksen kylmähalkeilualttiuteen ja esikuumennustarpeeseen 

(Suomen standardoimisliitto SFS ry 2009, 24-56).  

 

Taulukko 4. Hiiliekvivalentin CEV vaikutus hitsattavuuteen ja esikuumennustarve. 

CEV Hitsattavuus  Esikuumennusohje 

< 0,40 Hyvä hitsattavuus - 

0,40…0,45 Hyvä tai kohtalainen hitsattavuus SFS-EN 1011-2 liite C.2 (Tapa A) 

0,45…0,60 Eritystoimenpitein hitsattavissa SFS-EN 1011-2 liite C.2 (Tapa A) 

0,60…0,70 Vaikeasti hitsattavissa SFS-EN 1011-2 liite C.2 (Tapa A) 

0,70…80 Ei hitsattavissa  - 

 

CET 

Toinen yleisesti hiiliekvivalenttiarvon määritykseen käytetty kaava on saksalainen 1990-

luvulla kehitetty Carbon Equivalent Thyssen, CET-kaava. Tämä kaava poikkeaa edellä 

esitetystä CEV-kaavasta siten, että siinä ei huomioida vanadiinia (V) ja eri seosaineita 

painotetaan CEV-kaavasta poikkeavalla tavalla. CET-kaava on kuvattu hitsauksen 

standardissa SFS-EN 1011-2 (Lukkari et al 2016, 8).  
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CET = C + (Mn + Mo)/10 + (Cr + Cu)/20 + Ni/40   (8) 

 

CET-kaavalla (8) arvioidaan hitsattavan teräksen alttiutta kylmähalkeilulle ja tarvetta 

esikuumennukselle hitsauksen yhteydessä. CET-kaavaa käytettäessä sovelletaan standardin 

SFS-EN 1011-2 liitteen C kohdassa 3 esitettyä tapaa B esikuumennuslämpötilan 

määrityksessä (Lukkari et al 2016, 24). CET-kaava soveltuu perinteistä CEV-kaavaa 

paremmin nykyaikaisille korkeamman lujuusluokan teräksille, joiden seosaineistus on 

runsaampi. CET-kaava soveltuu perusaineen hitsattavuuden arviointiin, kun perusaineen 

hiilipitoisuus (C) on 0,05…0,32 %, piipitoisuus (Si) on < 0,8 %, Mangaanipitoisuus on 

0,5…1,9 %, hitsausenergia (Q) on 0,5…4,0 kJ/mm, hitsattavan perusaineen myötölujuus 

(ReH tai Rp0.2) on 300…1000 MPa ja paksuus (d) 10…90 mm (Martikainen 2018, 11). 

Kuvassa 19 on esitetty esikuumennuslämpötilan määritys hiiliekvivalentti CET:n funktiona 

standardin SFS-EN 1011-2 liitteen C kohdassa 3 esitettyä tapaa B käyttäen. Tapa B ottaa 

tavasta A poiketen esikuumennuslämpötilan määrityksessä huomioon hitsattavan 

materiaalin ainepaksuuden (d), kun taas tavassa A huomioon yhdistetty ainepaksuus, jonka 

tunnus (d) on sama (Lukkari et al 2016, 24). Lisäksi tapa B ottaa tavan A lailla huomioon 

hitsauksen lämmöntuonnin (Q) ja hitsauslisäaineiden vetypitoisuuden (HD) vaikutuksen 

kylmähalkeilualttiuteen (Suomen standardoimisliitto SFS ry 2009, 56-76). 

 

 

Kuva 19. Esikuumennuslämpötilan määritys hiiliekvivalentin CET funktiona standardin 

SFS-EN 1011-2 liite C.3 (Tapa B) mukaan (Suomen standardoimisliitto SFS ry 2009, 60). 
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Teräksen valmistajilta on toisinaan saatavissa ko. yrityksen valmistamille terästuotteille 

laadittuja hitsaussuosituksia (engl. Recommendations for welding), joissa yleensä esitetään 

ko. teräkselle tyypillisiä hiiliekvivalenttiarvoja (ei toimituseräkohtaisia) ja annetaan ohjeita 

ja suosituksia hitsausrailon valmistukseen, hitsauslisäaineen valintaan, Lämmöntuontiin (Q), 

esikuumennuslämpötiloihin, hitsauksen t8/5 aikoihin, ja muihin ko. teräksen hitsattavuuden 

kannalta merkittäviin tekijöihin. Liitteenä 3 on teräksen valmistaja ThyssenKrupp Europe 

AG:n valmistamien kuumavalssattujen nuorrutettujen ja lujien rakenneteräksien N-A-

XTRA® 550, 620 ja 700 hitsaussuositus. Edellä mainitut teräkset vastaavat EN 10025-6 

standardin mukaisia kuumavalssattuja nuorrutettuja ja lujia rakenneteräksiä S550QL, 

S620QL ja S690QL (ThyssenKrupp 2020).  

 

4.4.2  Rakenteellinen hitsattavuus 

Rakenteellinen hitsattavuus on ominaisuus, joka kuvaa kuinka hyvin kyseessä oleva ja 

tietystä perusaineesta valmistettu osa toimii hitsaamalla valmistettuna rakenteena, sille 

asetetuissa käyttöolosuhteissa. Rakenteellinen hitsattavuus on konstruktio-ominaisuus, 

johon vaikuttavat seuraavat tekijät (Suoranta 2018, 27-28). 

