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Tässä työssä tutkittiin valmistus- ja kokoonpanoystävällisen suunnitteluperiaatteen 

soveltamista ultralujista teräksistä valmistettujen keveiden rakenteiden suunnittelussa. 

Työn tärkein tavoite oli selvittää, millaisen suunnitteluprosessin avulla ultralujien 

terästen materiaaliominaisuudet voidaan parhaiten siirtää tuotteiden ominaisuuksiksi. 

Tuotteissa tavoiteltavia ominaisuuksia olivat rakenteen lujuus, keveys ja 

kustannustehokkuus. Tämän vuoksi oli määriteltävä, mitkä asiat korostuvat suunnittelun 

näkökulmasta ultralujan teräksen tapauksessa. Lisäksi työn tavoitteena oli edistää 

ultralujien terästen käyttöä lisäämällä erityisesti Pohjois-Suomessa toimivien              

pk-yritysten tietämystä ultralujista teräksistä. 

Työ koostuu kirjallisuustutkimuksesta ja soveltavasta osuudesta. 

Kirjallisuustutkimuksessa perehdyttiin erityisesti DFMA-suunnittelumenetelmään ja sen 

etuihin verrattuna perinteiseen suunnittelutapaan. Lisäksi kartoitettiin ultralujien 

teräslaatujen ominaisuuksia sekä valmistusmenetelmiä, joiden avulla ominaisuudet 

voidaan hyödyntää. Kirjallisuustutkimuksessa esiteltiin myös tärkeimmät suunnittelussa 

huomioitavat lujuustekniset näkökulmat sekä rakenteen geometrian optimointi. 

Kirjallisuustutkimuksen lopuksi esiteltiin uusi DFMA-suunnittelumenetelmään 

pohjautuva lähestymistapa, joka on kehitetty ultralujia teräksiä käyttävien pk-yritysten 

tarpeisiin. Uutta lähestymistapaa nimitetään laajennetuksi DFMA-prosessiksi. 

Kirjallisuustutkimuksen perusteella DFMA-suunnittelumenetelmän käytössä on 

keskeistä jakaa suunnitteluprosessi konseptisuunnitteluun ja yksityiskohtaiseen 

suunnitteluun. Konseptisuunnitteluvaiheessa on tärkeintä asettaa tuotevaatimukset 

täsmällisesti, luoda tuoterakenteesta yksinkertainen sekä valita kustannustehokkaimmat 

valmistusmenetelmät sekä materiaalit. Konseptisuunnittelun tuloksena on täsmällinen 



 

 

tuotekonsepti, joka kehitetään yksityiskohtaisessa suunnittelussa viimeistellyiksi tuote- 

ja valmistussuunnitelmiksi. Yksityiskohtaisessa suunnittelussa on tärkeintä optimoida 

tuotteen osat valittujen valmistusmenetelmien kannalta, jotta eri menetelmien 

ominaisuudet ja kapasiteetti voidaan hyödyntää. 

Käytännön suunnittelutyössä ultralujien terästen kohdalla korostuvat 

stabiliteettiongelmien ja väsymisvaurioiden estäminen, tietokoneavusteisten 

suunnittelutyökalujen käyttö ja rakenteen geometrian optimointi sekä riittävä 

valmistusmenetelmien tuntemus. Erityisesti laserhitsaus ja -leikkaus, vesisuihkuleikkaus 

sekä särmäys soveltuvat hyvin ultralujien terästen työstömenetelmiksi. 

Laajennettu DFMA-prosessi sisältää yleisen DFMA-menetelmän mukaiset 

suunnitteluvaiheet ja tavoitteet. Konseptisuunnittelussa tavoitteisiin pyritään erityisesti 

yksinkertaistetun 3D-mallinnuksen, nopeiden lujuusanalyysien sekä topologian 

optimoinnin avulla. Yksityiskohtainen suunnittelu on iteratiivinen kehitysprosessi, jossa 

hyödynnetään 3D-suunnittelu- sekä FEA -ohjelmistoja. 

Työn soveltava osuus sisältää suunnitteluraportin, jolla havainnollistettiin laajennetun 

DFMA-prosessin käyttämistä suunnittelutyön opastajana. Raportissa esitettiin 

ultralujasta teräksestä valmistetun ralliauton prototyypin rungon suunnitteluprosessin 

vaiheet. Soveltavan osuuden sisältämien esimerkkien avulla kirjallisuustutkimuksen 

tuloksia voidaan hyödyntää pk-yrityksissä suunniteltaessa keveitä tuotteita ultralujista 

teräksistä. 

Asiasanat: ultraluja teräs, suunnitteluprosessi, DFMA, tuoterakenne 
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In this thesis, the use of the Design for Manufacture and Assembly (DFMA) design 

method in design of lightweight Ultra-High Strength Steel (UHSS) structures was 

investigated. The most important target of this study was to solve that what kind of a 

design process is needed so that the material properties of ultra-high strength steels can 

be most effectively changed into product features. Required product features were 

strength, lightness and cost-effectiveness. Because of this it was necessary to define 

which aspects are highlighted with the UHSS materials from the point of view of design 

work. Another target of this thesis was to distribute knowledge of the ultra-high strength 

steels and to expand their use in small and medium enterprises (SME) located in 

northern Finland. 

The study consists of the literary research section and applied section. In the literary 

section, particularly the common DFMA design method and its benefits compared with 

the traditional design methodology were surveyed. Also, the properties of the UHSS 

materials and suitable manufacturing methods were discussed. The most important 

aspects of mechanics of materials and optimization of structure´s topology were 

introduced in the literature section. Presented viewpoints are essential to be considered 

in design work. A new DFMA-based approach developed for needs of SMEs using ultra 

high strength steels was presented in the latter part of the literary section. The new 

approach is called the extended DFMA process. 

On the grounds of the literary study it is important to divide a design process into a 

concept planning phase and a detailed design phase in the use of the common DFMA 

design method. In the concept planning phase, the most important things to do are to set 

clear product requirements, simplify the product structure and to choose the most cost-



 

 

effective manufacturing methods and materials. The concept planning results in an exact 

design concept which is developed into a finished product and manufacturing plan 

during the detailed design phase. In the detailed design phase, the most important thing 

is to optimize parts of the product from the point of view of chosen manufacturing 

methods so that the features and capacity of the different methods can be utilized. 

In practical design work with UHSSs, the prevention of stability problems and fatigue 

failures, the use of Computer-Aided Engineering (CAE) tools, the optimization of 

structure´s geometry and sufficient knowledge of manufacturing methods are 

highlighted. Especially laser welding, laser cutting, abrasive water jet cutting and press 

brake bending are suitable work methods for UHSS. 

The extended DFMA process contains the design phases and objectives which are in 

accordance with the common DFMA method. In the concept planning the objectives are 

tried to achieve with the help of the simplified 3D modelling, fast analyses of strength 

and the use of topology optimization. The detailed design phase is an iterative 

development process where 3D design and FEA software are utilized. 

The applied section of this thesis contains a planning report which was used to illustrate 

the use of the extended DFMA process as a guide in design work. In the report, the 

design process stages of a rally car prototype frame manufactured from UHSS were 

presented. With the help of the examples of the applied section the results of the 

literature research section can be utilized in SMEs when designing light products from 

ultra-high strength steels. 

Keywords: ultra high strength steel, design process, DFMA, product structure 
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1 JOHDANTO  

1.1 Työn tausta ja tutkimusongelma 

Koneiden ja laitteiden valmistajilla on viime vuosina ollut yleisenä tavoitteena vähentää 

tuotteiden elinkaaren aikana käytettyjä resursseja. Resurssien käytön näkökulmasta 

voidaan tuotteen elinkaari jakaa suunnittelu-, valmistus- ja käyttövaiheisiin. Merkittävin 

vaikutus on suunnitteluvaiheella, jossa määräytyy suurin osa tuotteen elinkaaren aikana 

syntyvistä kustannuksista. Tällöin valmistusmenetelmien ja materiaalien valinnat ovat 

tärkeimmässä roolissa valmistuskustannusten alentamisessa. Valmistusvaiheen 

jälkeisten kustannusten alentamisen kannalta tehokas keino on vähentää rakenteiden 

omaa massaa, joka vaikuttaa muun muassa tuotteiden kuljetuskustannuksiin sekä 

erityisesti liikkuvien koneiden ja laitteiden käyttökustannuksiin. Jos 

valmistusmateriaalin on oltava terästä, ainoa keino keventää rakennetta on vähentää 

teräksen määrää. Materiaalin vähentämistä voidaan kompensoida käyttämällä lujempaa 

terästä tai optimoimalla materiaalin sijainti rakenteessa. 

Materiaalin osalta konetekniikan alalla on yleisesti pitäydytty tavanomaisissa 

rakenneteräksissä, joiden myötölujuudet ovat luokkaa 300-400 MPa. Terästen 

kehitystyön tuloksena on nykyisin saatavilla myös niin sanottuja ultralujia teräslaatuja, 

joiden myötölujuudet ylittävät 900 MPa. Ultralujien terästen avulla on mahdollista 

vähentää koneiden ja laitteiden massaa ja toisaalta kasvattaa rakenteiden suorituskykyä 

verrattuna matalan lujuuden rakenneteräksiin.  

Uusien terästen ominaisuuksia ei kuitenkaan voida välttämättä täysin hyödyntää, mikäli 

tuotteiden suunnittelussa edetään perinteisen ”ensin suunnittelu, sitten valmistus”            

-ajattelutavan mukaan. Perinteisessä suunnittelutavassa materiaalien ja 

valmistusmenetelmien valinta voi tapahtua liian myöhäisessä vaiheessa, jotta kyettäisiin 

löytämään kokonaisuutena arvioiden paras materiaalin ja valmistusmenetelmän 

yhdistelmä. Perinteisen suunnittelutavan suoraviivainen ja ”itsestään selvä” 

etenemistapa voi myös aiheuttaa sen, että suunniteltavan tuotteen kokoonpanon 

rakennetta ei jouduta perustelemaan. Tällöin tuotteeseen saatetaan sisällyttää 

ylimääräisiä osia tai toimintoja, jotka nostavat rakenteen massaa ja 

elinkaarikustannuksia.  



10 

 

Myös yksinomaan perinteisiin metallituotteiden valmistusmenetelmiin rajoittuminen voi 

vähentää ultralujista teräksistä saatavaa hyötyä, ja toisaalta kaikki tavanomaisille 

rakenneteräksille soveltuvat tuotantomenetelmät ja -laitteet eivät sovellu ultralujien 

terästen työstämiseen. Koska valmistusmenetelmien valinta tapahtuu lähes aina 

suunnitteluvaiheessa, on suunnittelijoiden valmistusmenetelmien tuntemusta 

parantamalla mahdollista edistää ultralujien terästen käytettävyyttä konepajatuotteissa. 

Koneteknisessä suunnittelussa tavanomaisista rakenneteräksistä valmistetut 

teräsrakenteet voidaan usein mitoittaa staattisille kuormille yksinkertaisesti 

myötölujuuden suhteen erilaisten varmuuskertoimien avulla, ja myös materiaalien ja 

hitsausliitosten väsymiskestävyyden arviointiin on olemassa tunnetut 

laskentamenetelmät. Ultralujista teräksistä valmistettavien keveiden rakenteiden 

suunnittelussa korostuu tarve varmistaa materiaalien ja hitsausliitosten kestävyys 

kokeellisesti tai laskennallisesti sekä staattisten että dynaamisten kuormitusten kannalta. 

Tähän on syynä se, että ultralujista teräksistä valmistetuissa paino-optimoiduissa 

rakenteissa materiaalin lujuuskapasiteetti pyritään hyödyntämään täysin ja siten käytön 

aikaiset kuormitukset aiheuttavat suuria jännityksiä. Tämä altistaa rakenteen erityisesti 

väsymismurtumille ja stabiliteettiongelmille, mikäli niiden mahdollisuutta ei ole 

huomioitu suunnittelussa. 

Edellä kuvattuja ultralujien terästen käyttöön liittyviä haasteita on pyritty ratkaisemaan 

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin FMT-tutkimusryhmässä (Future 

Manufacturing Technology, Tulevaisuuden tuotantoteknologiat). Tutkimusryhmän 

projekteissa on kehitetty suunnittelutapaa, jonka tavoitteena on helpottaa ultralujien 

terästen käyttöä konepajatuotteissa. Tavoitteeseen on pyritty valmistus- ja 

kokoonpanoystävällisen suunnittelun (DFMA, Design for Manufacture and Assembly) 

periaatteiden sekä nykyaikaisten suunnittelutyökalujen ja valmistusmenetelmien avulla. 

Kehitettyä suunnittelutapaa nimitetään laajennetuksi DFMA-prosessiksi. 

DFMA-ajattelutavan hyödyntämistä lujista teräksistä valmistettujen rakenteiden 

suunnittelussa on käsitelty aiemmin esimerkiksi Kiurun ja Jokelaisen tutkimuksissa 

(Kiuru 2012; Jokelainen 2016). Aiemmissa tutkimuksissa laajennetun DFMA-prosessin 

vaiheittaista etenemistä ei kuitenkaan ole kuvattu yksityiskohtaisesti ja kattavasti 

suunnittelijan näkökulmasta, minkä vuoksi uusi tutkimus on tarpeellinen. 
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Tämän työn tärkein tutkimuskysymys on: ”Millaisen suunnitteluprosessin avulla hyvät 

materiaali- ja tuotantoteknologiset valmiudet omaava suunnittelija saa siirrettyä lujan 

teräsmateriaalin ominaisuudet parhaiten tuotteen ominaisuuksiksi?” 

Pääkysymystä tarkennetaan lisäkysymyksellä: ”Mitkä asiat korostuvat 

suunnitteluprosessissa siirryttäessä tavanomaisista rakenneteräksistä ultralujiin 

teräksiin?” 

1.2 Tutkimuksen sisältö ja tavoitteet 

Tutkimus koostuu kirjallisuustutkimuksesta ja soveltavasta osuudesta. 

Kirjallisuustutkimus painottuu yleisen DFMA-suunnittelumenetelmän teorian 

esittelyyn. Lisäksi käsitellään ultralujia teräksiä ja niiden ominaisuuksia sekä keveiden 

teräsrakenteiden suunnittelussa huomioitavia lujuusteknisiä näkökulmia. Työssä 

esitellään myös ultralujille teräksille soveltuvia valmistusmenetelmiä. 

Kirjallisuusosiossa kuvataan myös laajennettu DFMA-prosessi, joka kokoaa yhteen 

yleisen DFMA-suunnittelun teorian sekä tärkeimmät näkökulmat materiaali- ja 

valmistustekniikan sekä teknillisen mekaniikan alueilta. Soveltavassa osuudessa 

havainnollistetaan laajennetun DFMA-prosessin käytännön hyödyntämistä FMT-

ryhmän tutkimusprojektissa toteutetun suunnitteluprosessin kuvauksen avulla. 

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa käytännönläheinen ja havainnollinen opas, joka 

lisää erityisesti Pohjois-Suomessa toimivien pk-yritysten tietämystä ultralujista 

teräksistä ja niille soveltuvista nykyaikaisista valmistustekniikoista sekä 

suunnittelutyössä erityistä huomiota vaativista seikoista. Raportti auttaa näin yrityksiä 

hyödyntämään tuotteissaan tehokkaasti lujien terästen ominaisuuksia. Jotta käsiteltävän 

aihepiirin laajuus pysyisi kohtuullisena, työssä ei tarkastella koneiden rakenteiden 

mitoittamiseen liittyviä standardeja ja suunnittelumääräyksiä.  
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2 VALMISTUS- JA KOKOONPANOYSTÄVÄLLINEN 

SUUNNITTELU 

2.1 Perinteinen tuotesuunnittelutapa 

Perinteisen koneteknisen tuotesuunnitteluprosessin ajatellaan rakentuvan erillisistä 

osavaiheista, jotka voidaan esittää seuraavasti:  

- 1. Teknisten vaatimusten määrittely. 

- 2. Toimintorakenteen kuvaus. 

- 3. Ratkaisuvaihtoehtojen kuvaus ja arviointi. 

- 4. Toteutettavan ratkaisun valinta ja kehittäminen. 

- 5. Tuotteen viimeistely. (Pere 2016, s. 25-1) 

Teknisten vaatimusten määrittely sisältää luettelon ominaisuuksista, jotka 

suunniteltavalla tuotteella on oltava ja joita siinä ei saa esiintyä.  Tärkeintä on ilmoittaa 

vaaditut ominaisuudet täsmällisinä lukuarvoina tai selkeinä sanallisina kuvauksina, 

mikäli vaatimus ei ole ilmaistavissa lukuarvona. (Björk et al. 2014, s. 11) 

Tuotteen eli teknisen systeemin toimintorakenne sisältää osatoiminnot yhdistettynä 

kokonaisuudeksi. Toimintorakenteen kuvaus on kaaviomainen esitys, joka määrittelee 

suunniteltavan tuotteen tulo- ja lähtösuureiden välisen yhteyden. Toimintorakenteen 

kehittäminen on tärkeä osa luonnosteluvaihetta erityisesti uuden tuotteen tapauksessa, 

jolloin osatoimintojen väliset yhteydet ja kokonaisuuden toiminta eivät ole valmiiksi 

tunnettuja. Modulaaristen tuotteiden suunnittelussa toimintorakenne on erityisen 

hyödyllinen, sillä sen avulla voidaan määritellä varioitavat osakokonaisuudet jo 

suunnittelun alussa. Yleisesti toimintorakenteen kuvaus helpottaa kehitettävän tuotteen 

jakamista toisistaan erillisiin tehtäväkokonaisuuksiin, jotka voivat edetä rinnakkain. 

Tämä lyhentää tuotteen kehitystyöhön kuluvaa aikaa ja siten vähentää kustannuksia. 