• Rakenteen muotoilu 

• Rakenteeseen kohdistuvien voimien vaikutussuunta 

• Rakenteen kuormitustila 

• Rakenteeseen vaikuttavien jännitysten keskittyminen, suuruus, ja moniakselisuus 

• Rakenteeseen kohdistuva väsyttävä kuormitus 

• Rakenteen käyttölämpötila 

• Hitsausliitosten sijainnit 

• Aineenpaksuus 

• Lovivaikutus 

• Korroosio 

 

Rakenteellisen hitsattavuuden voidaan sanoa olevan sitä parempi, mitä vähemmän hitsatun 

rakenteen perusaineen valinnassa on otettava huomioon konstruktiosta johtuvia tekijöitä 

(Suoranta 2018, 27). Kuvassa 20 on esitetty hitsattuja rakenteita, joissa yhden kokoonpanoon 

kuuluvan levyn nurkkaa on lovettu eri tavoin. Levyn nurkan erilaisesta loveamisesta johtuen 

rakenteilla on erilainen rakenteellinen hitsattavuus. Kuvan 20 esimerkissä levyn nurkan 



48 

 

loveamisella on tavoiteltu hitsattuun rakenteeseen muodostuvan kolmiakselisen jännitystilan 

eli rakenteellisen jännityskeskittymän (KS) poistoa ja jännitysten jakaantumista laajemmalle 

alueelle ja tätä kautta parempaa väsymiskestävyyttä rakenteelle. Lovettuja levyn nurkkia 

suunniteltaessa on kuitenkin syytä huomioida siitä mahdollisesti aiheutuva lovivaikutus 

(MK), jolla on myös väsymiskestävyyttä heikentävä vaikutus (Björk 2018a, 34-72). Kuvassa 

21 on esitetty lovivaikutuksen kannalta hyvä ja huono hitsattu rakenne. Lovivaikutuksen 

väsymislujuutta heikentävää vaikutusta voidaan kuitenkin pienentää huomattavasti hitsin 

jälkikäsittelymenetelmillä, kuten hionnalla (Kuva 22). Hitsausliitoksen reunan hiominen 

pyöreäksi parantaa hitsin väsymiskestävyyttä jopa 30 %, joka tarkoitta rakenteen kestoiän 

kaksinkertaistumista (Skriko 2018a, 2-13). On kuitenkin huomioitava, että hitsausliitoksen 

hionta on erillinen työvaihe hitsauksen jälkeen ja tästä muodostuu tuotteen valmistukseen 

lisäkustannuksia.      

 

Kuva 20. Kolme hitsattua rakennetta, joilla on yhden kokoonpanoon kuuluvan levyn nurkan 

loveamisesta johtuen erilainen rakenteellinen jännityskeskittymä KS ja -hitsattavuus (Björk, 

2018a, 36). 

 

   

Kuva 21. Hitsatun rakenteen lovijännitysten MK kannalta hyvä ja huono rakenne (Björk 

2018a, 64).  
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Kuva 22. Hitsausliitoksen jälkikäsittelyn suoritus hiomalla (Skriko 2018a, 8). 

 

Toinen tyypillinen teräsrakenteiden ja koneenosien suunnittelussa usein huomioitava ja 

rakenteellista hitsattavuutta parantava tekijä on Kuvassa 23 kuvattu hitsien sijoittaminen 

palkkirakenteen neutraaliakselille. Hitsien sijoittaminen neutraaliakselille vähentää palkki- 

tai profiilirakenteen hitsauksesta aiheutuvia muodonmuutoksia ja pienentää rakenteeseen 

jääviä jäännösjännityksiä (Skriko 2018a, 45; TWI Ltd 2020). Neutraaliakselille sijoitettuun 

hitsiin kohdistuu myös muuta rakennetta pienempi veto- tai puristusjännitys palkki- tai 

profiilirakennetta kuormitettaessa.  

 

   

Kuva 23. Hitsin sijoitus palkkirakenteen neutraaliakselille (TWI Ltd 2020). 
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4.4.3 Valmistuksellinen hitsattavuus 

Valmistuksellisella hitsattavuudella tarkoitetaan hitsatun rakenteen valmistuksen aikana 

huomioon otettavia tekijöitä, joilla on vaikutusta tuotteen hyvään valmistettavuuteen 

konepajassa. Näitä tekijöitä ovat (Björk 2018a, 91; Suoranta 2018, 32). 

• Hitsauksen vaatima esivalmistelu 

• Hitsausprosessi 

• Hitsauslisäaine 

• Railomuodot 

• Liitosmuodot ja niiden luoksepäästävyys 

• Esikuumennustarve ja välipalkolämpötilat 

• Materiaalin lämmöntuontirajoitukset 

• Hitsausjärjestys 

• Lämpökäsittelytarve hitsauksen jälkeen esim. jännitystenpoistohehkutus 

• Hiominen 

 

Valmistuksellisen hitsattavuuden voidaan sanoa olevan sitä parempi, mitä vähemmän 

konepajavalmistuksen määrittämiä tekijöitä on huomioitava tuotteen suunnittelun aikana 

(Suoranta 2018, 31). Tyypillinen valmistukselliseen hitsattavuuteen vaikuttava tekijä ovat 

liitosmuodot ja niiden luoksepäästävyys Kuvissa 24 ja 25 on esitetty luoksepääsemätön ja 

hyvin luoksepäästävä hitsausliitos.   

 

                

Kuva 24. Luoksepääsemätön ja hyvin luoksepäästävä hitsausliitos (Björk 2018a, 91). 
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Kuva 25. Railomuodon vaikutus hitsausliitoksen luoksepäästävyytyeen (Björk 2018a, 91). 

 

Toinen tyypillinen valmistukselliseen hitsattavuuteen vaikuttava tekijä on hitsausliitoksen 

esikuumennustarve ja monipalkohitsien ollessa kyseessä myös välipalkolämpötila eli 

perusaineen lämpötila hitsattaessa täyttöpalkoja. Liitteen 3 sivulla 7 on esitetty 

ThyssenKrupp AG:n valmistamien kuumavalssattujen nuorrutettujen ja lujien 

rakenneteräksien esikuumennus ja välipalkolämpötilat ainepaksuuden funktiona eri 

vetypitoisuuden (HD) hitsauslisäaineilla hitsatessa. 

 

4.5 Hitsien mitoitus, määrä ja modulaarisuus 

Hitsaamalla valmistetun tuotteen hitsien määrä, mitoitus ja modulaarisuus vaikuttavat 

merkittävästi tuotteen valmistuskustannuksiin. Tuotteessa olevien hitsien mitoituksen 

perustana käytetään yleisesti hitsien jaottelua liitoksen kuormituksen perusteella. Yleisesti 

liitokset jaotellaan seuraaviin liitostyyppeihin (Skriko 2018b, 14). 

• Voimaliitokset 

• Kiinnitysliitokset  

• Sideliitokset 

• Varusteluliitokset 

 

Liitostyypeistä (Kuva 26) voimaliitos on tunnistettavista siitä, että se kytkee sarjaan 

liitettävät rakenneosat toisiinsa ja sen kuormana on primaarinen veto, puristus tai leikkaus. 

Voimaliitos mitoitetaan tyypillisesti tasalujaksi (Kuva 27) ympäröivän rakenteen kanssa. 

Kiinnitysliitos on tunnistettavissa siitä, että se kytkee rinnakkain liitettävät rakenneosat 

toisiinsa ja sen kuormana on rakenteen sisäinen leikkaus.  Kiinnitysliitosta ei yleensä 

mitoiteta tasalujaksi ympäröivän rakenteen kanssa, vaan se mitoitetaan rakenteen 

leikkauskestävyyden ja lämmöntuonnin mukaan (Kaava 9). Sideliitos on tunnistettavissa 

siitä, että se tarvitaan vain sekundaarirasitusten vuoksi esim. alkutaipuma tai stabiiliuden 
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menetys. Sideliitos mitoitetaan tyypillisesti staattisen kuormituksen mukaan. Varusteluliitos 

on tunnistettavissa siitä, että sillä kiinnitetään rakenteeseen tulevia varusteita esim. sähkö- 

tai hydraulisia komponentteja ja hitsin kuormitus on olematon. Varusteluliitos mitoitetaan 

tyypillisesti lämmöntuonnin mukaan, mutta varusteluliitoksen sijoitteluun on kiinnitettävä 

huomioita erityisesti väsyttävästi kuormitetuissa rakenteissa hitsin aiheuttaman 

alkusäröriskin vuoksi (Skriko 2018b, 15-23).    

 

             

Kuva 26. Hitsien liitostyypit (Björk 2018b, 7). 

 

             

Kuva 27. Tasalujan pienahitsin mitoitus (a/t) hitsiin kohdistuvan voiman suunnan mukaan, 

kun perusaineena on S355 lujuusluokan teräs (mukaillen Björk 2018b, 34). 
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𝑎 ≥ = √𝑡 -0,5 mm > 3 mm     (9) 

 

jossa, 

a = varusteluliitoksen a-mitta 

t = paksumman perusaineen ainepaksuus 

 

Hitsaamalla valmistetun tuotteen kuormituksen salliessa myös katko- ja vuorohitsejä 

käyttämällä pystytään merkittävästi vähentämään tuotteen hitsimääriä. Näiden hitsityyppien 

valinnassa on kuitenkin aina selvitettävä huolellisesti, onko katko- tai vuorohitsattu rakenne 

riski rakokorroosion kannalta. 

 

Tyypillinen hitsaamalla valmistetun konepajatuotteen liitosmuoto on pienahitsi (Kuva 27). 

Pienahitsin etuja ovat mm. 