(Björk et al. 2014, s. 13) 

Ratkaisuvaihtoehtojen etsiminen on intuitiivista työskentelyä, jossa yhdistyvät 

suunnittelijan ammattitaito ja kokemus, esimerkit luonnosta, tunnetut aiemmat tekniset 

ratkaisut sekä mallikokeista ja mittauksista saatu tieto. Tuotteen osatoiminnot voidaan 

usein saada aikaan monella eri ratkaisuperiaatteella: kokonaisuus muodostuu 
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yhdistelemällä periaatteita. Yhdistelyssä keskeisin asia on fysikaalisten 

yhteensopivuuksien tunnistaminen, mikä tarkoittaa häiriöttömän materiaali-, energia- ja 

signaalivirran varmistamista. Periaateyhdistelmän on myös syytä olla kustannuksiltaan 

edullinen kokonaisuus. Ehdotettujen ratkaisuyhdistelmien soveltuvuutta ja eroja voidaan 

arvioida esimerkiksi pisteytysmenetelmällä. Tällöin vaatimusluettelossa mainituille 

kriteereille määritetään painokertoimet ja kullekin ratkaisuehdotukselle annetaan eri 

kriteereitä vastaavat suorituskykypisteet, minkä jälkeen lasketaan painokertoimien ja 

suorituskykypisteiden välinen tulo. Lopulta voidaan vertailla eri ratkaisuvaihtoehtojen 

saamia kokonaispistemääriä ja valita esitetyistä ratkaisuista paras jatkokehityksen 

kohteeksi. (Björk et al. 2014, s. 13–14). 

Toteutettavan ratkaisun valinnan jälkeen alkaa varsinainen suunnitteluvaihe, jossa 

luodaan esitetyt tekniset ja taloudelliset vaatimukset täyttävä tuote. Luonnosvaiheessa 

tehdyt suunnitelmat tarkentuvat laskelmien, simulointien ja mallikokeiden avulla 

yksikäsitteiseksi tuoterakenteeksi analyysin eli asioiden osiin jakamisen ja synteesin eli 

asioiden yhdistämisen vuorottelun kautta. Tuotteen käyttäytymisen ennakoitavuutta 

parantavan yksikäsitteisyyden lisäksi tuotekehitysvaiheen tärkeimpiä ohjaavia 

periaatteita ovat yksinkertaisuus ja turvallisuus, jotka varmistavat taloudellisuuden sekä 

ohjaavat arvioimaan tuotteen kestävyyttä, luotettavuutta, tapaturma-alttiutta sekä 

ympäristövaikutuksia. (Björk et al. 2014, s. 14) 

Tuotteen viimeistelyvaiheessa määritellään osien lopulliset muodot, materiaalivalinnat, 

pinnanlaatuvaatimukset ja mitoitukset. Samalla myös arvioidaan valmistuskustannukset 

ja päätetään valmistusmenetelmät. Tärkeänä osana viimeistelyvaihetta luodaan 

tarvittavat tekniset dokumentit, joihin muun muassa valmistuksen suunnittelu ja ohjaus 

perustuvat. (Björk et al. 2014, s. 14) 

Tuotteen valmistettavuuden näkökulmasta katsoen perinteisessä tuotesuunnittelussa 

luodaan aluksi tekniset vaatimukset täyttävä tuote ja sen jälkeen tarvittaessa muokataan 

rakennetta, jotta voidaan käyttää tiettyjä valmistusmenetelmiä tai valmistus on 

ylipäätään mahdollista. Valmistuksen suunnittelu siis aloitetaan vasta 

tuotesuunnitteluvaiheen jälkeen; tätä tiedonkulun yksisuuntaisuutta on nimitetty 

muuriksi suunnittelun ja valmistuksen välillä. (Eskelinen et al. 2013, s. 9)
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Yksi osa muuria on se, että suunnittelija pyrkii luomaan vain toiminnallisesti hyvän 

ratkaisun, jossa käytetään standardoituja osarakenteita. Tällöin valmistuksen sujuvuus ei 

tule riittävästi painotetuksi. Toisaalta kun valmistukseen viimein kiinnitetään huomiota, 

niin se tapahtuu esimerkiksi alihankkijan aloittaessa osavalmistusta. Tällöin tyypillisesti 

tuotteeseen halutaan tehdä sellaisia muutoksia, jotka tehostavat valmistusta tietyllä 

laitteistolla, mutta ohittavat itse tuotteesta nousevat vaatimukset. Tähän liittyy usein 

suunnittelijoiden liian vähäinen tietämys eri valmistustekniikoista. Myös 

organisaatioiden rakenne ja toimintatavat yhdessä suunnittelu- ja valmistusosastojen 

välisten maantieteellisten etäisyyksien kanssa voivat olla korottamassa suunnittelun ja 

valmistuksen välistä muuria vaikeuttamalla ihmisten välistä vuorovaikutusta. (Eskelinen 

et al. 2013, s. 9) 

2.2 DFMA-suunnittelumenetelmä 

Tuotteiden ja niiden kehitysprosessien erityispiirteitä voidaan huomioida aiempaa 

paremmin soveltamalla niin sanottuja DFX-lähestymistapoja (Design for X). Yleisesti 

tunnettuja valmistettavuuteen keskittyviä DFX-menetelmiä ovat DFM (Design for 

Manufacture) ja DFA (Design for Assembly). Lyhyesti määriteltynä DFM painottaa 

yksittäisten osien valmistettavuuden huomioimista suunnittelutyössä, kun taas DFA:ssa 

näkökulmana on erityisesti tuotteen kokoonpantavuus ja sen yksinkertaistaminen. 

Molemmissa lähestymistavoissa on tavoitteena tuotekustannusten alentaminen, johon 

pyritään käytännössä valmistusprosessiin kuluvan työajan ja materiaalin vähentämisellä. 

(Pere 2016, s. 25.2–25-3) Tuotteen käytön aikaista huollettavuutta ja huoltokohteiden 

helppoa saavutettavuutta painottavia lähestymistapoja voidaan kuvata esimerkiksi 

termeillä Design for Maintenance ja Design for Maintainability (Mäntyjärvi 2018d). 

Tässä tutkimuksessa lyhenteellä DFM tarkoitetaan jatkossa Design for          

Manufacture -lähestymistapaa. 

DFM-periaatteiden mukaisella suunnittelutavalla voidaan varmistaa, että tuotteen osien 

valmistaminen on tehokasta ja sujuvaa. Osien mahdolliset valmistusmenetelmät otetaan 

huomioon jo suunnitteluprosessin alkuvaiheessa. Valmistuksen suunnittelussa osille 

valitaan helpoin, halvin ja nopein valmistusmenetelmä sekä mahdollisesti optimoidaan 

osan muotoa valitun menetelmän vaatimusten mukaiseksi. (Pere 2016, s. 25-3)
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DFM-toimintatavan mukaisessa valmistusmenetelmän valinnassa on Peren (2016, s. 25-

3) mukaan tärkeää huomioida muun muassa seuraavat kysymykset: 

- Millainen on menetelmän saatavuus ja käytettävyys?  

- Miten eri rakennemateriaalit soveltuvat valitulle menetelmälle? 

- Millainen on valitussa menetelmässä käytettävän laitteiston suorituskyky, ulottuvuus 

ja yleinen rakenteellinen soveltuvuus suhteessa valmistettavaan osaan? 

- Millaisia ovat mahdollisten raaka-aineiden saatavuus, mitat ja toimitustilat? 

- Millainen on menetelmän tarkkuus ja tasalaatuisuus eli laaduntuottokyky? 

- Miten valmiiden osien vaadittu laatu voidaan tarkastaa? 

DFA-toimintatavassa puolestaan otetaan huomioon tuotteen kokoonpantavuuteen 

vaikuttavat asiat jo suunnittelun alussa, mahdollisesti jopa konseptisuunnittelussa. 

Tavoitteena on yksinkertaistaa valmistus- ja kokoonpanovaiheita sekä samalla parantaa 

tuotteen laatua. Tällöin suunnittelutyössä voidaan soveltaa esimerkiksi seuraavia 

ohjeita:  

- Suunnittele yksinkertaisia ja itsensä paikoittavia rakenteita. 

- Vähennä tuotteessa olevien yksittäisten osien kappalemäärää. 

- Yksinkertaista liittämismenetelmiä ja vältä erillisiä liitososia.  

- Käytä standardoituja osia, komponentteja ja piirteitä. 

- Käytä moduloituja ratkaisuja (toiminto- tai rakennemodulointi). 

- Yhdenmukaista ja minimoi asennussuunnat. 

- Määritä osille tarkoituksenmukaiset toleranssit. (Pere 2016, s. 25-3) 

Perinteisen tuotesuunnittelutavan ongelmaksi koettua suunnittelun ja valmistuksen 

välistä muuria voidaan purkaa erityisen tehokkaasti soveltamalla suunnitteluprosessissa 

niin sanottua DFMA-menetelmää (Boothroyd et al. 1994, s. 2–3). DFMA-

suunnittelutavassa on keskeistä etsiä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa 

menetelmiä, jotka saattaisivat soveltua suunniteltavan tuotteen valmistukseen. Tällöin 

tuotesuunnittelu ja valmistuksen suunnittelu ovat käynnissä samanaikaisesti, toisin kuin 

perinteisessä suunnittelutavassa (ks. luku 2.1). (Eskelinen et al. 2013, s. 23)
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DFMA-menetelmä sisältääkin niin sanotun rinnakkaissuunnittelun (CE, Concurrent 

Engineering) tai (SE, Simultaneous Engineering) periaatteen, jossa tuotteen 

kehittämiseen tarvittavat vaiheet ovat käynnissä samanaikaisesti ja vuorovaikuttavat 

toisiinsa monin tavoin. Perinteiseen vaiheittain etenevään suunnitteluprosessiin 

verrattuna rinnakkaissuunnittelun soveltamisella voidaan säästää tuotekehitykseen 

kuluvaa aikaa ja rahaa sekä parantaa tuotteen laatua ja kilpailukykyä. (Eskelinen et al. 

2013, s. 23) Kuva 1 havainnollistaa rinnakkaissuunnittelun ja perinteisen 

suunnitteluprosessin etenemistapojen eroa. 

 

Kuva 1. Rinnakkaissuunnittelun ja perinteisen suunnitteluprosessin vertailu 

(mukaillen Eskelinen et al. 2013, s. 24). 

DFMA-periaatteiden oikeanlainen soveltaminen voi parantaa yritystoiminnan 

kannattavuutta, kun eri valmistusreittien vaikutukset tuotteen kustannuksiin voidaan 

nähdä jo suunnittelun alkuvaiheessa (Eskelinen et al. 2013, s. 8). Yksityiskohtaisia 

tavoitteita ovat tällöin Eskelisen ym. (2013, s. 9) mukaan seuraavat:  

- Kytkeä suunnittelu ja valmistus paremmin toisiinsa. 

- Säästää tuotekehitykseen käytettyjä resursseja. 

- Parantaa tuotteen laatua ja luotettavuutta. 

- Lyhentää tuotekehityksen ja osavalmistuksen läpimenoaikoja. 

- Saavuttaa parempi tuottavuus. 

- Parantaa yrityksen kykyä vastata asiakkaiden tarpeisiin. 
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Kuvasta 2 nähdään tapa, jolla varhaisesta konseptisuunnitteluvaiheesta asti oikein 

sovellettu DFMA-menetelmä voi lyhentää tuotekehitysprosessin läpimenoaikaa. 

 

Kuva 2. DFMA-metodin periaatteellinen vaikutus tuotekehitysprosessin 

läpimenoaikaan (mukaillen Boothroyd et al. 1994, s. 3). 

DFA- ja DFM -periaatteet sisältyvät DFMA-menetelmään osioina, joita sovelletaan 

suunnitteluprosessin eri vaiheissa kustannustehokkaimpien tuoterakenteiden ja 

valmistusmenetelmien löytämiseksi (Boothroyd et al. 1994, s. 10–12). DFMA-prosessin 

kaksi tärkeintä vaihetta ovat Boothroyd`in ym. (1994, s. 499) mukaan: 

1. DFA-analyysi, joka tähtää suunnittelun alkuvaiheessa tuoterakenteen 

yksinkertaistamiseen ja osien määrän vähentämiseen sekä todellisen tuotteen tai 

prototyypin yksityiskohtaiseen analysointiin kokoonpanon helppouden kannalta. 

2. DFM-analyysi, jonka tavoitteena on pienentää yksittäisen osan 

valmistuskustannuksia. Parhaiten soveltuvan valmistusprosessin ja materiaalin 

valinnan tulee perustua realistisiin kustannusarvioihin. Osissa olevien piirteiden sekä 

niiden aiheuttamien valmistuskustannusten välinen riippuvuus tuodaan esille 

menetelmäkohtaisesti. 
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Kuva 3 esittää DFMA-menetelmää hyödyntävän suunnitteluprosessin vaiheittaisen 

etenemisen. 

 

Kuva 3. DFMA-suunnitteluprosessin kaaviomainen esitystapa (mukaillen Boothroyd 

et al. 1994, s. 11). 

Boothroyd´in ym. (1994, s. 5) mukaan DFMA-suunnittelutavan käyttöhistorian aikana 

on nähty selvästi, että suurin hyöty menetelmästä saadaan tuoterakenteen 

yksinkertaistamisesta erillisten osien lukumäärän vähentämisen kautta. Olennaista on 

nimenomaan yksinkertaistaa tuoterakennetta eikä yksittäisiä osia, toisin kuin eräät 

suunnittelusäännöt virheellisesti ohjeistavat (Boothroyd et al. 1994, s. 28). Yksittäiselle 

komponentille tulisikin osoittaa mahdollisimman monta tuotteen toimivuudelle 

välttämättömistä toiminnoista ja piirteistä; tällöin kokoonpanossa tarvittavien osien 

määrä jää mahdollisimman pieneksi (Eskelinen et al. 2013, s. 11). 

Tuoterakenteen yksinkertaistaminen tapahtuu pääasiassa jo konseptisuunnittelu-

vaiheessa, jolloin olemassa olevan tai suunniteltavan tuotteen rakennetta on 

tarkasteltava analyyttisesti. Tätä varten vertailukohdaksi voidaan määritellä vastaava 

teoreettinen tuote, jossa on vain tuotteen käytännön toiminnan kannalta ehdottomasti 

välttämättömät osat ja komponentit; valmiina hankittavia alikokoonpanoja pidetään 

analyysin kannalta yksittäisinä osina. (Boothroyd et al. 1994, s. 5–8)
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Tuotteen kokoonpanossa oleva osa on välttämätön vain silloin, jos yksi tai useampi 

seuraavista kolmesta määritelmästä pitää paikkansa:  

1. Osa liikkuu tuotteen käytön aikana suhteessa muihin kokoonpanossa oleviin osiin. 

Liike tarkoittaa tässä selvää ja suunniteltua toiminnallista liikettä; esimerkiksi 

valmistusepätarkkuudesta tai materiaalin joustosta johtuvaa pientä liikettä ei 

huomioida. 

2. Osan täytyy olla eri materiaalia tai muuten eristetty muista kokoonpanon osista. Vain 

olennaiset materiaaliominaisuuksista johtuvat perustelut huomioidaan. 

3. Osan täytyy olla erillinen sen vuoksi, että muuten muiden kokoonpanon osien 

asentaminen tai irrottaminen olisi mahdotonta. (Boothroyd et al. 1994, s. 5–8) 

Suunnittelussa on tärkeää tunnistaa tuotteen kokoonpanosta ne osat, jotka eivät täytä 

edellä mainittuja kriteereitä. Toisaalta ei-välttämättömiksi määriteltyjen osien 

olemassaoloa voidaan haluta perustella esimerkiksi teknisillä tai taloudellisilla syillä; 

kuitenkin tässä vaiheessa on pitäydyttävä tarkasti kriteerien noudattamisessa ja jätettävä 

yksityiskohtainen suunnittelu myöhempiin vaiheisiin. Tärkeintä on määrittää 

mahdollisimman vähän osia sisältävä teoreettinen tuoterakenne suunnittelukonseptin tai 

olemassa olevan tuotteen pohjalta. (Boothroyd et al. 1994, s. 8) 

Ideaalisen tuoterakenteen hahmottaminen tuottaa konkreettisen tavoitteen, johon 

suunnittelussa voidaan pyrkiä. Lisäksi tuotteelle on mahdollista määrittää niin sanottu 

suunnitteluhyötysuhde (design efficiency) Boothroyd`in ym. (1994) kehittämän yhtälön 

avulla. Kyseessä on tietyn kokoonpanoversion suhteellista kustannustehokkuutta 

kuvaava teoreettinen tunnusluku, joka huomioi tuotteen osien määrän ja osien 

asentamiseen kuluvan ajan. Yhtälön tuloksena saadaan prosenttiluku, jonka laskennassa 

vertailukohtana on mahdollisimman yksinkertaisen tuoterakenteen sadan prosentin 

suunnittelutehokkuus. Suunnitteluhyötysuhdetta voidaan käyttää apuna etsittäessä 

kustannustehokkainta mahdollista tuoterakennetta ja vertailtaessa eri 

tuoterakennevaihtoehtojen paremmuutta. Tunnusluku on hyödyllinen lähinnä nopeasti 

kokoonpantavien sarjatuotteiden tapauksessa, kun kokoonpanoprosessiin kuluvat ajat 

voidaan määrittää tarkasti. (Boothroyd et al. 1994, s. 8–11) 

DFMA-kokonaisprosessin kannalta DFA-vaiheen olennaisin havainto on, että 

tuoterakenteen yksinkertaistumisella on yhteys käytännön osavalmistuksessa 
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saavutettaviin kustannussäästöihin. Taloudellinen hyöty perustuu ennen kaikkea 

yksinkertaistuneen tuoterakenteen tuottamiin säästöihin osien valmistuskustannuksissa; 

itse kokoonpanon nopeutuminen ei yleensä ole kustannusmielessä tärkein tekijä, vaikka 

nopeutuminen olisikin merkittävää. Osien valmistuksessa saavutettujen suorien 

kustannussäästöjen lisäksi jokainen kokoonpanosta vähennetty osanimike tuottaa 

huomattavia epäsuoria säästöjä poistamalla tarpeen esimerkiksi osan suunnittelu- ja 

dokumentointityöltä, tavarantoimittajien valinnalta ja varastonhallinnalta (Boothroyd et 

al. 1994, s. 8–17). 

Tuoterakennetta yksinkertaistavan DFA-prosessin jälkeen on vuorossa varsinainen 

tuotesuunnittelu, jossa määritetään käytettävät valmistusmenetelmät ja -materiaalit sekä 

tuotteen todellinen rakenne. Suunnittelussa käytetään lähtökohtana DFA-analyysin 

avulla yksinkertaistettua tuoterakennetta; aiemmin ohitetut käytännölliset kysymykset 

osien valmistettavuudesta ja ei-välttämättömiksi luokiteltujen osien tarpeellisuudesta on 

punnittava huolellisesti tässä vaiheessa. Valmistusmenetelmien valinnassa on 

suunnittelijan laaja tuntemus eri menetelmistä tarpeen, jotta vältytään rajoittumasta 

muutamiin yleisimpiin menetelmiin ja materiaaleihin sen sijaan, että löydettäisiin 

kuhunkin tilanteeseen sopivin materiaalin ja prosessin yhdistelmä (Boothroyd et al. 