• a-mitta säädettävissä liitoksen kuormituksen ja liitostyypin mukaan 

• Soveltuu erinomaisesti automatisoituun ja robotisoituun hitsaukseen 

• Soveltuu erinomaisesti käsinhitsaukseen 

• Ei suuria tarkkuusvaatimuksia liitettävien osien railopinnoille 

 

Pienahitsin mitoituksella (a-mitta) on merkittävä vaikutus hitsin pinta-alaan (Kuva 28) ja sitä 

kautta hitsiin tarvittavaan lisäainemäärään, hitsausaikaan, hitsausmuodonmuutoksiin ja 

kustannuksiin. a-mitan kasvaessa yhdellä millimetrillä, kasvaa hitsin pinta-ala pienahitsissä 

Taulukossa 5 esitetyllä tavalla. Pienahitsauksen kustannuksia voidaan alentaa mm.  

poistamalla ylisuuret a-mitat huomioimalla hitsiin kohdistuvan voiman suunta tasalujassa 

mitoituksessa kuvassa 27 esitetyllä tavalla (Björk 2018b, 48; Hiltunen 2019, 32). Erityisesti 

> a6 pienahitsien kohdalla hitsauskustannukset kasvavat merkittävästi, koska nämä hitsin 

joudutaan hitsaamaan monipalkohitsauksena.    
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Kuva 28. a-mitan muutoksen vaikutus pienahitsin poikkipinta-alaan välillä a3...a7 

(mukaillen Hiltunen 2019, 32). 

 

 

Taulukko 5. a-mitan muutoksen hitsin poikkipinta-alaan välillä a3…a7 (Hiltunen 2019, 32). 

                                

 

Pienahitsin taloudellisessa mitoituksessa voidaan hyödyntää myös tunkeumaa ja tehollista 

a-mittaa (Kuva 29). On kuitenkin huomioitava, että tunkeuman ja tehollisen a-mitan 

hyödyntäminen lujuuslaskelmiin perustuvissa hitseissä edellyttää tunkeman jatkuvan 

saavuttamisen varmistamista menetelmäkokeella (Björk 2018b, 48). Myös hitsiaineen 

tuottoa nostamalla esim. siirtymällä täytelangan käyttöön saavutetaan usein hitsauksen 

kokonaiskustannuksien kannalta positiivinen kustannusvaikutus (Hiltunen 2019, 32). 
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Kuva 29. Pienahitsin tunkeuma ja tehollinen a-mitta (Björk 2018b, 50).  

 

Eräs Junttan Oy:n osavalmistuksessa käyttöönotettu ja tehokkaasti hitsauskustannuksia 

alentavaksi menetelmäksi todettu, on yhdistetty piena- ja puoli V-railohitsi (Kuva 30). 

Tämän liitostyypin etuna on, että se yhdistää puoli V-railon tunkeuman ja pienahitsin, jolloin 

vaadittu tehollinen a-mitta pystytään saavuttamaan pienemmällä pienahitsin palkomäärällä. 

Kyseinen liitostyyppi edellyttää puoli V-railojen valmistusta, mutta pienentyneen 

hitsausajan vuoksi kustannusvaikutus hitsaamalla valmistettuun tuotteeseen on usein 

positiivinen.  

 

 

                  

Kuva 30. Yhdistetty piena- ja puoli V-railohitsi (Holopainen 2017, 28). 

 

Hitsien määrä ja niiden modulointi eli railomuotojen ja a-mittojen vakiointi vaikuttavat myös 

merkittävästi hitsauskustannuksiin. Jos hitsattava tuote sisältää paljon eri tyyppisiä 

railomuotoja ja eri kokoisia a-mittoja joudutaan hitsaustyövaiheen aikana säätämään 

hitsausparametrejä usein, joilloin kaariaikasuhde (e), eli aika joilloin valokaari palaa ja hitsiä 

muodostuu jää pienemmmäksi, kun se suhteutetaan kokonaistyöaikaan (Kaava 10) . 
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Automatisoidussa hitsauksessa erilaiset railomuodot ja a-mitat monimutkaistavat 

ohjelmointivaihetta ja lisäävät kokonaistyöaikaa. 

 

e (%) = Kaarikaika / Hitsaustyön kokonais aika   (10) 

 

4.6 Hitsauksen mekanisointi ja automatisointi 

Tuotteen hitsauksen mekanisoinnilla tai automatisoinnilla voidaan saavuttaa merkittäviä 

säästöjä tuotteen valmistuskustannuksissa. Hitsauksen mekanisointia tai automatisointia 

suunniteltaessa on kuitenkin syytä ottaa huomioon hitsattavien tuotteiden sarjakoot ja hitsien 

ominaispiirteet, kuten määrä, railotyypit ja yksittäisten hitsien pituudet.  

 

Käsitteinä hitsauksen mekanisointi ja automatisointi ymmärretään tyypillisesti siten, että 

mekanisoidussa hitsauksessa hitsauspolttimen kuljetus tapahtuu koneellisesti, 

hitsausoperaattorin jatkuvasti valvoessa ja tarvittaessa säätäessä hitsaustapahtumaa. Eräissä 

sovelluksissa hitsauspoltin voi kuitenkin pysyä paikallaa ja hitsattavaa tuotetta liikutetaan 

koneellisesti (Hiltunen 2018a, 4). Jauhekaarihitsausasema on tyypillinen esimerkki 

mekanisoidun hitsauksen sovelluksesta. Mekanisoidulla hitsauksella saavutaan merkittäviä 

etuja valmistuskustannuksissa hitsattaessa tuotteita, joissa on paljon pitkiä ja saman 

railomuodon omaavia hitsejä. Automatisoidussa hitsauksessa hitsaustapahtuman työkierto 

on ohjelmoitu ja se ei vaadi hitsausoperaattorin jatkuvaa valvontaa ja prosessin säätämistä. 