1994, s. 30). Tietoa eri valmistusprosesseista ja niiden soveltuvuusalueista on 

löydettävissä esimerkiksi aihetta käsittelevistä käsikirjoista, valmistustekniikoita 

tarjoavilta yrityksiltä ja erityisistä kaupallisista ohjelmistoista. 

Sopivimman valmistusprosessin valinta perustuu pohjimmiltaan tietyn osan suorittamiin 

toimintoihin, jotka määrittävät olennaiset geometriset piirteet, materiaaliominaisuudet ja 

muut ominaisuudet. Useimpia osia ei voida saada täysin valmiiksi yhden menetelmän 

avulla, vaan valmistus tapahtuu monivaiheisena prosessina, joka sisältää useita eri 

työvaiheita. Valmistusprosessit voidaan jakaa kolmeen pääryhmään; ensimmäisen 

ryhmän prosessit määrittävät pitkälti osan ulkomuodon, kun taas toisen ryhmän 

prosessit joko määrittävät muodon itsenäisesti tai muokkaavat ensimmäisessä vaiheessa 

aikaansaatua geometriaa ja kolmannen ryhmän prosesseilla parannetaan kappaleen 

ominaisuuksia muuttamatta ulkoista muotoa. Tällöin DFMA-periaatteiden mukaisena 

tavoitteena on tuoterakenteen yksinkertaistaminen ja osien yhtenäistäminen; yleisen 

kokemuksen mukaan on taloudellisinta tuottaa mahdollisimman suuri osa tarvittavista 

piirteistä ja muodoista ensimmäiseksi käytetyllä pääasiallisella valmistusmenetelmällä. 

(Boothroyd et al. 1994, s. 33–35) 
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Materiaalin ja valmistusmenetelmän valinta on tehtävä samassa vaiheessa 

suunnitteluprosessia, koska materiaaliominaisuuksista irrotettu prosessin valinta ei tuota 

onnistunutta lopputulosta (Boothroyd et al. 1994, s. 47). Valintaprosessia varten 

tuotteesta on oltava tiedossa esimerkiksi suunniteltu elinkaari, sallitut 

työkalukustannukset, osien muodot, huolto- ja ympäristövaatimukset, ulkonäkö sekä 

tarkkuusvaatimukset. Näiden tietojen perusteella voidaan arvioida vaihtoehtoisten 

valmistusmenetelmien ja materiaalien kustannukset. Kustannusten arviointi ja vertailu 

tässä vaiheessa on tärkeää, jotta kaikki taloudellisesti järkevät tuotantoprosessit tulevat 

huomioiduiksi ennen kuin suunnittelu etenee liian yksityiskohtaiselle tasolle. Erilaisten 

osien ja komponenttien tuotantokustannukset voidaan määrittää riittävällä tarkkuudella 

esimerkiksi vertaamalla kooltaan ja piirteiltään samankaltaisiin osiin, joiden 

tuotantoprosessit ja -kustannukset tunnetaan. Koska valmiita tuotantodokumentteja ei 

ole olemassa, on hyväksyttävä arvioiden sisältämä epätarkkuus. (Boothroyd et al. 1994, 

s. 32) 

Erityisesti alustavassa materiaalin etsinnässä kannattaa määrittää vaadittavat 

materiaaliominaisuudet väljästi; liian tarkka määrittely hidastaa etsintää. 

Materiaalitietokannat ovat hyödyllisiä sopivimman materiaalin etsimistä varten; 

erityisesti kannattaa suosia tietokantoja, joissa materiaalivaihtoehdot on luokiteltu 

pääasiallisten valmistustapojen mukaan yhtenäisiksi ryhmiksi. (Boothroyd et al. 1994, s. 

42–43)  

Eräs esimerkki tehokkaasta keinosta kuvata yleisimpien koneteknisten 

tuotantomateriaalien ja -prosessien yhteensopivuudet suhteessa taloudellisesti järkeviin 

tuotantomääriin on esitetty Manufacturing process selection handbook -kirjassa. 

Kyseessä on matriisimuotoinen valintatyökalu, jota tulee käyttää nimenomaan 

varhaisessa materiaalin ja prosessin etsimisessä. Lisäksi kirja tarjoaa yksityiskohtaista 

tietoa yleisistä valmistusprosesseista PRIMA-tietokarttojen (manufacturing process 

information map) avulla. (Swift et al. 2013, s. 23) 

2.3 Tietokoneavusteinen suunnittelu 

Tietokoneavusteinen suunnittelu (Computer-Aided Engineering, CAE) merkitsee 

laajasti ymmärrettynä kaikkia suunnittelu- ja analysointimenetelmiä, joissa 

hyödynnetään tietokonetta. DFMA-ohjeiden noudattamisen tärkeimpiä apukeinoja on 
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virtuaalimallinnuksen ja -valmistuksen hyödyntäminen (Eskelinen et al. 2013, s. 12). 

Ultralujista teräksistä valmistettavien tuotteiden kohdalla korostuu erityisesti 

elementtimenetelmään perustuvan lujuusanalyysin (FEA, Finite Element Analysis) 

hyödyntäminen. Lisäksi topologian optimointia voidaan hyödyntää pyrittäessä 

löytämään keveitä rakenneratkaisuja. 

Tehokkaimpia tietokoneavusteisia suunnittelusovelluksia ovat sellaiset modulaariset 

ohjelmistot, joissa tuotteen luonnostelu, suunnittelu, FE-analyysi, toiminnan simulointi 

ja valmistustiedon tuottaminen voidaan tehdä integroidusti. Tällöin samaa geometriaa ei 

tarvitse mallintaa useaan kertaan tuotesuunnittelun, simuloinnin ja 

valmistussuunnittelun tarpeisiin. (Eskelinen et al. 2013, s. 12) 3D-CAD-ohjelmaan 

integroidulla FEA-moduulilla voidaan tarkastella suunniteltavan tuotteen ominaisuuksia 

suunnittelutyön aikana, mikä vähentää tarvetta fyysisten prototyyppien testaukselle. 

Tällöin ylimääräisen työn ja viiveiden vähentymisellä voidaan säästää aikaa ja 

tuotekehityskustannuksia. Terästuotteiden suunnittelussa hyödynnetään useimmiten 

lineaarista analyysiä, jossa tarkastellaan materiaalin ja rakenteiden käyttäytymistä 

pienten palautuvien muodonmuutosten tapauksessa. (Solidworks Corporation 2017b) 

Topologian optimointi on menetelmä, jolla voidaan määrittää tietyn rakenteen kevein 

mahdollinen muoto, jolla rakenne kestää määritellyt kuormitukset. Optimoinnin 

periaatteena on, että kaikki kuormitukset siirretään rakenteen läpi veto- ja 

puristussauvojen avulla. Optimointi suoritetaan tietokoneohjelmalla, jossa käytetään 

lähtökohtana lopullista kappaletta suurempaa aihiota. (Westerlund 2017) Topologian 

optimointi edellyttää lähtöaihion lisäksi tuentakohtien, säilytettävän materiaalin 

alueiden sekä kuormitustilanteen määrittämistä. Kun tarvittavat lähtötiedot on 

määritetty, ohjelma laskee työkappaleelle mahdollisimman vähän materiaalia sisältävän 

geometrian. (Solidworks Corporation 2017a) Topologian optimoinnin avulla voidaan 

nopeuttaa tuotekehitysprosessia manuaalisen mallinnus- ja laskentatyön vähenemisen 

kautta. Optimoinnista saatuja tuloksia ei voida suoraan käyttää perinteisin 

metallintyöstötekniikoin valmistettavien rakenteiden mallina, mutta optimointi antaa 

suunnittelijalle viitteitä edullisimman muodon löytämiseksi. (Iso-Junno et al. 2018) 
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2.4 Laajennettu DFMA-prosessi 

Laajennettu DFMA-prosessi on lujista teräksistä valmistettavien tuotteiden suunnittelua 

ohjaava kokonaisvaltainen menettelytapa, jonka päämääränä on hyödyntää lujan 

teräsmateriaalin ominaisuudet mahdollisimman tehokkaasti kilpailukykyisissä 

tuotteissa. Tämä edellyttää eri tilanteisiin parhaiten soveltuvien nykyaikaisten 

tuotantomenetelmien löytämistä sekä mahdollisimman yksinkertaisen ja 

kustannustehokkaan valmistus- ja asennustyön varmistamista suunnittelun keinoin. 

Boothroyd´in ym. (1994) julkaisemaan yleiseen DFMA-menetelmään perustuva 

laajennettu DFMA-prosessi on kehitetty Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin 

FMT-tutkimusryhmässä. Taloudellisiin näkökulmiin painottuvaa alkuperäistä DFMA-

menetelmää on täydennetty materiaali- ja valmistusteknisellä osaamisella. Lisäksi 

toteutetuista projekteista saadun kokemusperäisen tiedon avulla on kartoitettu 

työskentelytapoja, jotka tehostavat suunnittelutyötä ja joiden avulla erityisesti 

henkilöstöresursseiltaan pienet toimijat voivat saavuttaa hyviä tuloksia lyhyessä ajassa. 

(Iso-Junno et al. 2018) 

Laajennetun DFMA-prosessin mukainen suunnitteluprosessi jakaantuu 

konseptisuunnittelun ja yksityiskohtaisen suunnittelun vaiheisiin. Keskeisiä piirteitä 

konseptisuunnitteluvaiheessa ovat aivoriihimenetelmällä toteutettava 

ratkaisuvaihtoehtojen ideointi sekä tarpeen mukainen CAE-työkalujen hyödyntäminen 

ratkaisuehdotusten 3D-luonnostelussa, lujuusanalyyseissä sekä rakenteiden 

hahmottelussa topologian optimoinnin avulla. Konseptisuunnittelua ohjaavat 

tuotevaatimukset sekä DFA- ja DFM -periaatteet, joista korostuu tuoterakennetta 

yksinkertaistava DFA-analyysi. Konseptisuunnittelun tavoitteena on löytää 

tehokkaimmat rakenneperiaatteet ja valmistusmenetelmät eli määrittää selkeä 

tuotekonsepti yksityiskohtaisen suunnittelun lähtökohdaksi. (Iso-Junno et al. 2018) 

Yksityiskohtaisen suunnittelun vaiheessa laajennetulle DFMA-prosessille on ominaista 

lujuuslaskentaohjelmistojen tehokas hyödyntäminen rakenteiden mitoittamisessa,      

3D-CAD-ohjelmien käyttäminen pääasiallisina suunnittelutyökaluina sekä rakenteiden 

viimeistely iteratiivisten suunnittelukierrosten avulla. Suunnittelun lähtökohtana on 

aiemmin määritelty tuotekonsepti, joka sisältää tuotteen rakenne- ja valmistusperiaatteet 

sekä täsmälliset tuotevaatimukset. Mitään fyysisiä CAD-malleja ei kuitenkaan siirretä 

konseptisuunnitteluvaiheesta yksityiskohtaisen suunnittelun pohjaksi, jotta nopeasti 
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mallinnettujen luonnosten puutteellisuudet ja virheet eivät haittaa varsinaista 

suunnittelutyötä. Myös yksityiskohtaista suunnittelua ohjataan DFA- ja                   

DFM -periaatteiden avulla: tärkeintä on DFM-periaatteiden mukainen 

valmistussuunnittelu. Tuoterakenteen yksinkertaistamisen ja valmistettavuuden 

parantamisen lisäksi laajennetussa DFMA-prosessissa voidaan huomioida myös muita 

erityisiä näkökulmia, joita voivat olla esimerkiksi huollettavuus tai toimintavarmuus 

(DFX, ks. luku 2.2). (Iso-Junno et al. 2018) 

Boothroyd`in ym. (1994, s. 11) kuvaamassa DFMA-menetelmässä DFA-analyysin 

käyttäminen painottuu konseptisuunnitteluvaiheeseen, kun taas DFM-periaatteita 

hyödynnetään erityisesti yksityiskohtaisessa valmistussuunnittelussa (ks. luku 2.2). 

Kuvan 4 esittämässä laajennetussa DFMA-prosessissa DFA- ja DFM -näkökulmat 

sisältyvät kuitenkin sekä konseptisuunnittelun että yksityiskohtaisen suunnittelun 

vaiheisiin. Tämä perustuu FMT-tutkimusryhmän projekteissa tehtyihin havaintoihin, 

joiden mukaan käytännön suunnittelutyössä tuoterakennetta, kokoonpantavuutta ja 

valmistettavuutta on arvioitava jatkuvasti. (Mäntyjärvi 2018a) 

 

 

Kuva 4. Laajennettu DFMA-prosessi (mukaillen Iso-Junno et al. 2018). 
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3 KEVYET JA LUJAT TERÄSRAKENTEET 

Kevyet ja lujat teräsrakenteet käsittävät tässä tutkimuksessa sellaiset ultralujista 

teräksistä valmistetut rakenteet, joita käytetään koneiden ja laitteiden osina ja joiden 

suunnittelussa on yhtenä kriteerinä keveys. Tutkimuksen ulkopuolelle on rajattu 

rakennusteollisuuden teräsrakenteet, koska ne eroavat koneiden rakenteista 

käyttöolosuhteiden, lujuusteknisten vaatimusten sekä suunnitteluperiaatteiden suhteen. 

Materiaalien osalta työssä käsitellään niin sanottuja ultralujia teräksiä, joita on 

löydettävissä erityisesti rakenne- ja kulutusterästen, autoteollisuuden terästen sekä 

ruostumattomien terästen joukosta. Tarkasteltaville teräksille on korkean lujuuden 

ohella yhteistä se, että tavoiteltavat mekaaniset ominaisuudet ovat materiaalissa 

valmiina toimitustilassa. Tällöin valmistettavia tuotteita ei ole välttämätöntä erikseen 

lämpökäsitellä lopullisen lujuuden saavuttamiseksi. 

3.1 Ultralujat teräslajit 

Eri teollisuudenalat määrittelevät ultralujan teräksen eri tavoin. Maailman suurimmista 

teräksen valmistajista koostuvan WorldAutoSteel-ryhmän mukaan ajoneuvoteollisuuden 

alalla ultralujiksi teräksiksi (UHSS, Ultra High Strength Steel) voidaan nimittää 780 

MPa:n vetomurtolujuuden ylittäviä teräksiä (Keeler et al. 2017). Toisaalta teräksen 

valmistajista esimerkiksi ArcelorMittal nimittää ultralujaksi rakenneteräkseksi 

vähintään myötölujuuden 960 MPa saavuttavia laatuja (Industeel 2018). Tässä 

tutkimuksessa käytetään Lukkarin ym. (2016, s. 65) esittämää määritelmää, jonka 

mukaan ultralujan teräksen myötölujuus on yli 900 MPa. 

3.1.1 Rakenne- ja kulutusteräkset 

Lujat hitsattavat teräkset ovat rakenneteräksiä, joiden myötölujuus on suurempi kuin 

seostamattomien rakenneterästen tyypillinen myötölujuus 355 MPa. Lisäksi näitä 

teräksiä voidaan hitsata kaikilla tavallisilla menetelmillä. Useimpien lujien hitsattavien 

terästen lujuus ja sitkeys perustuvat mikroseostukseen, joka tuottaa teräkseen 

rakeenkasvua estäviä ja lujuutta parantavia erkaumia. Mikroseosaineina käytetään 

esimerkiksi alumiinia, vanadiinia, niobia ja titaania pitoisuuksien ollessa yleensä alle 

0,1 %. (MET 2001, s. 68–77)  
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Mikroseostamalla voidaan esimerkiksi yleinen S355-rakenneteräs lujittaa 

myötölujuuteen 600 MPa. Lujat hitsattavat teräkset voidaan ryhmitellä 

valmistusmenetelmän perusteella esimerkiksi seuraavasti:  

- Normalisoidut hienoraeteräkset, 

- Termomekaanisesti valssatut hienoraeteräkset, 

- Karkaistut teräkset, 

- Nuorrutetut teräkset, 

- Muut lujat hitsattavat teräkset. (MET 2001, s. 68–77) 

Jopa 1300 MPa:n myötölujuuteen yltävät ultralujat rakenneteräkset valmistetaan 

karkaisemalla ja päästämällä, mikä tuottaa martensiittisen mikrorakenteen. Näin 

valmistettujen nuorrutusterästen karkenevuutta on parannettu kromi-, molybdeeni- ja 

nikkeliseostuksella. (MET 2001, s. 69–77) Toisaalta ultralujaa rakenneterästä 

valmistetaan 1100 MPa:n myötölujuuteen asti termomekaanisella valssauksella (SSAB 

Ab 2018c). Termomekaanisesti valssattujen terästen vesijäähdytyksellä aikaansaatu 

mikrorakenne on ferriittis-perliittinen, ferriittis-bainiittinen tai bainiittinen. 

Mikrorakenteen tyyppi riippuu tavoitellusta lujuudesta ja levyn paksuudesta. (MET 

2001, s. 76) Myötölujuusalueen 900–1300 MPa rakenneteräksiä on esimerkiksi SSAB 

Ab:n valmistamana saatavilla koko lujuusalueen kattavasti 4–7 mm paksuina levyinä 

sekä useissa lujuusluokissa myös 2–100 mm paksuina levyinä. Ultralujia 

kylmävalssattuja ohutlevyteräksiä on saatavilla 0,7–2,1 mm:n paksuuksina 

myötölujuusluokissa 960 ja 1100 MPa (SSAB Ab 2018c). 

Karkaisemalla tai karkaisemalla ja nuorruttamalla valmistettujen kulutusterästen kovuus 

on huomattavasti suurempi kuin tavanomaisilla rakenneteräksillä, mikä on 

martensiittisen tai martensiittis-bainiittisen mikrorakenteen ansiota. Kuitenkin 

kulutusterästen sitkeys on kohtuullisen hyvä martensiitin matalan hiilipitoisuuden 

vuoksi. (Lukkari et al. 2016, s. 111–112) Kulutusterästen keskeinen ominaisuus on hyvä 

kestävyys kulumista ja pintavaurioita vastaan. Kulutusteräksiä voidaan käyttää myös, 

kun halutaan keventää rakennetta tai rakenteen tiedetään altistuvan iskuille ja 

töytäisyille. Tyypillisesti kulutusteräksiä käytetäänkin esimerkiksi hankaavalle 

kulutukselle altistuvien kauhojen, murskainten ja kuljettimien rakennemateriaalina. 

(Miilux Oy 2017) Esimerkiksi SSAB Ab:n valmistamien kulutusterästen valikoima 
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kattaa nimelliskovuudet 300–700 HBW; kovimpien kulutusterästen käyttöalueeksi 

suositellaan kuitenkin vain kulumissuojausta eikä rakennekäytössä tarvittavia 

lujuusarvoja ole ilmoitettu. Rakennekäyttöön soveltuvien kulutusterästen kovuudet ovat 

luokkaa        300–500 HBW; tällöin tyypillinen myötölujuus vaihtelee levynpaksuuden 

ja teräslaadun mukaan 900–1400 MPa:n välillä. Kulutusteräksiä on saatavilla SSAB 

Ab:n valmistamana koko kovuusalueen 300–500 HBW kattavasti 3–6,5 mm paksuina 

levyinä. Lisäksi useita kovuuksia on saatavana paksuuksina 2–130 mm. (SSAB Ab 

2017e; SSAB Ab 2017d) Kylmävalssattuna ohutlevynä SSAB Ab:n kulutusterästä on 

saatavilla paksuuksina 0,7–2,1 mm kovuusluokassa 450 HBW, jossa tyypillinen 

myötölujuus on 1250 MPa (SSAB Ab 2018b). 

3.1.2 Ajoneuvoteollisuuden teräkset 

Ajoneuvoteollisuuden terästen yhteisenä piirteenä on hyvä tai erinomainen 

muovattavuus. Edellä esitellyn ultralujan teräksen määritelmän (ks. s. 25) täyttäviä 

teräslaatuja on markkinoilla monifaasiterästen (CP, Complex Phase), martensiittisten 

terästen (MS, Martensitic) sekä eräiden työstölujittuvien TWIP-terästen (Twinning 

Induced Plasticity) joukossa. Ultralujia teräslaatuja on lisäksi kuumana muokattavissa 

teräksissä, joista käytetään lyhenteitä HF (Hot Formed) ja PFHT (Post-Forming Heat-

Treatable). (Keeler et al. 2017, s.2:1–2:18) Erikseen karkaistavat teräkset kuitenkin 

rajautuvat tämän tutkimuksen aihealueen ulkopuolelle. 

Monifaasiterästen mikrorakenne koostuu enimmäkseen ferriitistä ja bainiitista, joiden 

lisäksi rakenteessa on pieniä määriä martensiittia, jäännösausteniittia ja perliittiä. 

Monifaasiterästen erityisiä ominaisuuksia ovat kyky energian absorbointiin ja 

merkittävään muodonmuutokseen muokkauksen jälkeen. Myötölujuuteen                 

600–1050 MPa yltäviä monifaasiteräksiä käytetäänkin autojen korirakenteiden eri 

osissa. Monifaasiterästen ohella suurimpia lujuuksia ajoneuvoterästen osalta tarjoavat 

martensiittiset teräkset, joiden myötölujuus sijoittuu välille 950–1250 MPa. 

Martensiittisten terästen muovattavuutta voidaan parantaa päästölämpökäsittelyn avulla. 

(Keeler et al. 2017, s. 2:8–2:11) 

Työstölujittuvat ultralujat TWIP-teräkset sisältävät 17–24 % mangaania, minkä ansiosta 

mikrorakenne säilyy huoneenlämpötilassakin austeniittisena. Työstölujittuminen 

perustuu austeniittirakeiden kaksostumiseen eli jakaantumiseen muokkauksessa, mikä 

tuottaa lähtötilannetta hienomman mikrorakenteen. TWIP-teräksissä yhdistyvät korkea 
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lujuus ja erinomainen venyvyys; kokonaisvenymä voi yltää arvoon 50 %.              

TWIP-teräksiä käytetäänkin ajoneuvojen rungoissa muun muassa kohteissa, jotka voivat 

altistua onnettomuustilanteissa voimakkaille iskuille. (Keeler et al. 2017, s. 2:14–2:15) 

3.1.3 Ruostumattomat teräkset 

Ruostumaton teräs tarkoittaa matalahiilistä rautaseosta, joka sisältää vähintään 10,5 % 

kromia. Ruostumattomat teräkset jaetaan mikrorakenteen perusteella neljään ryhmään, 

jotka ovat austeniittinen, ferriittinen, austeniittis-ferriittinen ja martensiittinen 

mikrorakenne. (Lukkari et al. 2016, s. 172–177) Kun myötörajavaatimuksena pidetään 

900 MPa, on ultralujia teräksiä löydettävissä martensiittisten sekä lujitusvalssattujen 

austeniittisten terästen joukosta. 

Austeniittinen ruostumaton teräs sisältää tyypillisesti 16–24 % kromiseostuksen lisäksi 

nikkeliä ja mangaania. Austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä saadaan lujitus- eli 

kylmävalssaamalla terästä, jonka myötölujuus voi olla alkuperäisen 220–240 MPa:n 

sijaan luokkaa 350–1300 MPa. Suurin osa lujitusvalssatuista ruostumattomista 

teräslaaduista on valmistettu austeniittisesta teräksestä, jonka hyvä sitkeys mahdollistaa 

voimakkaan kylmämuokkauksen. Austeniittisen teräksen lujuuden nousu valssauksessa 

perustuu austeniitin lujittumisen lisäksi siihen, että osa austeniitista muuttuu 

muokkauksessa martensiitiksi. (Lukkari et al. 2016, s. 174–180) 

Martensiittinen ruostumaton teräs sisältää 11–17 % kromia sekä edelleen karkenevuutta 

lisääviä hiiltä ja mangaania. Sammuttamalla karkaistut ja päästetyt martensiittiset 

teräkset sijoittuvat 400–800 MPa:n myötölujuusluokkaan, kun taas erkautuskarkaistujen 

terästen myötölujuus on 700–1300 MPa. (Lukkari et al. 2016, s. 174) 

3.2 Suunnittelunäkökulmat 

3.2.1 Materiaalin sijoittaminen rakenteeseen 

Lujien ja keveiden terärakenteiden suunnittelun onnistumiseksi on välttämätöntä, että 

materiaalin ominaisuudet voidaan hyödyntää tehokkaasti. Käytännössä tämä periaate 

toteutuu silloin, kun rakenteessa on materiaalia vain siellä, missä siitä on eniten hyötyä 

kuormitusten keston kannalta. Tehokkaassa levyrakenteessa kuormitukset siirretään 

levymateriaalin tason suunnassa. Kun materiaalin lujuus nostetaan kaksinkertaiseksi, 
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voidaan tasoa vastaan kohtisuoran kuormituksen tapauksessa pienentää levynpaksuutta 

parhaimmillaan 30 %, kun taas tason suuntaisessa kuormituksessa päästään jopa 50 % 

materiaalisäästöön. (SSAB Ab 2017a, s. 3:2–3:3) 

Kevennetyn rakenteen lujuusominaisuudet voidaan säilyttää ennallaan lujemman 

materiaalin käytöllä, mutta riittävän jäykkyyden säilymisestä on huolehdittava 

poikkileikkauksen mitoituksen avulla. Tämä johtuu siitä, että teräksen kimmomoduuli ei 

juurikaan riipu lujuusominaisuuksista. Kuvasta 5 nähdään, kuinka yhdessä suunnassa 

taivutettavan palkin poikkileikkauksen mittoja muuttamalla voidaan saavuttaa 

alkuperäistä keveämpi ja jäykempi rakenne. (SSAB Ab 2017a, s. 3:5) 

 

Kuva 5. Eräiden suorakaidepoikkileikkausten jäykkyysominaisuuksien vertailu 

(mukaillen SSAB Ab 2017a, s. 3:5). 

3.2.2 Stabiliteetin säilyttäminen 

Ultralujan teräksen käyttö johtaa usein hoikkiin rakenteisiin, minkä vuoksi stabiliteetin 

menettämisen mahdollisuus tulee huomioida suunnittelussa. Stabiliteettiongelmat voivat 

olla paikallisia tai globaaleja ilmiöitä. Paikallisia stabiliteettiongelmia ovat 

jäykistämättömissä tai jäykistetyissä levykentissä esiintyvä lommahdus, pistemäisen 

kuormituksen aiheuttama paikallinen muodonmuutos sekä leikkausvoimalla 

kuormitetun levyn leikkauslommahdus. Globaaleja stabiliteetti-ilmiöitä ovat koko 

rakenteen nurjahdus sekä kiepahdus. Globaali stabiliteetin menetys on erityisen 

vaarallinen, koska tällöin rakenne ei anna ennakkovaroitusta ennen vauriota. (SSAB Ab 

2017a, s. 4:2) 

Paikallinen lommahdus on puristus- tai leikkauskuormitetuille lujille 

teräslevyrakenteille tyypillinen stabiliteettiongelma; matalan lujuuden teräksillä 

paikallista lommahdusta ei usein ehdi ilmetä ennen materiaalin myötämistä. Staattisesti 
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kuormitettujen lujien teräsrakenteiden suunnittelussa on siis tiedostettava se, että 

jännitysten pysyminen myötörajan alapuolella ei takaa rakenteiden kestävyyttä. 

Rakenteen eri osissa esiintyvä paikallinen palautuva lommahdus ei kuitenkaan 

välttämättä alenna koko rakenteen kantavuutta, mikäli materiaalin myötöraja ei ylity. 

Paikallisia nurjahdusilmiöitä voi estää tai viivästyttää erilaisten jäykisteiden avulla. 

Tällöin esimerkiksi jäykistetyssä levyrakenteessa lommahdus rajoittuu aluksi erillisiin 

levykenttiin, jolloin rakenne voi yhä kantaa kuormitukset jännitysten uudelleen 

jakautumisen ansiosta. Jäykisteet voivat olla sisäänrakennettuna rakenteissa esimerkiksi 

taitosten tai muovattujen urien muodossa. Särmäys- ja taivutusmenetelmät ovat 

tehokkaita tapoja tuottaa rakenteen vaatimat jäykistyspiirteet piensarjatuotannossa. 

Myös erillisiä jäykisteosia voidaan kiinnittää rakenteisiin hitsaamalla tai muilla 

kiinnitysmenetelmillä. (SSAB Ab 2017a, s. 4:3–4:8) 

Ultralujien terästen korkeasta lujuudesta on Lämsän ja Kiurun (2012) mukaan eniten 

hyötyä nurjahdusta vastaan, kun rakenneosa on riittävän massiivinen eli hoikkuusluku 

on pieni. Tällöin materiaalin staattinen lujuus vaikuttaa suuresti nurjahdusjännitykseen, 

mikä nähdään kuvassa 6. (Lämsä ja Kiuru 2012, s. 14) Kun hoikkuusluku on suuri, 

ainoastaan materiaalin kimmomoduuli vaikuttaa nurjahduskestävyyteen, eikä teräksen 

lujuuden nostaminen paranna rakenteen nurjahduskestävyyttä (Outinen et al. 2007, s. 

291–292)  

 

Kuva 6. Materiaalikohtainen mitoitusjännitys nurjahdukselle hoikkuusluvun funktiona 

(Kiuru 2012, s. 57). 
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3.2.3 Väsymisilmiön huomioiminen 

Teräsrakenteiden keventäminen lujan materiaalin käytöllä johtaa tilanteeseen, jossa 

rakenteen kuormitukset on kannettava aiempaa ohuemmilla materiaalipaksuuksilla. 

Tällöin jännitysten kasvaminen kohottaa väsymisvaurion riskiä. Väsymislujuuteen 

vaikuttavat eniten kuormituskertojen määrä, kuormituksen jakauma ja voimakkuus sekä 

lovivaikutus. Muita vaikuttavia tekijöitä teräksen staattisen lujuuden ohella ovat 

pinnanlaatu, hitsausvirheet, jännitystila, levynpaksuus, lämpötila ja korroosio. Koska 

alkusärön ydintymiseen tarvittavan jännityksen suuruus riippuu perusaineen staattisesta 

lujuudesta, voidaan lujien terästen ajatella olevan väsymiskestävyyden kannalta 

perusteräksiä edullisempia. Toisaalta särön kasvunopeus ei riipu teräslaadusta. (SSAB 

Ab 2017a, s. 115–116) 

Tyypillisesti särön ydintymisvaihe määrittää voimakkaimmin väsymiskestävyyttä 

perusmateriaalissa ja jouhevasti muotoilluissa rakenneyksityiskohdissa, kun taas särön 

kasvunopeus on kriittisin tekijä suuren lovivaikutuksen alueilla, joita ovat esimerkiksi 

hitsausliitokset. (SSAB Ab 2017a, s. 115–116) 

Väsytyskuormitetuissa hitsausliitoksissa ultralujan teräksen käytöllä mahdollisesti 

saavutettavaa etua havainnollistavat Hietalan ja Keskitalon (2017) tutkimuksen tulokset. 

Tutkimuksessa verrattiin ultralujan kulutusteräksen ja tavanomaisen rakenneteräksen 

väsymiskestävyyttä laserhitsatuissa limiliitoksissa, joita rasitettiin puhtaalla 

leikkauskuormituksella. Tutkitun ultralujan kulutusteräksen valmistajan ilmoittama 

myötölujuus oli 1000 MPa ja murtolujuus 1250 MPa. Rakenneteräkselle ilmoitettu 

myötölujuus oli 355 MPa ja murtolujuus välillä 430–550 MPa. Kuvasta 7 nähdään, että 

hitsausenergialla 40 J/mm tehdyn limiliitoksen tapauksessa ultralujan kulutusteräksen 

väsymiskestävyys on sekä levyn että hitsin alueella selkeästi parempi kuin              

S355-rakenneteräksellä. Ultralujan teräksen paremmuus korostuu suurten 

jännitysamplitudien ja pienten väsytyssyklimäärien tapauksessa (LCF, low-cycle 

fatigue). (Hietala ja Keskitalo 2017, s. 1–10) 
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Kuva 7. Leikkauskuormitettujen laserlimiliitosten jännitykset koelevyssä ja hitsissä 

hitsausenergian 40 J/mm tapauksessa (Hietala ja Keskitalo 2017, s. 9).  

Limiliitosten väsytyskokeissa saadut tulokset muuttuivat merkittävästi, kun 

hitsausenergiana käytettiin 40 J/mm:n sijaan 225 J/mm. Tällöin hitsin ja levyn osalta 

saatiin kuvan 8 mukaisia tuloksia, joista nähdään S355-rakenneteräksen 

väsymiskestävyyden olevan ultralujaa kulutusterästä parempi pienillä 

jännitysamplitudeilla suurten väsytyssyklimäärien alueella. Tämän muutoksen pääteltiin 

johtuvan siitä, että S355-teräkseen hitsin ympärille ei synny pehmennyttä vyöhykettä 

kulutusteräksen tapaan. Lisäksi S355-teräksellä on kulutusterästä enemmän 

muokkauslujittumiskykyä, jolloin kokonaisuutena S355-teräksen muodonmuutos 

tapahtuu homogeenisemmin ja särön kasvu on siten hitaampaa. (Hietala ja Keskitalo 

2017, s. 9–10) 

 

Kuva 8. Leikkauskuormitettujen laserlimiliitosten jännitykset koelevyssä ja hitsissä 

hitsausenergian 225 J/mm tapauksessa (Hietala ja Keskitalo 2017, s. 9). 

Hietalan ja Keskitalon (2017) tutkimuksen tulosten voimakas riippuvuus 

hitsausparametreista viittaa siihen, että ultralujien terästen ja niiden hitsausliitosten 

väsymiskestävyyden ei voida olettaa olevan aina parempi matalan lujuuden teräksiin 

verrattuna. Kuitenkin voidaan todeta, että väsytyskuormitetuissa hitsatuissa rakenteissa 

teräksen staattisesta lujuudesta näyttäisi olevan eniten hyötyä suurilla 

kuormitusamplitudeilla kuormituskertojen määrän ollessa vähäinen. 
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Väsytyskuormitettujen rakenteiden liitoksissa on yleisesti tärkeintä välttää teräviä 

muotoja ja jyrkkiä rakenneosien välisiä jäykkyyden muutoksia, jotka toimivat 

väsymiskestävyyttä alentavina jännityskeskittyminä. Erityisen tärkeää rakenneosien 

jäykkyyden tasainen muutos on vääntökuormitetuissa rakenteissa.  Hitsauksen sijaan on 

parempi suosia kitkaliitoksia, joiden avulla lujan materiaalin parempi väsymiskestävyys 

voidaan hyödyntää. Jos hitsaamista ei voida välttää, hitsausliitosten 

väsymiskestävyyden säilymistä voidaan edistää sijoittamalla hitsausliitokset rakenteessa 

vähemmän kuormitetulle alueelle tai jälkikäsittelemällä hitsit väsymiskestävyyttä 

parantavilla menetelmillä. (SSAB Ab 2017a, s. 121)  

Väsymiskestävyyttä parantavat menetelmät perustuvat joko hitsin geometrian tai 

jäännösjännitystilan muokkaamiseen. Kaikki väsymiskestävyyttä parantavat menetelmät 

ovat tehokkaimpia, kun rakenteen kuormituksen aiheuttama jännitystaso on matala ja 

kuormitusten määrä on suuri. Toisaalta minkään menetelmän soveltuvuutta ei voida 

taata alle 6 mm materiaalipaksuuksille tai teräslaaduille, joiden myötölujuus on yli 900 

MPa. (Hobbacher 2009, s. 79–84) 

Dynaamisesti kuormitettujen rakenteiden väsymiskestävyyttä voidaan analysoida myös 

laskennallisin keinoin. Tällöin tavoitteena on mitoittaa rakenteet siten, että ne kestävät 

joko äärettömän tai äärellisen määrän kuormituskertoja. Keveät rakenteet mitoitetaan 

äärellisen kestoiän periaatteella, jolloin yleisimmin käytettyjä menetelmiä ovat 

nimellisjännitysten menetelmä, hot spot-menetelmä eli geometrisen jännityksen 

menetelmä, paikallisen venymän menetelmä sekä murtumismekaniikkaan perustuvat 

menetelmät. (Björk et al. 2014, s. 28 ja 51) Hitsatuille rakenteille soveltuvan hot spot-

menetelmän käyttöä on esitelty muun muassa Keräsen (2017) tutkimuksessa. 

Perinteisten menetelmien lisäksi on kehitetty todennäköisyysteoriaan perustuva 

väsymismitoitusmenetelmä (Rabb 2017). 