Automatisoidun hitsauksen sovelluksia ovat esim. putkien pituussaumojen hitsauksessa 

käytettävät erikoisautomaatit ja nivelvarsihitsausrobotit, joilla voidaan hitsata erittäin 

monimutkaisiakin tuotteita (Hiltunen 2018a, 5). Kuvassa 31 on esitetty hitsauksen eri 

mekanisointitasojen tuottavuuden ja joustavuuden suhde. 
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Kuva 31. Hitsauksen mekanisointitasojen tuottavuus ja joustavuus (Hiltunen 2018b, 28). 

 

Hitsauksen mekanisoinnissa ja automatisoinnissa kustannusten alentaminen perustuu 

suurelta osin kaariaikasuhteen (e) kohottamiseen, kun sitä verrataan käsinhitsaukseen. 

Tyypillisesti kaariaikasuhde (e) on käsinhitsauksessa 10…20 %, mekanisoidussa 

hitsauksessa 30…60 % ja automatisoidussa hitsauksessa 50…100 % (Asikainen 2020, 8; 

Hiltunen 2018a, 29). 

 

Hitsauksen mekanisoinnilla ja automatisoinnilla saavutetaan paremman kaariaikasuhteen (e) 

lisäksi tasaisempi hitsien laatu, vähentyneiden aloitus ja lopetuskohtien sekä vakioitujen 

poltinkulmien ja kuljetusnopeuksien tuloksena. Myös hitsaajan työympäristöä ja -terveyttä 

voidaan mekanisoinnilla ja automatisoinnilla kohentaa mm. helpompien työasentojen ja 

savu-, roiske- ja UV-säteilyaltistuksen vähenemisen kautta (Asikainen 2020, 9). Kaikki 

edellä mainitut tekijät vaikuttavat pidemmällä tarkastelujaksolla kokonaiskustannuksia 

alentavasti. 

 

Perinteisestä käsinhitsauksesta mekanisoituun tai automatisoituun hitsaukseen siirtyminen 

voidaan tehdä vaiheittain ja viime aikoina voimakkaasti yleistynyt kevytmekanisointi, jossa 

mekanisointilaitteistot ovat pieniä ja helposti muunneltavia. Tyypillinen hitsaavan 

konepajan kevytmekanisointisovellus on pyörillä tai kiskolla kulkeva hitsauspolttimen 
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kuljetin eli ns. hitsaustraktori. Kuvassa 32 on esitetty kiskokuljettimella toteutettu hitsauksen 

kevytmekanisointi.  

  

 

 

                          

Kuva 32. Kiskokuljettimella toteuttettu hitsauksen kevytmekaniosinti (Vainikainen 2020). 

 

4.7 Hitsien laatuvaatimukset 

Hitsien laatuvaatimukset määritellään tyypillisesti standardissa ISO 5817 määriteltyjen 

hitsiluokkien B, C ja D mukaisesti. Hitsiluokalla tarkoitetaan ko. standardissa hitsin laadun 

kuvaamista määritellyn hitsausvirhetyypin, sekä sen kokoluokan ja määrän perusteella 

(Suomen standardoimisliitto SFS ry 2014, 12).  Tyypillinen ns. hyvän konepajakäytännön 

mukainen hitsi vastaa laadultaan luokkaa C ja siinä sallitaan tiettyyn rajaan saakka 

(Martikainen 2019, 19). 

• ≤ 2 mm yksittäinen pintahuokonen, kun hitsattava perusaineen paksuus on > 3 mm 

• Pieniä reunahaavoja 

• Korkea kupu 

• Pienahitsissä kateettipoikkeama 

• Vajaa tai ylisuuri a-mitta 

• Huokosia 
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• Kuonasulkeumia 

• Sovitusvirheitä 

 

C luokan hitsissä ei kuitenkaan saa olla. 

• Liitosvirheitä 

• Vajaata hitsautumissyvyyttä 

• Halkeamia 

• Valumia 

• Sytytysjälkiä- tai aloitusvirhettä 

• Pintahuokosia, kun hitsattava perusaineen paksuus on < 3 mm 

 

Edellä kuvattuja C luokan hitsiä vähemmän virheitä sallivan B luokan käyttö voidaan voi 

olla perusteltua, jos useampi kuin yksi seuraavista tekijöistä toteutuu kyseisessä 

hitsausliitoksessa (Martikainen 2019, 24). 

• Kyseessä on voimaliitos 

• Liitokseen vaikuttaa väsyttävä kuormitus 

• Liitoksen pettäessä siitä voi aiheutua turvallisuusriski 

• Tuotetta jossa liitos on käytettään hyvin kylmissä olosuhteissa, jolloin liitoksessa 

voi muodostua haurasmurtuma 

 

B luokan käytöstä kuitenkin muodostuu lisäkustannuksia mm. tarkemmin ja huolellisemmin 

suoritettavien työvaiheiden ja lisääntyneiden tarkastusten vuoksi. Siirryttäessä luokasta C 

luokkaan B myös tuotteen hitsaustyövaiheen läpimenoaika kasvaa tyypillisesti 10…20 % 

(Martikainen 2019, 27). Tämän vuoksi B luokan hitsiä ei tulisi määritellä tuotteisiin ns. 

varmuuden vuoksi.  