3.2.4 Rakenne-esimerkkejä 

Eräs esimerkki kevyestä ja lujasta rakenteesta on teräslevyistä valmistettu kennolevy, 

joka koostuu yleensä pohja- ja kansilevyistä sekä niiden välissä olevasta ytimestä. 

Tyypillisesti kenno valmistetaan hitsaamalla ydinrakenne kansi- ja pohjalevyihin. 

Hitsausmenetelmänä käytetään laserhitsausta, koska tällöin lämmöntuonti ja siitä 

johtuvat rakenteen muodonmuutokset ovat mahdollisimman vähäisiä. Laserhitsaus on 

myös hyvin tuottava menetelmä nopeutensa ansiosta. Kennolevyjä on kehitetty useita 
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eri tyyppejä, joiden erot ovat ytimen rakenteessa sekä levyjen paksuuksissa ja 

materiaaleissa (Pohjalainen 2007).  

Teräsrakenteiset kennolevyt voidaan jakaa ytimen rakenteen mukaan kolmeen 

pääryhmään, jotka ovat korrugoidulla eli yhtenäisellä aaltomaisella ytimellä jäykistetty 

kenno, yksittäisillä profiileilla tai putkipalkeilla jäykistetty kenno sekä kalottikenno, 

jossa ydin on muodostettu pintalevyihin muovatuista ulokkeista. Prismaattiset eli 

samansuuntaisilla elementeillä jäykistetyt kennot soveltuvat palkkirakenteisiin 

verrattavien mekaanisten ominaisuuksiensa vuoksi parhaiten yhdessä suunnassa 

tapahtuvaan taivutusrasitukseen; kalottikennojen mekaaniset ominaisuudet puolestaan 

riippuvat kalottien sijoittelusta ja määrästä. Kaikkien kennotyyppien etuna on pieni 

rakennekorkeus, kun taas haittapuolena on alhainen pintapaineen kestokyky. (Kujala et 

al. 2003, s. 7–10) Kuva 9 esittää eri kennolevytyyppejä ja niiden laserhitsien 

periaatteellisia sijainteja. 

 

Kuva 9. Teräsrakenteisen kennolevyn ytimen rakennetyypit (mukaillen Kujala et al. 

2003, s. 7). 

Kennolevyn merkittävin etu on alhainen paino ja materiaalin tehokas käyttö; oikealla 

suunnittelulla rakenteen kaikki osat saadaan kantamaan kuormituksia. Lisäksi 

puolivalmisteena toimitettavan kennolevyn avulla voidaan säästää työkustannuksissa 

lopputuotteen osalta. Umpimateriaaleista valmistettuihin rakenteisiin verrattuna lisäetua 

voi tuottaa kennolevyn sisätilan hyödyntäminen esimerkiksi lämmön ja äänen 

eristämisessä tai värähtelyjen vaimentamisessa sekä kaapelointien ja putkistojen 

suojaamisessa. (Lassila 1999, s. 23) 

Kennolevyä käytetään koneteollisuudessa erityisesti siksi, että se voi keveytensä 

ansiosta tarjota mahdollisuuden liikkuvien koneiden energiankulutuksen vähentämiseen 

koko niiden elinkaaren ajan. Työkoneissa keveät kennorakenteet antavat 

mahdollisuuden hyötykuorman suhteellisen osuuden kasvattamiseen ja näin parantavat 

tehtävän työn ympäristöystävällisyyttä ja taloudellisuutta. (Pohjalainen 2007) Valitun 
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teräsmateriaalin korkea hinta voi myös olla syy käyttää kennoa, koska rakenteen massan 

pienentäminen alentaa suoraan tuotteen materiaalikustannuksia. Kennorakenteen 

mittatarkkuus on yleensä hyvä. (Kenno Tech 2017)  

Kennorakenteiden haitat voivat liittyä suunnittelun ja valmistuksen ongelmiin, käyttöön 

ja kunnossapitoon sekä kierrätykseen. Suunnittelun osalta suurin haaste on 

kennorakenteen oikea mitoittaminen. Kennolevyn valmistusmenetelmät ja käsittelytavat 

poikkeavat yleisestä konepajavalmistuksesta: keskeisimmät ongelmat ovat kenno-osien 

leikkaus sekä liittäminen toisiinsa ja muihin rakenteisiin. Lisäksi tarvittavan 

tuotantolaitteiston investointikustannus on melko suuri. Kennorakenteen kunnossapidon 

kannalta rajoituksia asettaa rakenteen korjaaminen, jota ei voida toteuttaa alkuperäisellä 

valmistusmenetelmällä. Käytöstä poistetun kennorakenteen kierrätettävyys kärsii, 

mikäli rakenne sisältää metallin ohella muitakin materiaaleja. (Lassila 1999, s. 23–24) 

Kennorakenteiden käytössä on huomioitava erityisesti, että suuret pistekuormat ovat 

epäedullisia ohutlevyistä koostuvalle rakenteelle; pistemäisiä kuormituksia voidaan 

toisaalta jakaa laajemmalle alalle esimerkiksi päällystämällä valmiissa tuotteessa oleva 

kennorakenne vanerilevyllä (Kenno Tech 2017).  

Lujia teräksiä voidaan hyödyntää tehokkaasti myös rakenneputkina, joiden painon ja 

lujuuden suhde on hyvä yksinkertaisen muodon sekä edullisten lujuusominaisuuksien 

vuoksi. Suljetuille profiileille tyypilliseen tapaan rakenneputken vääntölujuus on hyvä. 

Suljettu muoto tuottaa putkipalkille myös sen edun, että vauriotilanteissa rakenne ei 

rikkoudu hallitsemattomasti. Putkipalkkirakenteen kuormankantokyky ei välttämättä 

romahda edes stabiliteetin menettämisen seurauksena, vaan kuormankantokyky laskee 

hitaasti maksimikuormituksen toteutumisen jälkeen. Parhaiten muodonmuutoskykynsä 

säilyttävät sellaiset poikkileikkaukset, joiden ulkomitat ovat pieniä suhteessa 

seinämänpaksuuteen. (Kähönen et al. 1999, s. 21–23) Myötölujuuden noustessa 900 

MPa:n tasolle saatavilla olevien rakenneputkien poikkileikkausmittojen valikoima 

kuitenkin kapeutuu ja sijoittuu pääasiassa suurten poikkileikkausten alueelle (SSAB Ab 

2018d). Tämä voi rajoittaa lujimpien teräslaatujen käyttöä rakenneputkimuodossa. 
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4 VALMISTUSTEKNIIKKA 

Valmistustekniikoiden laaja tuntemus on tarpeen, kun tavoitteena on löytää parhaat 

menetelmät ultralujien terästen ominaisuuksien mahdollisimman tehokkaaseen 

hyödyntämiseen. Toisaalta tässä työssä pitäydytään Suomessa yleisesti käytettävissä 

teräslevytuotteiden valmistusmenetelmissä, jotta ultralujien terästen käyttöön 

siirtyminen ei edellyttäisi yrityksiltä suuria investointeja. Tässä luvussa esitellään lujien 

terästuotteiden valmistukseen soveltuvia tuotantomenetelmiä: leikkausta, muovausta, 

liittämistä, koneistusta sekä ainetta lisäävää valmistusta. Leikkauksen osalta esitellään 

termisiä ja mekaanisia menetelmiä. Muovausmenetelmistä käsitellään vain särmäystä ja 

taivutusta eri sovelluksineen ja muut muovausmenetelmät rajataan tarkastelun 

ulkopuolelle. Liittämistekniikoista käsitellään laser- ja kaarihitsausta sekä ruuviliitoksia. 

Koneistuksen osalta lujille teräslevyrakenteille soveltuvat lähinnä jyrsintä ja poraus. 

Ainetta lisäävän valmistuksen osalta esitellään tekniikkaa, jolla on mahdollista tuottaa 

yli 900 MPa:n myötölujuuden saavuttavia teräsosia. 

4.1 Leikkaustekniikat 

4.1.1 Mekaaninen leikkaus 

Mekaanisia leikkausmenetelmiä ovat esimerkiksi suuntaisleikkaus, lävistys, meisto ja 

pyöröleikkaus. Tavanomaisessa suurehkojen levyosien työstössä yleisin menetelmä on 

suuntaisleikkaus, jolla voidaan leikata suorareunaisia kappaleita.  Tällöin tärkein 

parametri on leikkausväli, joka on kohtisuoraan leikkaussuuntaa vasten mitattu 

työkalujen leikkaavien reunojen välinen matka. Leikkausväli vaikuttaa leikatun reunan 

laatuun ja leikkauksessa tarvittavan voiman suuruuteen. Leikkausväli on yleensä 

teräksillä 7–12 % levynpaksuudesta, mutta lujilla ruostumattomilla teräslaaduilla 

voidaan tarvita jopa 18–21 % leikkausväliä. (Matilainen et al. 2010, s. 170–175) 

Leikkausvälin sopiva arvo määräytyy levynpaksuuden, materiaalin lujuuden ja 

leikkauskoneen rakenteiden jäykkyyden mukaan. Oikean leikkausvälin määrittäminen 

on tärkeää, sillä väärillä parametreilla suoritetun leikkauksen tuottama huonolaatuinen 

reuna voi aiheuttaa murtumista muovausprosesseissa. Lujille teräksille suositellaankin 

termistä leikkausta erityisesti silloin, kun käytetään paksua levyä, jonka reunaa 

muovataan voimakkaasti. (SSAB Ab 2017a, s. 6:1–6:5) 
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Lujien terästen mekaanisessa leikkauksessa leikatun reunan vajaasärmäisyys, vinous ja 

purseen korkeus ovat ovat tyypillisesti vähäisempiä kuin pehmeiden materiaalien 

leikkauksessa. Myös leikatun kappaleen taipuminen ja vääntyminen vähenevät lujuuden 

kasvaessa; kuitenkin levyn tason suuntainen kaareutuminen lisääntyy materiaalin 

lujuuden nousun myötä. (SSAB Ab 2017a, s. 6:5) Lujien terästen leikattavuutta 

mekaanisilla menetelmillä ja eri parametrien vaikutusta leikkauspinnan laatuun ja 

leikkauslaitteiden kulumiseen on selvitetty tarkemmin Savelan (2008) tutkimuksessa. 

4.1.2 Vesisuihkuleikkaus 

Vesisuihkuleikkaus on leikkausmenetelmä, jossa erittäin korkean paineen  

(jopa 6000 bar) alainen kapea vesisuihku irrottaa materiaalia leikattavasta kappaleesta. 

Tekniikkaa voidaan soveltaa sellaisenaan pelkällä puhtaalla vedellä pehmeille 

materiaaleille, kuten puulle tai kumille: tällöin puhutaan puhdasvesileikkauksesta. 

Metallit ja muut kovat materiaalit vaativat abrasiivin eli leikattavaa materiaalia 

kuluttavan aineen käyttöä vesisuihkun seassa. Abrasiivinen vesisuihkuleikkaus soveltuu 

käytännössä kaikille rakennemetalleille, koska leikkaus ei aiheuta minkäänlaisia 

lämpömuutoksia kappaleeseen. Menetelmän etuihin kuuluu myös hyvä leikkausjälki, 

jossa voidaan päästä ± 0.05–0.2 mm:n mittatarkkuuteen. Leikkausjälkeen vaikuttaa 

suuresti ennen kaikkea leikkausnopeus. Myös abrasiivina käytetyn erikoishienon hiekan 

määrä vaikuttaa leikkauspinnan laatuun. (Muototerä Oy 2017) 

Ultralujille teräksille vesisuihkuleikkaus on ihanteellinen leikkausmenetelmä, koska 

työkappaleeseen ei kohdistu lainkaan lämpövaikutusta ja tällöin materiaalin 

ominaisuudet säilyvät ennallaan. Toisaalta teräslevyissä on käytännössä aina 

valmistusprosesseista aiheutuvia sisäisiä jännityksiä, jotka voivat aiheuttaa kappaleisiin 

muodonmuutoksia myös vesisuihkuleikkauksen aikana.  

Teräslevyn sisäiset jännitykset yhdessä materiaalin sisältämän vedyn kanssa voivat 

aiheuttaa nurkissa reunan viivästynyttä halkeilua sekä termisillä että ei-termisillä 

leikkausmenetelmillä. Erityisesti nuorruttamalla valmistettujen lujien teräslaatujen 

leikkaamisessa onkin vältettävä teräviä sisä- ja ulkonurkkia. (SSAB Ab 2017c). 

Vesileikkaustyön nopeudenkin kannalta jouhevat muodot ovat suositeltavampia kuin 

terävänurkkaiset. Vesisuihkuleikkauksen tehokas hyödyntäminen vaatii laitteiston 

toimintaperiaatteen tuntemusta: esimerkiksi reikien tekeminen on suhteellisen hidasta, 

koska reiän aloitusta varten vesisuihku täytyy sammuttaa ja käynnistää uudelleen. 
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Levykappaleen ulkomuodon ja reikien leikkausradat kannattaakin yhdistää, mikäli se ei 

heikennä kappaleen ominaisuuksia. Toisaalta vesisuihkuleikkaamalla voidaan valmistaa 

levynpaksuutta kapeampiakin reikiä. Myös viisteleikkaus on mahdollista nykyaikaisilla 

vesileikkauskoneilla. Vesisuihkuleikkauksen avulla voidaankin joissain tapauksissa 

välttyä kokonaan esimerkiksi koneistustyövaiheilta. (Matilainen et al. 2010, s. 197–198) 

4.1.3 Terminen leikkaus 

Termisellä leikkauksella tarkoitetaan lämpöenergiaa hyödyntäviä leikkausprosesseja, 

joissa metallia leikataan joko polttamalla tai sulattamalla. Tärkeimmät termiset 

leikkausmenetelmät ovat poltto-, plasma- ja laserleikkaus. (Niemi 1985, s. 3) Kaikki 

termiset leikkausmenetelmät aiheuttavat lämpövaikutuksen myötä aina jonkin verran 

muutoksia teräksen sisäisen rakenteeseen. Tämä on otettava huomioon 

leikkausmenetelmän valinnassa erityisesti lujien terästen kohdalla, jotta tavoiteltuja 

hyviä mekaanisia ominaisuuksia ei menetetä valmistettavan rakenteen kriittisissä osissa. 

Tässä työssä käsiteltävien ohuiden lujien teräslevyjen termiseen leikkaamiseen 

soveltuvat käytännössä plasma- ja laserleikkausmenetelmät, joiden työkappaleeseen 

kohdistama lämpövaikutus on huomattavasti pienempi kuin polttoleikkauksessa. 

Plasmaleikkaus 

Plasmaleikkaus perustuu erillisiä molekyylejä, atomeja, ioneja ja elektroneja sisältävän 

kuuman plasmakaasun hyödyntämiseen. Plasma kuumennetaan johtamalla kaasua 

elektrodin ja työkappaleen välille synnytettyyn valokaareen. Lämpötila kohoaa edelleen, 

kun plasmasuihkua kuristetaan suuttimen avulla; tällöin törmäilevät kaasumolekyylit 

hajoavat atomeiksi ja edelleen ioneiksi ja elektroneiksi. Toisaalta koko ajan muodostuu 

myös uusia molekyylejä ja atomeja, mikä tuottaa huomattavasti lämpöenergiaa. 

Vapautunut lämpöenergia sulattaa levyyn railon, josta plasman liike-energia edelleen 

puhaltaa sulaneen metallin pois. (Niemi 1985, s. 24–25) 

Perinteisessä plasmaleikkauksessa kaasun virtaus kiertyy polttimen pituusakselin 

ympäri, mikä parantaa edelleen plasmakaaren kuroutumista ja siten nostaa kaaren 

lämpötilaa. Nykyisin perinteistä plasmaleikkaustekniikkaa käytetään lähinnä käsin 

suoritettavassa leikkauksessa. Nykyaikaisia plasmaleikkaussovelluksia ovat 

kaksoiskaasu-, vesi-injektio- sekä hienosädeplasmaleikkaus. Näiden menetelmien 
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leikkauslaatu ja tehokkuus ovat parempia verrattuna perinteiseen plasmaleikkaukseen. 

(Ionix Oy 2017a) 

Yhteistä kaikille plasmaleikkausmenetelmille on leikkausrailon seinämien vinous, koska 

leikkauksesta aiheutuva lämpö kohdistuu suuremmalta osin railon ylä- kuin alaosaan 

(Ionix Oy 2017a). Nykyaikaisimmilla plasmaleikkauslaitteilla voidaan saavuttaa lähes 

kohtisuorat leikkauspinnat kehittyneen kaasuvirtauksen hallinnan avulla (Kjellberg 

Vertrieb GmbH 2017). Toisaalta railopinnan vinoutta voidaan kasvattaa edelleen 

ohjaustekniikan avulla, jolloin on mahdollista valmistaa esimerkiksi hitsausviisteet 

suoraan leikkausprosessissa (Esab 2017).  

Plasmaleikkaus soveltuu kaikille metalleille, koska ainoa vaatimus leikattavalle 

materiaalille on sähkönjohtavuus. Leikkausnopeus on erittäin hyvä alle 30 mm 

levynpaksuuksilla ja lämpövaikutusalue jää kapeaksi. (Niemi 1985, s. 39–41) 

Käytännössä kapea lämpövyöhyke näkyy plasmaleikkauksessa siten, että leikkauksessa 

ei ilmene suuria muodonmuutoksia (Niemi 1985, s. 53). 

Laserleikkaus  

Laserleikkauksessa käytettävä teknologia perustuu siihen, että tietyn väliaineen atomeja 

tai molekyyleja viritetään korkeampaan energiatilaan, josta palautuminen alemmalle 

tasolle tuottaa energiaa fotonien eli valon säteilyn muodossa.  Syntyvän valon 

aallonpituus riippuu näiden energiatasojen erotuksesta. (Niemi 1985, s. 41) Jokainen 

väliaine tuottaa itselleen ominaista aallonpituutta, joka työstölasereissa on luokkaa    

100–10 000 nanometriä (Kujanpää et al. 2005, s. 35). Lasersäteilyä muodostavana 

väliaineena voidaan käyttää kaasua, nestettä tai kiinteää ainetta. Atomien virittämiseen 

käytetään esimerkiksi sähkö- tai valoenergiaa. (Kujanpää et al. 2005, s. 33) 

Teollisuudessa materiaalien työstämiseen yleisimmin käytetyt viisi lasertyyppiä ovat 

CO2-kaasulaser (hiilidioksidilaser), neodyymi-kidelaser, kiekkolaser, diodilaser ja 

kuitulaser. Lasertyyppien erot ovat pääasiassa laitteiston rakenteessa, laservalon 

aallonpituudessa sekä säteen laadussa. (Ionix Oy 2017b) Konepajakäytössä yleisin 

lasersovellus on    CO2-laser, jonka aallonpituus on joko 10600 nm tai 9600 nm 

(Kujanpää et al. 2005, s. 54–55). 

Materiaalin soveltuvuus laserleikkaukseen riippuu sen kyvystä absorboida eli ottaa 

vastaan laservalon energiaa (Kujanpää et al. 2005, s. 15). Absorboitumisen 
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voimakkuuteen vaikuttavat lasersäteen aallonpituus, lämpötila, materiaaliominaisuudet 

sekä absorboivan pinnan laatu. Absorption paraneminen lämpötilan noustessa tekee 

mahdolliseksi metallien sulattamisen lasertekniikalla. (Kujanpää et al. 2005, s. 44–45) 

Lasersäteen aallonpituudella on ratkaiseva vaikutus eri prosessien käytettävyydelle, 

koska metallien kyky absorboida laserin energiaa kasvaa aallonpituuden pienentyessä 

(Kulina et al. 1993, s. 3.2.1-3). Työkappaleen karhea pinta yleensä edistää absorptiota, 

koska pinnan pienten epätasaisuuksien vuoksi tapahtuu laservalon edestakaista 

heijastumista ja siten materiaaliin osuu suurempi osa säteilystä kuin sileän pinnan 

tapauksessa (Kujanpää et al. 2005, s. 52–53).  

Lasersäteen lisäksi laserleikkausprosessissa käytetään leikkauskaasua, joka johdetaan 

säteen kanssa erityisen suuttimen kautta leikkauskohtaan. Lasersulatusleikkauksessa 

kaasusuihkun kineettinen energia poistaa railosta laservalon sulattaman metallin, kun 

taas laserpolttoleikkauksessa laservalolla kuumennettu leikkauskohta hapetetaan ja sen 

tuloksena syntynyt sula metallioksidi poistetaan kaasusuihkun avulla. (Niemi 1985, s. 

41) Laserpolttoleikkauksessa leikattava materiaali on yleensä hiiliterästä tai 

niukkaseosteista terästä ja leikkauskaasu happea. Menetelmä muistuttaakin 

polttoleikkausta ja on sulattavaa leikkausta nopeampi menetelmä teräksen 

palamisreaktion tuottaman lisäenergian ansiosta.  (Kujanpää et al. 2005, s. 134) 

Ruostumattomien terästen laserleikkaus on sulattavaa leikkausta, jossa leikkauskaasuna 

on useimmiten typpi. Tällöin leikkausreuna on hapettumaton, minkä ansiosta 

korroosionkesto säilyy perusaineen tasolla. Myös leikkausreunan mekaaninen laatu on 

sulattavassa laserleikkauksessa parempi kuin happileikkauksessa. (Kujanpää et al. 2005, 

s. 263) 

Teräsosien suunnittelun kannalta lasertekniikka ja sen leikkaussovellukset tarjoavat 

monia mahdollisuuksia. Tavanomaisessa 2D-leikkauksessa yhdellä työmenetelmällä 

saadaan valmistettua hyvin pitkälle valmis osa, joka ei välttämättä edellytä lainkaan 

jälkityöstöä. Laserilla voidaan leikata nopeasti tarkkoja ja pieniä piirteitä, mikä 

helpottaa valmistus- ja kokoonpanoystävällisen suunnittelun käytännön toteuttamista 

esimerkiksi osiin sisällytettävien kohdistuspiirteiden avulla. Koska varsinaisia 

kappalekohtaisia työkalukustannuksia ei ole, 2D-laserleikkaus on muiden termisten 

leikkausmenetelmien tapaan hyvin joustava menetelmä vaihtelevan kokoisille 

tuotantosarjoille.  
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Nykyaikaisten robottien avulla laserteknologiaa voidaan käyttää 2-ulotteisen 

tasoleikkauksen lisäksi myös 3-ulotteiseen leikkaukseen (Kujanpää et al. 2005, s. 133). 

Tällöin kidelaserin tuottama säde tuodaan robotin käsivarteen optisen kuidun avulla, 

samoin kuin varsinaisen kuitulaserin tapauksessa. CO2-laserin säde voidaan siirtää vain 

peilitekniikan avulla. Erityisesti diodilasereilla käytetään myös lasertekniikan 

asentamista suoraan robotin käsivarteen. (Kujanpää et. al 2005, s. 100–103)               

3D-laserleikkauksella voidaan työstää esimerkiksi kokoonpanohitsattuja teräsrakenteita.  

Laserleikkauksessa lämmöntuonti on vähäisempää kuin plasmaleikkauksessa, jolloin 

myös leikattavan kappaleen muodonmuutokset ovat pienempiä. Leikkausrailon leveys 

on eri sovelluksissa välillä 0,1–1,0 mm: yleensä leveys on 0,2–0,3 mm. (Kujanpää et. al 

2005, s. 155) Lisäksi laserleikatun levyn reuna on kohtisuorassa levyn tasoon, mikä 

edesauttaa osien mittatarkkuuden säilymistä. (Niemi 1985, s. 49–53) 

Plasma- ja laserleikkauksessa leikkausreunan kapean lämpövyöhykkeen nopea 

jäähtyminen voi tuottaa martensiittisen mikrorakenteen. Tämä voi aiheuttaa levyn 

reunojen karkenemista ja edelleen halkeilua levyä taivutettaessa. (Niemi 1985, s. 49–53) 

Lisäksi nuorruttamalla valmistettujen lujien terästen tapauksessa termisesti leikatun 

levyn reunassa voi ilmetä halkeilua vuorokausien tai viikkojen kuluttua leikkauksesta. 

Kyseessä on teräksen sisältämästä vedystä johtuva viivästynyt murtuma, jonka riski 

kohoaa teräksen kovuuden ja levynpaksuuden kasvaessa. Halkeilua voi estää 

lämmittämällä työkappaletta ennen tai jälkeen termisen leikkauksen. Myös 

leikkausnopeuden vähentäminen pienentää reunamurtumien riskiä, koska tällöin levyn 

reunan lämpötilaerot pienenevät ja levyn sisäiset jäännösjännitykset tasaantuvat. (SSAB 

Ab 2017c) 

4.2 Liittämistekniikat 

Ultralujista teräksistä valmistettujen rakenteiden kriittisimpiä osatekijöitä ovat usein 

liitokset, mikä korostuu erityisesti väsytyskuormitetuissa rakenteissa (SSAB Ab 2017a, 

s. 3:8). Tässä tutkimuksessa käsitellään ohuille lujille teräksille soveltuvia 

hitsausmenetelmiä ja niillä tuotettavia hitsausliitoksia erityisesti väsytyskuormitettujen 

rakenteiden kannalta. Kitkaliitosmenetelmistä käsitellään ruuviliitoksia ja niiden 

erityispiirteitä lujien terästen kannalta. Erilaisten niitti-, liima- sekä hybridiliitosten 

mainitaan olevan edullisia väsytyskuormitetuissa liitoksissa (SSAB Ab 2017a, s. 3:11). 
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Niitti-, liima- ja hybridiliitosten käsittely kuitenkin rajataan tämän tutkimuksen 

ulkopuolelle, koska kyseisten liitostyyppien käyttö on metallituoteteollisuudessa 

hitsaus- ja ruuviliitoksiin verrattuna suhteellisen vähäistä. Lisäksi liimaliitosten käsittely 

vaatisi erityisluonteensa vuoksi metallimateriaaleihin perustuvia liitostekniikoita 

syvällisempää tarkastelua, mikä johtaisi tutkimusaiheen liialliseen laajenemiseen. 

4.2.1 Kaarihitsaus 

Hitsaus on yleisin tapa liittää metallirakenteita yhteen, ja konepajateollisuudessa hitsaus 

on useimmiten kaarihitsausta. Yleisimmät kaarihitsausprosessit ovat MIG/MAG-, 

puikko-, täytelanka-, jauhekaari-, TIG- ja plasmahitsaus. (Lukkari 1997, s. 5) Tässä 

luvussa käsitellään MAG-, puikko- ja TIG-hitsausmenetelmiä, joiden ominaisuudet 

soveltuvat ohuiden ultralujien terästen hitsaukseen. 

MAG-hitsaus  

MAG-hitsaus on kaasukaarihitsausmenetelmä, jossa hitsaustapahtuma suojataan 

ympäröivän ilman vaikutukselta aktiivisella (MAG, Metal-arc Active Gas welding) 

hitsausapuaineella eli suojakaasulla. Hitsausvirta on muutamia poikkeustapauksia 

lukuun ottamatta tasavirtaa. (Lukkari 1997, s. 158-160) MAG-hitsauksessa lisäaineen 

siirtyminen langasta hitsisulaan voi tapahtua joko oikosulkusiirtymisen tai 

suihkumaisen siirtymisen kautta. Oikosulkusiirtymisessä langasta irtoavat pisarat 

muodostavat hetkellisesti oikosulkuja langan ja työkappaleen välille, kun taas 

suihkumaisessa siirtymisessä sula metalli siirtyy erittäin pieninä pisaroina. 

Aineensiirtymistapoihin liittyy käsite kaarityyppi, jolla tarkoitetaan hitsausvirran ja -

jännitteen suhdetta. Yleisesti puhutaan lyhyt-, seka- ja kuumakaaresta. Lisäksi 

erityisellä pulssihitsauskoneella voidaan käyttää pulssikaarta. Ohuiden teräslevyjen 

hitsaukseen soveltuvat parhaiten lyhytkaari ja pulssikaari. (Lukkari 1997, s. 165–172) 

Lyhytkaarihitsauksessa ainetta siirtyy tasaisesti oikosulkujen avulla, mikä saadaan 

aikaan käyttämällä pieniä virta-arvoja ja alle 20 voltin jännitettä. Oikosulkujen suuri 

määrä pienentää valokaaren palamisen suhteellista osuutta hitsausajasta ja näin johtaa 

kylmempään valokaareen sekä pienempään hitsisulaan. (Lukkari 1997, s. 168–169) 

Pulssikaarihitsauksessa aineen siirtymistä ohjataan 20–400 Hz:n taajuudella sykkivän 

virran avulla.  Näin voidaan saada aikaan kuumakaari eli suihkumainen aineen 

siirtyminen, vaikka käytetyn hitsausvirran suuruus ja lisäainelangan halkaisija muuten 
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tuottaisivat lyhyt- tai sekakaaren. Lukkarin (1997, s. 172) mukaan pulssi-MAG              

-tekniikasta on ohuiden terästen osalta erityistä hyötyä ruostumattomien terästen 

hitsauksessa.  

Puikkohitsaus 

Puikkohitsaus on kaarihitsausta päällystetyn hitsauspuikon avulla. Puikon 

päällystemateriaalin tehtävät ovat kuonan ja kaasusuojan muodostamisen ohella 

hitsiaineen deoksidointi eli tiivistys, ionisointi sekä seostus. (Lukkari 1997, s. 88) 

Seostamattomien terästen ja hienoraeterästen hitsaukseen soveltuvat puikot jaetaan 

neljään eri pääluokkaan pinnoitteen ominaisuuksien mukaan. Päällystetyypit ovat 

hapan, emäs, selluloosa ja rutiili. Käytännössä lujien terästen puikkohitsauksessa 

käytetään emäspuikkoja, joiden päällyste sisältää runsaasti kalsiumkarbonaattia CaCO3 

eli kalkkia ja kalsiumfluoridia CaF2. Emäspuikon sanotaan olevan kylmästi hitsaava 

puikko, eli hitsiaine siirtyy sulaan suurten pisaroiden ja oikosulkujen kautta. 

Emäspuikon soveltuvuus vaativien rakenteiden hitsaukseen perustuu pieneen 

vetypitoisuuteen, joka vähentää riskiä alhaisissa lämpötiloissa ilmenevälle 

haurastumiselle. Iskusitkeys on myös hyvä, ja hitsi ei ole altis kuumahalkeamille. 

(Lukkari 1997, s. 99–102)  

Ruostumattomien terästen hitsauspuikoissa päällystetyyppien käyttö eroaa merkittävästi 

seostamattomien- ja hienoraeterästen puikoista: käytössä ovat vain rutiili- ja 

emäspuikot. Ruostumattomilla teräksillä käytetään eniten rutiilipäällystettä, jolla 

aineensiirtyminen tapahtuu hienopisaraisen mekanismin kautta. (Lukkari 1997, s. 100) 

Emäspuikon edullisilla metallurgisilla ominaisuuksilla ei ole austeniittisen 

ruostumattoman teräksen tapauksessa yhtä paljon merkitystä kuin niukkaseosteisilla 

teräksillä, koska austeniittinen teräs ei ole karkenevaa ja siten hitsin haurastumiselle ei 

ole suurta riskiä. Lukkarin (1997, s. 103) mukaan emäspuikoilla hitsataankin 

ruostumatonta terästä lähinnä tapauksissa, joissa hitsiltä edellytetään mahdollisimman 

suurta venymää ja hyvää iskusitkeyttä erittäin alhaisissa lämpötiloissa.  

Puikkohitsauksen etuja muihin kaarihitsausprosesseihin verrattuna ovat monipuolinen 

hitsauslisäainevalikoima, lisäaineiden hyvä saatavuus, menetelmän joustavuus sekä 

toimivuus kaikissa olosuhteissa. Toisaalta puikkohitsausta ei voida mekanisoida, ja 

suoritus käsityönä vaikuttaa prosessin vakauteen. Puikkohitsauksen käyttöalue alkaa 

noin 1,0–1,5 mm:n aineenpaksuuksista. (Oy Esab 2018) 
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TIG-hitsaus 

TIG (Tungsten Inert Gas) -hitsaus on eräs kaarihitsauksen sovellus, jossa valokaari 

palaa elektrodin ja työkappaleen välillä inertin suojakaasun ympäröimänä. Elektrodi on 

valmistettu hitsaustapahtumassa sulamattomasta volframista ja mahdollinen lisäaine 

syötetään erikseen hitsauskohtaan. Usein TIG-hitsauksessa ei käytetä lainkaan 

lisäainetta, vaan hitsisula muodostuu liitettävien kappaleiden sisältämästä perusaineesta. 

TIG-hitsauksen etuja ovat sulan ja tunkeuman hyvä hallittavuus, mikä on seurausta 

erillisistä valokaaresta ja lisäaineen tuonnista. Pienimmillään voidaan käyttää vain 

muutamien ampeerien virtaa, minkä vuoksi TIG-hitsaus on erittäin hyvä menetelmä 

ohuiden materiaalien hitsaukseen. (Ionix Oy 2017c) 

Kaarihitsauksen lisäaine 

Kaarihitsauksessa käytettävä lisäaine voi olla perusmateriaaliin verrattuna alilujaa, 

tasalujaa tai ylilujaa. Alilujaa lisäainetta käytetään lujien terästen hitsauksessa, jos hitsi 

sijaitsee rakenteessa vähän kuormitetulla alueella tai kun kuormitus ei ole kohtisuorassa 

hitsisaumaan nähden. Alilujaa lisäainetta voidaan käyttää myös väsytyskuormitetuissa 

liitoksissa, koska liitoksen muotoilulla ja hitsausvirheillä on suurempi merkitys 

väsymisen kannalta kuin itse sauman lujuudella; lisäksi alilujilla lisäaineilla voidaan 

joissain tapauksissa saavuttaa helpoimmin väsymislujuuden kannalta edullisin 

hitsigeometria. Tasa- tai ylilujaa lisäainetta käytetään, kun kuormitus on kohtisuorassa 

hitsiin nähden tai sauma on voimakkaasti kuormitetussa paikassa. Tällöin hitsiaineen on 

vastattava ominaisuuksiltaan perusainetta, mikä edellyttää tarkkuutta hitsausenergian 

tuomisessa rakenteeseen. (SSAB Ab 2017a, s. 3.3.1)  

Hitsausenergia ja hitsattavuus 

Pieni hitsausenergia vähentää lujan teräksen kovuuden ja lujuuden alenemista 

liitoksessa, mutta voi edistää sauman nopean jäähtymisen vuoksi hauraiden ja kovien 

faasien muodostumista. Liian suuri hitsausenergia puolestaan heikentää teräksen 

iskusitkeyttä. Kaarihitsauksessa hitsausenergian määrä voidaan laskea yhtälön (1) 

avulla:  

 Ew = U ∙ I ∙ 60 / v ∙ 1000,          (1) 
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missä  Ew on hitsausenergia pituusyksikköä kohti [kJ/mm], 

U on käytetty hitsausjännite [V], 

 I on käytetty hitsausvirta [A], 

 v on hitsausnopeus [mm/min]. (Ovako Oy Ab 2017, s. 6) 

 

Hitsausenergiasta voidaan määrittää lämmöntuonti yhtälön (2) avulla:  

       Qw = ηt ∙ Ew            (2) 

missä Qw on lämmöntuonti pituusyksikköä kohti [kJ/mm], 

 ηt on terminen hyötysuhde, 

Ew on hitsausenergia pituusyksikköä kohti [kJ/mm]. (Ovako Oy Ab 2017, 

s. 6) 

 

Puikko- sekä MAG -hitsauksessa terminen hyötysuhde ηt = 0,8 ja TIG-hitsauksessa       

ηt = 0,6.  Lämmöntuontiin vaikuttavat hitsausparametrit, perusaine ja levynpaksuus. 

Tyypillisesti puikkohitsauksessa lämmöntuonti on 1–4 kJ/mm, MAG-hitsauksessa 0,5–3 

kJ/mm sekä TIG-hitsauksessa 0,5–2,5 kJ/mm. (Ovako Oy Ab 2017, s. 6) 

Terästen hitsattavuutta arvioitaessa tarkastellaan yleensä karkenemistaipumusta, johon 

vaikuttaa ennen kaikkea hiilipitoisuus. Tärkeimpien seosaineiden yhteisvaikutusta 

teräksen hitsattavuuteen voidaan arvioida hiiliekvivalentin Cekv avulla. Teräs on hyvin 

hitsattava, kun hiiliekvivalentti on alle 0,41. Kohtalaisesti hitsattavien terästen 

hiiliekvivalentti on 0,41–0,45. Hiiliekvivalentin arvon 0,45 ylittävät teräkset ovat 

rajoitetusti hitsattavia. Kansainvälisen hitsausjärjestö IIW:n (International Institute of 

Welding) määritelmän mukainen hiiliekvivalentti voidaan laskea yhtälön (3) avulla  

Cekv = C + Mn / 6 + (Cr + Mo + V) / 5 + (Ni + Cu) / 15,       (3) 

 

missä Cekv on hiiliekvivalentti [%], 

  C on teräksen hiilipitoisuus [%], 

 Mn on teräksen mangaanipitoisuus [%], 

 Cr on teräksen kromipitoisuus [%], 

 Mo on teräksen molybdeenipitoisuus [%], 

 V on teräksen vanadiinipitoisuus [%], 

 Ni on teräksen nikkelipitoisuus [%], 
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 Cu on teräksen kuparipitoisuus [%]. (Ovako Oy Ab 2017, s. 8) 

4.2.2 Laserhitsaus 

Laserhitsauksessa voidaan usein käyttää vastaavaa teknologiaa kuin laserleikkauksessa. 