 

4.8 Koneistusten lukumäärä, pinnanlaatu ja kiinnitykset  

Tutkimuksen kohteena olevien tuotteiden kaltaisten hitsaus- ja koneistustyövaiheita 

sisältävien teräsrakenteiden valmistuksessa koneistusten lukumäärä, vaadittu pinnanlaatu ja 

koneistustyössä tapahtuvat tuotteen kiinnitysten ja kääntöjen määrä vaikuttuvat 

merkittävästi tuotteen valmistuskustannuksiin. 
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Junttan Oy:n osavalmistuksessa on saavutettu merkittäviä kustannussäästöjä tuotteissa, 

joissa ennen hitsausta tapahtuvien esikoneistusten määrää on vähennetty tai ne on poistettu 

kokonaan. Esikoneistusten vähentäminen parantaa tuotteen virtausta konepajassa ja 

vähentää oleellisesti tuotteen koneistusta varten tapahtuvien kiinnitysten ja kääntöjen 

määrää ja niihin kuluvaa aikaa (Västi 2020). Valinta esikoneistuksen ja kokonaan hitsauksen 

jälkeen tapahtuvan koneistuksen välillä on kuitenkin aina syytä analysoida tapauskohtaisesti 

mm. poistettavan ainemäärään suhteen. 

 

Hitsaus- ja koneistustyövaiheita sisältävien teräsrakenteiden valmistuksessa on huomioitava 

hitsauksesta aiheutuvat muodonmuutokset ja niiden vuoksi tarvittavat koneistusvarat. 

Koneistusvaran loppuminen kesken saattaa johtaa tuotteelle määriteltyjen valmistus 

toleranssien ylittymiseen, tuotteen hylkäämiseen ja ylimääräisiin kustannuksiin tuotteen 

valmistuksessa. 

 

Hitsaamalla valmistettuihin teräsrakenteisiin muodostuu usein hitsausmuodonmuutoksista 

johtuvia sisäisiä jännityksiä. Koneistustyövaiheessa nämä rakenteen sisäiset jännitykset 

purkautuvat ja aiheuttavat epätarkkuuksia koneistettuihin muotoihin ja mahdollisesti 

tuotteen hylkäämisen. Teräsrakenteen sisäisten jännitysten aiheuttamia ongelmia voidaan 

poistaa tehokkaasti suorittamalla hitsauksen jälkeen jännitystenpoistohehkutus eli myöstö, 

jossa rakenteen lämpötila nostetaan 500...650 °C (Tampereen yliopisto 2020). 

Jännitystenpoistohehkutusta käytettäessä tulee aina selvittää käsittelyn kohteena olevan 

teräsmateriaalin mahdolliset rajoitukset jännitystenpoistohehkutukselle.   

 

Luonnollisesti myös koneistuksille asetetut tarkkuus- ja pinnalaatuvaatimukset vaikuttavat 

merkittävästi koneistuksesta muodostuviin kustannuksiin. Nämä vaatimukset tulisikin aina 

määritellä huolellisesti ja pyrkiä välttämään liian tarkkoja ja korkeita vaatimuksia.   

 

4.9 Valmistuksen vaiheistus ja vaiheaikojen mittaus  

Kuten kohdassa 3.4 todettiin tuotteen modulointi mahdollistaa valmistuksen vaiheistamisen 

ja vaiheaikojen mittaamisen. Vaiheaikojen systemaattisella seurannalla voidaan löytää 

yrityksen valmistamista tuotteista ne, joiden valmistettavuudessa on kehitystarpeita. 

Vaiheaikojen mittaus voidaan toteuttaa tuotteen eri moduuleihin ja eri työvaiheisiin 
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kohdistettujen työmääräimien ja niille toiminnanohjausjärjestelmään (ERP) kirjattujen 

työtuntien perusteella. 

 

 

 

5 TUOTTEEN HANKINTAHINNAN ANALYSOINTISOVELLUS 

 

 

Tutkimuksessa selvitettyjen tuotteen valmistuskustannuksiin merkittävästi vaikuttavien 

tekijöiden perusteella kehitettiin tuotteen hankintahinnan analysointisovellus. Sovelluksen 

kehitystyön alussa määriteltiin sovellukselle ja sen käytettävyydelle seuraavat ehdot. 

• Sovelluksen tarvitsemat lähtöarvot tulee olla helposti saatavilla  

• Sovelluksen tulee olla helppokäyttöinen 

• Sovelluksesta tekemästä analyysistä pitää saada raportti 

• Sovelluksen tulee toimia Microsoft Office ohjelmilla  

 

Edellä kuvatun määrittelyn perusteella sovellus päätettiin tehdä siten, että se perustuu 

Microsoft Excel taulukkolaskentaohjelmaan ja sovelluksen analyysin lähtötiedot ovat 

pääosin saatavissa suoraan Junttan Oy:n tuotetiedonhallintajärjestelmästä (PDM/PLM) tai 

toiminnanohjausjärjestelmästä (ERP). Kuvassa 33 on esitetty analysointisovelluksen 

aloitussivu, jossa annetaan analysoinnin kohteena olevan nimikkeen perustiedot. 
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Kuva 33. Analysointisovelluksen aloitussivu. 

 

5.1 Tuotteesta analysoitavat määrittely ja piirteet  

Tuotteesta analysoitaviksi määrittelyiksi ja piirteiksi valittiin muuttujat, joiden vaikutus 

hankintahintaan on merkittävä ja ne ovat saatavissa numeerisessa muodossa ovat Junttan 

Oy:n tuotetiedonhallintajärjestelmästä (PDM/PLM) tai toiminnanohjausjärjestelmästä 

(ERP) tai ne ovat yleisesti tunnettuja konepajateollisuudessa. Näiden reunaehtojen 

mukaisiksi muuttujiksi tunnistettiin seuraavat tekijät. 

1. Tuotteen massa 

2. Tuotteen valmistuksessa käytetyn materiaalin tilavuus 

3. Tuotteen valmistuksessa käytetyn materiaalin kilohinta (€/kg) 

4. Kokoonpanon osien lukumäärä 

5. Kokoonpanoon liittyvien yksittäisten osien asennusaika  

6. Kokoonpanon kokonaisasennusaika 

7. Kokoonpanon osien välisten rajapintojen lukumäärä   

 

Lisäksi informatiivisena tietona sovelluksen aloitussivulle kirjataan tieto, suoritetaanko 

tuotteen hitsaus tasalujalla vai alilujalla hitsauslisäaineella. Analysoinnin perusteella 
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esitetään sovelluksessa myös tieto, kuinka monta osaa ko. kokoonpano sisältää 100 kg kohti 

(n/100 kg). Näitten edellä mainittujen tietojen koettiin olevan tärkeitä tietoja hahmotettaessa 

tuotteen valmistettavuutta, valmistuskustannuksia ja hankintahintaa.  

 

5.2 Analysoinnin rajoitukset 

Koska analysointiin tarvittavien lähtötietojen haluttiin olevan pääosin saatavissa suoraan 

numeerisessa muodossa Junttan Oy:n tuotetiedonhallintajärjestelmästä (PDM/PLM) tai 

toiminnanohjausjärjestelmästä (ERP) ei analysointiin otetuttu mukaan esim. hitsausliitosten 

pituuksia, railomuotoja ja a-mittoja. Poikkeuksena suoraan järjestelmistä saataviin 

lähtötietoihin ovat DFA-indeksi analyysissä tarvittava kokoonpanon yhden osan 

perusasennusaika (ta), joka täytyy selvittää työsuoritusta seuraamalla ja mittamaalla aikaa 

tai työnsuorittajaa haastattelemalla. Myöskään DFA monimutkaisuuskerroin-analyysissä 

tarvittavaa osien välisten rajapintojen määrää (Ni) ei saada numeerisena arvona suoraan 

järjestelmistä, vaan se täytyy selvittää tuotteen 3D kokoonpanomallista tai 

kokoonpanopiirustuksesta. 

 

5.3 Analysoitavat muuttuja- ja vakioparametrit 

Analysoinnissa käytetyt parametrit voidaan luokitella muuttuja- ja vakioparametreihin, sen 

mukaan muuttuuko niiden arvo analysoidessa samaa tuotetta eri ajankohdissa, tuotteen 

fyysisten ominaisuuksien pysyessä muuttumattomana. Analysoitavia muuttajaparametrejä 

ovat. 

• Raaka-aineen kilohinta (€/kg) 

• Yhden osan perusasennusaika (ta) 

• Arvioitu kokoonpanoaika (tma) 

• materiaalikustannus (Cmt) 

• Prosessin peruskustannukset (Pc) 

• Tavoitekate % valmistuksessa 

 

Analysoitavia vakioparametrejä ovat. 

• Massa (kg) 

• Osien lukumäärä (Np) 

• Materiaalitilavuus (mm3) 

• Osien teoreettinen minimimäärä (Nmin) 
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• Suhteellinen kustannuskerroin (Rc) 

 

5.4 Analysointi algoritmit 

Analysointisovelluksen algoritmit perustuvat pääosin tutkimuksen lähdekirjallisuuden 

laskentakaavoihin ja niiden lähtötietojen muunnoskaavoihin. Sovelluksen toiminnan 

kannalta merkittävimmät pääalgoritmit ovat kohdissa 3.5.1, 3.5.2 ja 3.5.3 kuvatut 

analysointikaavat. 

• E = Nmin * ta / tma  

• 𝐷𝐶𝐹 = √∑ 𝑁𝑝 ∑ 𝑁𝑖 

• Mi = VCmt + RcPc 

 

5.5 Sovelluksen pilotointi 

Analysointisovellusta pilotoitiin Junttan paalutuskoneen keilikokoonpanosta valitulla 

tuotteella (Kuva 34), joka sisältää hitsaus- ja koneistustyövaiheita. Analysoitavasta 

tuotteesta oli saatavilla valmistuskustannukset, valmistuksessa käytetyt työtunnit ja raaka-

aineiden hinta. Näiden lähtötietojen avulla pystyttiin määrittämään analysoinnin 

muuttujaparametrien arvot.  

 

                 

Kuva 34. Analsysointisovelluksella pilotoitu tuote (Junttan 2020). 

 

Analysoinnin vakioparametrien arvoiksi määritettiin seuraavat arvot. 

• Massa 463,2 kg 
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• Osien lukumäärä (Np) 36 

• Materiaalitilavuus 59006369 mm3 

• Osien teoreettinen minimimäärä (Nmin) 36 

• Suhteellinen kustannuskerroin (Rc) 75 

 

Pilotoinnin lopputuloksena saatiin sovelluksen avulla määritettyä analysoitavasta tuotteesta 

seuraavat tunnusluvut ja valmistuskustannusten hinta-arvio. 