Yleisimmin laserhitsaus on syvätunkeuma- eli avaimenreikähitsausta, joka edellyttää 

teräksen hitsauksessa vähintään tehotiheyden 1 MW/cm
2 

saavuttamista. Riittävän 

tehokas lasersäde kykenee höyrystämään materiaaliin syvän reiän, jonka edeltä 

takapuolelle virtaava sula materiaali muodostaa sauman hitsausliikkeen aikana. Säde 

kohdistetaan joko kappaleen yläpintaan tai 25 % aineenpaksuudesta pinnan alapuolelle. 

Toinen laserhitsaustapa on sulattava hitsaus, jonka tuottama hitsi muistuttaa 

kaarihitsattua saumaa. Sulattavasta hitsauksesta on kyse silloin, kun tehotiheys ei ole 

riittävä syvän reiän muodostumiseen. Sulattavassa hitsauksessa liitoksen 

tarkkuusvaatimukset eivät ole yhtä tiukat kuin syvätunkeumahitsauksessa, koska 

leveämpi hitsisula kykenee paremmin sulattamaan kauempana olevat railopinnat 

toisiinsa. Sulattava hitsaus soveltuu erityisesti ohuiden materiaalien hitsaukseen. 

Laserhitsauksessa on mahdollista käyttää myös lisäainetta, jolloin railon 

tarkkuusvaatimukset lieventyvät ja asetusvirheiden aiheuttama haitta pienenee. 

Toisaalta lisäaineellisen laserhitsauksen haittapuoli on suurentuva lämmöntuonti. 

(Kujanpää et al. 2005, s. 157–169) 

Lasertyöstössä on mahdollista hyödyntää pulssitettua sädettä käyttämällä varsinaista 

pulssilaserteknologiaa (pulsed laser), jossa säde itsessään koostuu suuritehoisista 

laservalopulsseista, tai jaksottamalla jatkuvatehoista lasersädettä (CW, Continuous 

Wave) (Kujanpää et al. 2005, s. 39). Pulssihitsauksen avulla työkappaleen lämmöstä 

aiheutuvat muodonmuutokset voidaan minimoida. Pulssitetulla säteellä saavutetaan 

suurempi energiatiheys ja tunkeuma sekä kapeampi lämpövyöhyke kuin 

jatkuvatehoisella laserhitsauksella. Pulssittamalla aikaansaadun suuremman 

energiatiheyden ansiosta voidaan käyttää suurempaa polttopistettä, mikä lieventää 

railotoleranssivaatimuksia. Myös polttoväliä voidaan pidentää, mikä helpottaa 

liitoskohdan saavutettavuutta. Pulssilaserhitsaukseen soveltuu parhaiten                  

pulssi-Nd:YAG-teknologia, jonka pulssin maksimiteho on 20-kertainen jatkuvaan 

tehoon verrattuna. Toisaalta pulssihitsaus on jatkuvaa hitsausta alttiimpi erilaisille 

hitsausvirheille, ja hitsausnopeus on hieman alhaisempi. (Kujanpää et al. 2005, s. 157–

169) 
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Laserhitsauksen yleisiä etuja kaarihitsausprosesseihin verrattuna ovat suurempi nopeus, 

vähäisempi lämmöntuonti, soveltuvuus kaikkiin hitsausasentoihin, liitosten parempi 

saavutettavuus, hitsin täsmällisempi sijainti liitoskohdassa sekä paremmat 

mahdollisuudet liittää eri paksuisia osia onnistuneesti toisiinsa. Lisäksi laserhitsaus 

soveltuu hyvin automatisoituun tuotantoon. (Kujanpää et al. 2005, s. 157–169) 

Laserhitsaus edellyttää hitsattavien kappaleiden liitospinnoilta suurempaa tarkkuutta 

kuin kaarihitsausmenetelmät. Yleisimmin laserhitsauksessa käytetyt liitostyypit ovat 

päittäis-, laippa-, limi- ja T -liitokset. Erityistä tarkkuutta edellyttää päittäisliitos, jossa 

liitoksen ilmaraon on oltava pienempi kuin lasersäteen halkaisija. Lasersäteen halkaisija 

hitsauskohdassa on noin 0,1–1,0 mm, mihin vaikuttavat käytetty optiikka ja laserin teho. 

Esimerkiksi mekaanisesti leikatut reunat eivät yleensä sovellu sellaisenaan 

laserhitsattavaan päittäisliitokseen. (Kujanpää et al. 2005, s. 157–169) Laippa- ja 

limiliitoksilla voidaan välttää tarkkojen railopintojen valmistus, mutta toisaalta usean 

levyn läpi hitsattaessa on mitoitettava hitsin koko ja tunkeuma riittäviksi. 

Korroosioherkissä kohteissa limiliitoksen käyttö ei yleensä ole mahdollista. 

Limiliitoksissa on myös huolehdittava liitettävien osien tiiviistä kosketuksesta, koska 

ilmarako pienentää hitsin tunkeumaa. (Matilainen et al. 2010, s. 304–306) Kuvassa 10 

nähdään yleisimmät laserhitsauksen liitostyypit. Liitokset A ja B esittävät 

päittäisliitoksia, liitokset C ja D esittävät limiliitoksia, liitokset E ja F esittävät             

T-liitoksia ja liitokset G ja H esittävät pienaliitoksia. Liitos I esittää laippaliitosta. 

 

Kuva 10. Laserhitsauksen liitostyypit (mukaillen Kujanpää et al. 2005, s. 174; 

Matilainen et al. 2011, s. 304). 
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4.2.3 Ruuviliitos 

Ruuviliitokset ovat erityisen käyttökelpoisia lujista teräksistä valmistetuissa 

väsytyskuormitetuissa rakenteissa, joissa jännitykset ovat suuria. Kuormitusten 

siirtäminen rakenneosien välillä perustuu joko osien väliseen kitkaan tai ruuvin 

leikkaus- tai normaalivoiman kestävyyteen. Kitkaliitokset ovat suositeltavimpia, koska 

niiden valmistus ja asennus ovat leikkausliitosta yksinkertaisempia toteuttaa. Tällöin 

huolellinen esikiristys ja kireyden säilyminen on ehdoton edellytys liitoksen oikealle 

toiminnalle. Ruuvin pituussuuntaista kuormitusta tulee välttää, koska ruuvin 

väsymiskestävyys on heikko kierteiden aiheuttaman lovivaikutuksen vuoksi. 

Mahdollisimman pitkien ruuvien käyttäminen vähentää esikiristyksen menetyksen ja 

liitoksen asettumisen riskiä; ruuvin kuormitetun osuuden pituuden tulisi olla vähintään 

kolminkertainen ruuvin halkaisijaan nähden. Yleisesti ruuvin kantojen vastinpintojen 

tulee olla vähintään yhtä lujia kuin itse ruuvi, jottei liitoksen luotettavuus kärsi. 

Esimerkiksi maalikerroksia tulee välttää liitospinnoilla; tarvittava pintakäsittely on 

liitospintojen alueella tehtävä liitoksen kiristämisen jälkeen.  Mikäli vastinpintojen 

kovuus ei ole riittävä, on käytettävä karkaistuja aluslaattoja. (SSAB Ab 2017a, s. 3.3.2) 

Erilaisia kitka- ja leikkausliitoksia sekä niiden käyttöä lujista teräksistä valmistetuissa 

rakenteissa on käsitelty tarkemmin Kiurun (2012, s. 37–41) tutkimuksessa. 

4.3 Taivuttaminen 

Levyn taivuttaminen tapahtuu useimmiten särmäyskoneilla. Särmäys on yleensä niin 

sanottua vapaataivutusta, jossa levyä painetaan pyöristetyllä ylätyökalulla alatyökalun 

uraa vasten, kunnes on saavutettu riittävä taipuma. Tyypillinen materiaalien 

särmättävyyttä kuvaava parametri on särmäyspainimen säde. Lujilla teräksillä on 

käytettävä suurempia taivutussäteitä kuin perusteräksillä. (SSAB Ab 2017a, s. 6:12–

6:15) 

Yleisesti teräksen lujuuden noustessa muovattavuus heikkenee ja taivutuksessa 

esiintyvä takaisinjousto kasvaa. Taivutukseen tarvittava voima kasvaa suoraan suhteessa 

myötölujuuteen; toisaalta levynpaksuuden pieneneminen alentaa tarvittavaa voimaa. 

Särmäyksessä ilmenevän takaisinjouston voimakkuuteen vaikuttavat materiaalin 

myötölujuuden lisäksi muokkauslujittuminen sekä alatyökalun leveys ja painimen säde. 

Takaisinjouston tarkka laskenta on vaikeaa, joten usein sopivat parametrit joudutaan 

määrittämään kokeellisesti. Takaisinjousto voidaan eliminoida pohjaanisku-
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taivutuksella, jossa levy pakotetaan yhteen puristettavien työkalujen välissä muotoonsa. 

(SSAB Ab 2017a, s. 6:12) Suurten työstövoimien sekä työkaluilta ja materiaalilta 

vaadittavan tarkkuuden vuoksi pohjaaniskutaivutusta suositellaan vain alle 2 mm 

levynpaksuuksille. Lisäksi erikoistyökalujen aiheuttamien kustannusten vuoksi 

valmistettavan tuote-erän koon on oltava riittävän iso. Myös elastisen alatyökalun 

käyttö on mahdollista; tällöin särmä muotoutuu ylätyökalun mukaiseksi. Elastisen 

vastimen käytön suurin etu on se, että levyn pinnoite ei vahingoitu. Haittana on 

epätarkkuus yli 2 metrin pituisten levyosien taivutuksessa. (Matilainen et al 2010, s. 

242) 

Taivutus voidaan toteuttaa särmäyksen lisäksi taivutuskoneella tai taivutusautomaatilla. 

Taivutuskoneella työskenneltäessä levy on puristettu paikoilleen pöydän ja 

puristuspalkin väliin ja kääntyvä taivutuspalkki aiheuttaa levyyn taipuman vieriessään 

levyn ulkopintaa pitkin. Koska taivutuspalkki ei liu´u levyn pinnalla, levyn pintaan ei 

tule vaurioilta. Syntyvän särmän muotoon voidaan vaikuttaa puristuspalkkiin 

kiinnitettävän pyöristetyn taivutustyökalun avulla. Jos työkalun pyöristys on suurempi 

kuin levymateriaalille vapaassa taivutuksessa ominainen taivutussäde, tulee särmästä 

työkalun mukainen. Muussa tapauksessa taivutuskohta muotoutuu vapaasti. (Matilainen 

et al 2010, s. 239) 

Taivutusautomaatissa levy on paikoitettuna levynpitimellä ja erillinen 

kappaleenkäsittelijä liikuttaa levyä työn aikana. Taivutuksen tekevät ylempi ja alempi 

taivutustyökalu, jotka ovat kiinni pystysuunnassa liikkuvassa taivutuspalkissa. 

Taivutusautomaatilla voidaan valmistaa joustavasti monimutkaisia ja suuria kappaleita. 

Särmättäväksi ajateltu tuote ei kuitenkaan välttämättä sovellu sellaisenaan 

taivutusautomaatilla valmistettavaksi, sillä taivutettavan reunan korkeus on 

taivutusautomaatissa usein rajoittava tekijä. (Matilainen et al. 2010, s. 239–245) 

Ultralujien terästen kovan mikrorakenteen aiheuttama alhainen muovattavuus rajoittaa 

taivutusmenetelmien hyödyntämistä. Mikrorakennetta voidaan kuitenkin muokata 

paikallisesti esimerkiksi lasersäteen avulla, jolloin kapea-alainen lämpövaikutus muun 

muassa alentaa materiaalin kovuutta ja siten parantaa muovattavuutta käsittelykohdassa. 

Esimerkiksi Leiviskän (2006) tutkimuksessa todettiin erään myötölujuudeltaan          

960 MPa:n ultralujan rakenneteräksen kovuuden alentuneen eri parametreilla 

laserkäsiteltynä parhaimmillaan 40 prosenttia perusmateriaalin kovuudesta. 
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Laserkäsitellyn koemateriaalin särmäyksessä ilmeni vähemmän vaurioita kuin 

käsittelemättömän perusmateriaalin särmäyksessä. Lämpökäsittelyssä pehmenneen 

alueen kovuus kasvoi muokkauslujittumisen vaikutuksesta, mutta ei palautunut 

alkuperäiselle tasolle. (Leiviskä 2006, s. 55–84) 

Lasersäteellä voidaan myös aiheuttaa levyyn lämpöjännityksiä, jotka taivuttavat levyä 

haluttuun suuntaan. Lasertekniikkaa voidaan käyttää mekaanisten taivutusmenetelmien 

täydentäjänä tai itsenäisenä muovausmenetelmänä. Lasertaivutuksen erityisiä etuja ovat 

muovautumisen tarkkuus ja hallittavuus sekä se, että lasersäteellä ei tarvitse koskettaa 

kappaletta. Toisaalta laserin muovausteho on pieni verrattuna mekaanisiin menetelmiin. 

(Magee ja De Vin 2002) 

4.4 Lastuava työstö 

Lujien terästen koneistuksessa oikeiden työstöarvojen ja työkalumateriaalien valinta on 

tehtävä huolellisesti. Työstökoneen mekaanisen kunnon tulisi olla hyvä kovien 

terämateriaalien tapauksessa, ja tarpeettoman pitkien työkalujen käyttöä on vältettävä. 

Lujilla rakenneteräksillä ja kulutusteräksillä voidaan käyttää pikateräksestä (High Speed 

Steel, HSS) valmistettuja poria vain, jos teräksen kovuus on alle 500 HBW; tällöinkin 

mikroseostetut (HSS-E) tai kobolttiseostetut (HSS-Co) terämateriaalit tarjoavat 

parempaa suorituskykyä. Yleisesti on parempi käyttää poria, joissa on 

karbidimateriaalista valmistetut vaihtoteräpalat tai vaihdettava teräkruunu; kuitenkin 

lujimpien kulutusterästen poraukseen suositellaan yksiosaisia karbidityökaluja. 

Vaihdettavilla teräpaloilla varustettu pora lastuaa heti alusta alkaen koko halkaisijallaan, 

mikä on edullista työstöprosessin vakauden ja työkalun kestoiän kannalta. Erityisesti 

vaihdettavilla kovametalliteräpaloilla varustettuja poria käytettäessä syöttönopeuksia 

tulee vähentää ja leikkausnopeutta kasvattaa verrattuna tavanomaisiin teräksen 

koneistusarvoihin. Taipumien ja porattavan reiän muotovirheiden välttämiseksi on 

ohuet levykappaleet tuettava työstökohdan alapuolelta. Lujien terästen porauksessa 

tulee käyttää aina jäähdytysnestettä. (SSAB Ab 2017b) 

Koneistettaessa kierteitä ultralujiin teräksiin on tärkeää tehdä esireikä hyväkuntoisella 

poralla. Kierretyökalun kestoikä kasvaa, mikäli alkureiän halkaisijaa suurennetaan        

3 %:a nimellishalkaisijaan verrattuna. Kierteytyksessä tulisi käyttää vain pinnoitettuja 

kierretappeja, jotka kestävät kulumista paremmin kuin pinnoittamattomat työkalut. 
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Kierrereiät kannattaa valmistaa läpimenevinä reikinä, jos se on mahdollista. Lujille 

kulutusteräksille 550 HBW kovuudesta alkaen suositellaan kierteiden valmistusta  

CNC-jyrsinnällä kahdessa vaiheessa. (SSAB Ab 2017b) 

Lujien rakenneterästen ja kulutusterästen jyrsinnässä suositellaan värinän välttämiseksi 

siirtämään työkalua etenemissuuntaan nähden kohtisuorassa suunnassa pois 

työkappaleen keskiöstä. Suositeltava koneistusleveys on tällöin 25 %:a tai 

vaihtoehtoisesti 75–80 %:a työkalun halkaisijasta. Mikäli jyrsimen terät ovat 

vaihdettavia kovametalliteräpaloja, koneistusta ilman jäähdytysnestettä suositellaan 

vaihtelevan lämpökuormituksen aiheuttamien terärikkojen välttämiseksi. (SSAB Ab 

2017b) 

Ruostumattomien terästen koneistettavuus on yleisesti hiiliteräksiä huonompi 

muokkauslujittumisen, korkean sitkeyden sekä huonon lämmönjohtavuuden vuoksi. 

Tarvittavat lastuamisvoimat ovat suurempia ja lastunmuodostus on huonompaa, mikä 

aiheuttaa työkalujen voimakasta lämpenemistä ja tahmautumista sekä irtosärmän 

muodostumista. (Matilainen et al. 2010, s. 52) Austeniittisten ruostumattomien terästen 

koneistuksessa on pidettävä lastuamissyvyys vakiona, jotta lastu leikkautuu 

muokkauslujittuneen kerroksen alta (Sandvik Coromant 2017). 

4.5 Ainetta lisäävä valmistus 

Metallista ainetta lisäävät valmistustekniikat (AM, Additive Manufacturing) perustuvat 

joko jauhe- tai lankamuodossa olevan raaka-aineen käyttöön. Raaka-ainetta joko 

sulatetaan tai sintrataan kerroksittain voimakkaan energianlähteen avulla. 

Energianlähteenä käytetään tällöin elektronisuihkua, lasersädettä tai valokaarta. 