• n/100 kg arvo 7,8 

• DFA-indeksi (E) 0,9 

• DFA monimutkaisuuskerroin (𝐷𝐶𝐹) 59,7 

• Valmistuskustannusten hinta-arvio joka oli +7,6 % pilotoinnin kohteena olevan 

tuotteen hankintahintahistorian keskiarvohintaa korkeampi  

 

 

6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

 

 

Tutkimuksessa vastattiin tutkimuskysymyksiin, mitkä tuotteen ominaisuudet, piirteet ja 

laadulliset määrittelyt muodostavat sen valmistuskustannukset ja miten hankittavan tuotteen 

suunnitteluvaiheessa voidaan ottaa huomioon valmistettavuus ja kokoonpantavuus, ja näin 

vaikuttaa tuotteen valmistuskustannuksiin ja hankintahintaan.  

 

Tutkimuksessa kuvataan myös DFMA lähtöisen tuotesuunnittelun periaatteet ja Design for 

X menetelmä, sekä käsitteet valmistus- ja kokoonpanoystävällisyys. Tutkimuksessa 

kuvataan Junttan Oy:n tarpeesta johtuen myös varsin laajasti käsite hitsattavuus ja sen 

vaikutus tuotteen valmistusystävällisyyteen.  

 

Tutkimustulosten perusteella kehitettiin hitsaus- ja koneistustyövaiheita sisältävän 

teräsmateriaalista valmistetun tuotteen kokoonpantavuuden ja hankintahinnan arviointiin 

soveltuva Microsoft Excel taulukkolaskentaohjelmaan perustuva yksinkertainen ja nopeasti 

omaksuttava analysointisovellus, jonka käyttöön tarvittavat lähtötiedot ovat pääosin 

saatavissa suoraan Junttan Oy:n tuotetiedonhallintajärjestelmästä (PDM/PLM) tai 

toiminnanohjausjärjestelmästä (ERP). 



66 

 

6.1 Tutkimuksen uutuusarvo 

Tutkimuksen tuloksena ei luotu uutta teoriaa valmistettavuuden ja kokoonpantavuuden 

analysointiin. Tutkimuksessa hyödynnettiin olemassa olevaa teoriaa ja sovellettiin sitä 

tuotteen kokoonpantavuuden ja hankintahinnan arviointiin soveltuvan sovelluksen 

kehityksessä.    

 

6.2 Tulosten hyödynnettävyys ja yleistettävyys 

Tutkimustulosten perusteella kehitetyn sovellukseen laajempi käyttöönotto Junttan Oy:n 

suunnittelu- ja hankintaosastoilla edellyttää vielä sovelluksen laajempaa testausta ja 

validointia. Myös suhteellisen kustannuskertoimen (Rc) määrittelyä on syytä kehittää 

yksinkertaisemmaksi ja nopeammaksi taulukoista ja kuvaajista tapahtuvan määrittelyn 

sijaan. Tutkimuksen kohdissa 3 ja 4 kuvatut DFMA lähtöisen tuotesuunnittelun ja tuotteiden 

valmistuskustannuksiin vaikuttavien tekijöiden teoria on kuitenkin yleistettävissä ja 

hyödynnettävissä Junttan Oy:n koulutus- ja perehdytyskäytössä.  

 

6.3 Jatkotutkimusaiheet 

Jatkotutkimusaiheina tämän tutkimuksen pohjalta muodostui mm. mahdollisuus tutkia 

tämän tutkimuksen tuloksena syntyneen analysointisovelluksen integroimista Junttan Oy:n 

tuotetiedonhallintajärjestelmään (PDM/PLM) tai toiminnanohjausjärjestelmään (ERP) esim. 

Microsoft Power BI analysointi- ja raportointipalvelun avulla. Toinen tutkimuksen aikana 

muodostunut jatkotutkimusaihe on tutkimus, jossa tarkasteltaisiin levyleikkeistä särmättyjen 

hitsauskokoonpanon osien ja standardoitujen teräsprofiilien (esim. RHS profiilit) erilaista 

käyttäytymistä hitsausmuodonmuutosten suhteen.    

 

6.4 Pohdinta 

Tutkimuksen teko tarjosi diplomityöntekijälle mielenkiintoisen ja ei aina niin yksiselitteisen 

kuvan valmistettavuuteen, kokoonpantavuuteen ja kustannuksiin vaikuttavista tekijöistä. 

Tutkimustulosten ja niiden perusteella tehtyjen johtopäätösten luotettavuus on mielestäni 

korkea, koska ne perustuvat pääosin olemassa olevaan ja laajalti tutkittuun teoriaan. 

Analysointisovelluksen tarjoamiin tuloksiin on kuitenkin syytä suhtautua varauksella ennen 

sen laajempaa testausta ja validointia. Myös kokoonpantavuuden analysointikaavoista 

saatavien tunnuslukujen (E ja DCF) käyttöä ja tulkintaa on harjoiteltava ennen niiden 
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perusteella tehtävien toimenpiteiden aloittamista, kuten tuotteen uudelleensuunnittelua 

paremman kokoonpantavuuden saavuttamiseksi.    
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