Jauhemaisesta raaka-aineesta valmistetut kappaleet vaativat vähemmän jälkityöstöä 

kuin lankaa käyttävillä laitteilla valmistetut osat, mutta lankamenetelmillä voidaan 

valmistaa suurempia kappaleita. (Frazier 2014) Jauhemateriaalista voidaan valmistaa 

kappaleita joko sintraamalla (SLS, Selective Laser Sintering) tai sulattamalla (SLM, 

Selective Laser Melting). Sulattavalla SLM-tekniikalla valmistetut osat soveltuvat 

vaativiin sovelluksiin paremmin kuin sintraamalla (SLS) valmistetut kappaleet, jotka 

ovat rakenteeltaan huokoisia. (SPI Lasers Limited 2015) Suomessa jauhemateriaaliin 

perustuva SLM-teknikka on paremmin kaupallisesti saatavilla kuin lankamateriaalia 

käyttävät menetelmät (Mäkelä 2018). Tämän vuoksi tässä tutkimuksessa käsitellään 
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SLM-tekniikkaa sekä asioita, jotka on huomioitava SLM-tekniikalla valmistettavien 

osien suunnittelussa. 

SLM-tekniikka 

Jauhemateriaalin sulattamiseen perustuvalla SLM-tekniikalla voidaan valmistaa tällä 

hetkellä (helmikuu 2018) suurimmillaan 800 mm x 400 mm x 500 mm kokoisia 

kappaleita (Concept Laser GmbH 2018). SLM-tekniikalla valmistettujen kappaleiden 

tiheys on liki 100 %:a raaka-aineen tiheydestä (Bremen et al. 2012). Kaupallisesti 

saatavista teräsmateriaaleista suurimpia lujuuksia tuottavat niin sanotut maraging-

työkaluteräkset, jotka sisältävät runsaasti nikkeliä, kobolttia sekä molybdeeniä. 

Esimerkiksi teräslaadusta 1.2709 kerrospaksuudella 50 µm valmistetun kappaleen 

myötölujuus on SLM-valmistusprosessin jälkeen yli 980 MPa ja erikseen karkaistuna 

yli 1900 MPa. (SLM Solutions Group AG 2018, s. 11)  

DFAM-suunnittelu 

Ainetta lisäävän valmistuksen haasteita tuotesuunnittelun kannalta ovat 

valmistusprosessissa syntyvien jäännösjännitysten minimointi, kappaleen 

valmistusasennon määrittäminen ja optimointi, tarvittavien tukirakenteiden ja niiden 

poistamisen suunnittelu sekä kappaleen geometrian optimointi valmistusmenetelmälle 

soveltuvalla tavalla. Ainetta lisäävän valmistuksen tehokas hyödyntäminen edellyttääkin 

komponenttien suunnittelua nimenomaan AM-tekniikan näkökulmasta, mitä kuvaa 

termi DFAM (Design for Additive Manufacturing). (Renishaw plc 2017) 

Työkappaleen asennolla on suuri merkitys ainetta lisäävän valmistuksen onnistumiseen 

sekä taloudellisuuteen. Pystysuorasta rakentamissuunnasta poikkeavat muodot on 

tuettava tulostuksen aikana tukirakenteilla: kuitenkin 45 asteeseen saakka kallistetut 

piirteet voidaan valmistaa ilman tukimateriaalia. Esimerkiksi reikien ja kanavien 

suunnittelussa tukirakenteiden tarve voidaan välttää käyttämällä reiän 

poikkileikkauksena pyöreän sijasta pisaran tai vinoneliön muotoa. Tukirakenteet 

lisäävät tuotantoajan ja raaka-aineen tarvetta sekä vaativat jälkityöstöä varsinaisen 

valmistusprosessin jälkeen, joten erityisesti tuotanto-osien tukirakenteet on 

suunniteltava harkiten. Tukirakenteita tarvitaan kuitenkin aina työkappaleen 

kiinnittämiseksi valmistusalustaan. Oikein suunnitelluilla tukirakenteilla on myös 

ylimääräistä prosessilämpöä poistava ja jäännösjännityksiä vähentävä vaikutus. 
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Tehokkaimmin jäännösjännityksiä voi kuitenkin vähentää suunnittelemalla kappaleet 

siten, että poikkileikkauksessa ei ole laajoja yhtenäisiä materiaalikeskittymiä ja 

poikkileikkauksen mitat eivät muutu äkillisesti kappaleen rakentamissuunnassa. 

(Renishaw plc 2017) 

Geometrian optimointia tulee soveltaa ainetta lisäävässä valmistuksessa siten, että 

kappaleelle määritetään yksi tietty rakentamissuunta, jonka mukaan rakennepiirteet 

muotoillaan (Renishaw plc 2017). Kuvassa 11 nähdään SLM-tekniikalla valmistettu osa 

ja sen rakennemalli, jossa on korostettu tukirakenteet sinisellä värillä. Onnistuneen 

DFAM-suunnittelun ansiosta osan sisäiset muodot on voitu valmistaa ilman 

tukirakenteita. 

 

Kuva 11. SLM-tekniikalla valmistettu osa (mukaillen Jokelainen 2018). 
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5 NRC-RALLIAUTON RUNGON DFMA-PROSESSI 

NRC-hanke on Oulun Ammattikorkeakoulun Auto- ja kuljetustekniikan 

koulutusohjelman opetus- ja opiskelijaprojekti, jossa on tarkoituksena luoda Suomen 

kansallisiin rallisarjoihin uusi WRC-tasoinen (World Rally Championship) kilpa-auto 

(NRC, National Rally Car). NRC-sarjan perusideana on, että kaikki kilpailijat käyttävät 

samanlaista runkoa sekä tekniikkaa, ja autot viimeistellään ulkoisesti eri automerkkien 

mukaisiksi. (OAMK 2017b) Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin FMT-

tutkimusryhmä toteutti pääosan NRC-auton rungon ensimmäisen prototyypin 

suunnittelusta sekä käytännön valmistuksesta ULTRA - Uutta liiketoimintaa 

järjestelmätason tuote- ja palveluratkaisuista -hankkeen puitteissa. Suunnittelutyössä 

sovellettiin FMT-ryhmän kehittämää laajennettua DFMA-prosessia, jonka avulla 

voidaan suunnitella lujista teräksistä keveitä ja kestäviä sekä kustannustehokkaita 

rakenteita, joiden valmistettavuus ja kokoonpantavuus on huomioitu erityisen hyvin 

(OAMK 2017a). 

5.1 Konseptisuunnittelu 

5.1.1 Tuotevaatimukset 

NRC-auton tärkeimpiä vaatimuksia ovat turvallisuus ja luotettavuus sekä edulliset 

käyttökustannukset. Auton kehitystyössä painotetaan turvallisuuden ohella keveiden 

sekä lujien runko- ja korirakenteiden merkitystä. (OAMK 2017b) Auton 

käyttöikätavoite on 5 vuotta tai 5000 km kilpailukäytössä. Prototyyppivaiheen jälkeen 

on tarkoitus valmistaa alle 150 auton piensarja. (Ilomäki et al. 2017) 

Ajoneuvon runko koostuu kolmesta osasta: etuapurungosta, keskirungosta sekä taka-

apurungosta. Kiinteän keskirungon tehtävä on suojata kuljettajia. Apurungot ottavat 

vastaan törmäysvoimat ja johtavat ne hallitusti keskirunkoon liitoskohtien välityksellä; 

tämän vuoksi apurunkojen tulee olla vaihdettavissa. Moottori, voimansiirto ja 

pyöräntuenta kiinnitetään apurunkoihin. Auton rungon on oltava suomalaisten 

konepajojen valmistettavissa SSAB Ab:n tuottamista materiaaleista. (Ilomäki et al. 

2017) Turvallisuus- ja keveysvaatimusten täyttämiseksi valitaan materiaaliksi lujin 

mahdollinen teräslaatu, jota on saatavilla tarvittavissa paksuusluokissa. (Mäntyjärvi et 

al. 2017b, s.7) 
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Pyörien keskilinjalta mitattu raideleveys on 1700 mm ja akseliväli on 2480 mm. Koko 

ajoneuvon massa ilman kuljettajaa on noin 1200 kg, ja kuljettajien ja polttoaineen massa 

huomioituna noin 1400 kg; massasta 55 %:a jaetaan etuakselille. Ajoneuvon rungon 

kokonaismassan tulee tällöin olla 250–300 kg. Massapisteen etäisyys akselien tasosta 

ylöspäin on 500 mm. Jousituksessa on yhteensä 240 mm liikematka, joka jakaantuu 100 

mm:n liikevaraan sisäänpäin ja 140 mm:n liikevaraan ulospäin nimellisasemasta. 

(Ilomäki et al. 2017) NRC-projektissa auton voimansiirto-, ohjaus- ja alustatekniikan 

suunnittelusta sekä vastaavien rakennemallien luomisesta vastasi Oulun 

Ammattikorkeakoulu (Mäntyjärvi et al. 2017a, s. 12). Kuvassa 12 nähdään NRC-

prototyyppiauton tekniikka ilman runkorakenteita esitettynä. 

 

Kuva 12. NRC-prototyyppiauton tekniikka (mukaillen Mäkikangas ja Jokelainen 

2018). 

Ajoneuvon käyttö on jaettu kolmeen alueeseen: normaalikäyttö, ei-normaalikäyttö sekä 

onnettomuus. Normaalia käyttöä on kaikki sellainen ajo, jossa ei osuta esteisiin ja auto 

pysyy renkaiden varassa – tällöin kuitenkin esimerkiksi hypyt ja tiessä olevat kuopat 

voivat aiheuttaa suuria kuormituksia auton rakenteisiin. Ei-normaalissa käytössä autolla 

törmätään suoraan esteeseen, joka voi olla esimerkiksi tien sivussa oleva kivi tai kanto; 

tällöin muodonmuutoksia saa tapahtua apurungoissa, mutta ei keskirungossa. 

Onnettomuus tarkoittaa tilannetta, jossa autolla törmätään rajusti esteeseen; tällöin 

keskirunkoonkin tulee vaurioita, mutta muodon pääpiirteissään säilyttävä rakenne 

suojaa kuljettajia. (Ilomäki et al. 2017)  

Auton ajateltiin voivan joutua seuraavan kaltaisiin rasitustilanteisiin: 
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1. Hyppy ilmaan ja putoaminen tielle. 

2. Suora törmäys esteeseen keula edellä.  

3. Vino törmäys esteeseen keula edellä.  

4. Suora törmäys esteeseen perä edellä.  

5. Sivusuuntainen törmäys esteeseen. 

6. Pyörähdys ympäri 360° etenemissuunnassa. 

7. Pyörähdys ympäri 360° kohtisuorassa etenemissuuntaan nähden. (Mäntyjärvi et al. 

2017a, s. 5) 

 

Edellä kuvattujen rasitustilanteiden perusteella määriteltiin myöhemmin 

laskentakuormitukset, joiden perusteella rakenteiden kestävyyttä tarkasteltiin 

tuotekehitysprosessin eri vaiheissa elementtimenetelmän avulla. Oulun 

ammattikorkeakoululla (OAMK) määritettiin laskennallisesti auton pyöräntuentaan 

normaalikäytössä kohdistuvat kuormitukset. Laskentakuormiksi saatiin seuraavat 

voimat:  

1. Jousen suuntainen voima: 100 kN. 

2. Poikittaisvoima jousen yläpäässä: 50 kN. 

3. Etualatukivarteen kohdistuva voima: ± 160 kN. 

4. Taka-alatukivarteen kohdistuva voima: ± 160 kN. (Jokinen 2016) 

5.1.2 Rakennevaihtoehtojen etsiminen 

Ajoneuvon korin teknisten vaatimusten ja laskentakuormitusten määrittelyn jälkeen 

konseptisuunnittelu jatkui rakenneperiaatteiden etsimisellä. Samalla kun ajoneuvosta 

haluttiin mahdollisimman kevyt, keskirungon tuli täyttää Kansainvälisen 

autourheiluliiton (FIA, Federation Internationale de l´Automobile) asettamat 

turvallisuusvaatimukset kuljettajien turvallisuuden takaamiseksi. Näin päädyttiin 

ajatukseen, että keskirungon suojausominaisuudet toteutetaan erillisten turvakaarien 

sijasta kiinteänä osana rakennetta. Eri rakennevaihtoehtojen luomisessa työkaluna 

käytettiin SolidWorks-ohjelmaa, jolla voitiin sekä mallintaa rakenteet, että analysoida 

niiden lujuusteknisiä ominaisuuksia. Konseptisuunnitteluvaiheen lujuuslaskennan 

tarkoituksena oli vertailla karkeasti eri vaihtoehtojen lujuus- ja jäykkyysominaisuuksia. 

FEM-analyyseissä kuormituksina käytettiin projektin alussa määritettyjä 

laskentavoimia. Rakenteiden keveimpien mahdollisten muotojen etsimisessä käytettiin 

lisäksi apuna topologian optimointiin tarkoitettua ParetoWorks-ohjelmaa. Keski- ja 



57 

 

apurungoille sekä niissä käytettäville liitoksille ja rakennemateriaaleille ideoitiin 

runsaasti vaihtoehtoisia rakenneratkaisuja. (Mäntyjärvi et al. 2017b, s. 6–21) 

Laajennetulle DFMA-menetelmälle ominaiseen tapaan valmistettavuus- ja 

kokoonpantavuusnäkökulmat on huomioitu konseptisuunnittelun alusta asti (ks. luku 

2.4).  

Rakenteiden ideointiin osallistui pääsääntöisesti kolme henkilöä. Konseptisuunnittelun 

alkuvaiheessa vastuu jaettiin siten, että kukin keskittyi lähinnä tietyn rungon osan 

luonnosteluun. Konseptisuunnittelun edetessä rakenneideoita yhdisteltiin 

kokonaisratkaisun löytämiseksi ja runkorakenteen yleiset periaatteet alkoivat vakiintua. 

(Mäkikangas ja Jokelainen 2018) Tässä luvussa esitellään eräitä suunnittelukohteita ja 

ehdotettuja ratkaisuja.  

Keskirungon rakenneperiaatteet 

Korirakenteen hahmottelu aloitettiin keskirungosta, jonka valmistusmateriaaliksi 

ehdotettiin teräskennolevyä sekä rakenneputkea. Keskirungolle ehdotettiin aluksi 

muodoltaan pisaraa muistuttavaa muotoilua. Ehdotus perustui pyöreästä 

rakenneputkesta valmistettuun kehikkoon, joka oli jäykistetty 15 mm paksulla 

kennolevyllä. Kaarevien muotojen ensisijainen tarkoitus oli parantaa rakenteen 

jäykkyyttä. Myös etu- ja taka-apurungon rakennetta hahmoteltiin kennolevyn avulla. 

(Mäkikangas ja Jokelainen 2018) Kuvassa 13 nähdään ohueen kennolevyyn ja pyöreään 

rakenneputkeen perustuva ralliauton rungon yleisluonnos. 

 

Kuva 13. NRC-auton korin varhainen rakenneluonnos (mukaillen Mäkikangas ja 

Jokelainen 2018). 
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Keskirungon rakenteen ideoinnin jatkuessa kaarevien kenno-osien valmistuksen 

arvioitiin kuitenkin olevan liian työlästä, joten jatkossa päätettiin käyttää vain suoraa 

kennoa. Alustavien lujuustarkastelujen myötä ilmeni, että aluksi ehdotetun 15 mm 

paksun kennolevyn lujuus- ja jäykkyysominaisuudet eivät olleet riittäviä. Kennon 

paksuuden kasvattamisen lisäksi kenno-osien ulkomuodon yksinkertaisuutta painotettiin 

kennojen leikkaamisen helpottamiseksi. Myös pääasiassa putkirakenteisia ehdotuksia 

esitettiin keskirungon osalta. Koska varmistui, että valitusta materiaalista teollisesti 

valmistettua rakenneputkea ei ole saatavilla, putken poikkileikkaus vaihdettiin pyöreästä 

suorakaide- ja neliömuotoihin putken valmistuksen yksinkertaistamiseksi. (Mäkikangas 

ja Jokelainen 2018) Kuvassa 14 nähdään kenno- ja putkirakenteisen keskirungon 

luonnokset. 

 

Kuva 14. Keskirungon konseptiluonnoksia (mukaillen Mäkikangas ja Jokelainen 

2018). 

Etuapurungon rakenneperiaatteet 

Etuapurungon muodon hahmottelussa hyödynnettiin topologian optimointia, millä 

pyrittiin lujan ja keveän rakenteen löytämiseen. Etuapurungon pääasialliseksi 

valmistusmateriaaliksi ehdotettiin aluksi 15 mm paksuista kennolevyä. (Mäkikangas ja 

Jokelainen 2018) Kuvassa 15 nähdään etuapurungon alustavan optimoinnin tulos sekä 

pääasiassa ohuen kennolevyn käyttöön perustunut rakenne-ehdotus.  
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Kuva 15. Etuapurungon optimointitulos ja eräs rakenne-ehdotus (mukaillen 

Mäkikangas ja Jokelainen 2018). 

Kennorakenteisen etuapurungon valmistettavuutta analysoitaessa päädyttiin arvioon, 

että rakenneputken käytöllä voidaan saavuttaa kennolevyä helpommin kevyt ja kestävä 

rakenne. Tämän vuoksi etuapurungosta hahmoteltiin uusi versio, jossa suurin osa 

kuormituksista siirretään rakenneputkien avulla. (Mäkikangas ja Jokelainen 2018) 

Konseptivaiheessa suoritettujen lujuusanalyysien perusteella voitiin yksilöidä tietty 

etuapurungon rakennetyyppi, jonka lujuusominaisuudet olivat parhaat (Mäntyjärvi 

2017b, s. 21). Kuva 16 esittää edullisimman konseptirakenteen FEM-laskennasta saatuja 

tuloksia, joissa siirtymän maksimiarvo on 11 mm ja jännityksen yläraja 1000 MPa. 

Kuormitusten sijainnit ja suunnat näkyvät kuvassa violetin värisinä nuolina. 

Laskentamallissa etuapurunko on kiinnitetty keskirungon kennorakenteiseen etuseinään, 

jonka taustapuoli on tuettu jäykällä tuennalla. 

 

Kuva 16. Etuapurungon parhaan konseptiehdotuksen lujuuslaskentatuloksia (mukaillen 

Mäkikangas ja Jokelainen 2018). 
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Taka-apurungon rakenneperiaatteet 

Taka-apurungon muodon hahmottelu aloitettiin etuapurungon tapaan topologian 

optimoinnin avulla (Mäntyjärvi 2017a, s. 19). Kuva 17 esittää optimoinnin lähtöaihiota 

sekä optimoinnin tuloksena saatua geometriaa.  

 

Kuva 17. Taka-apurungon topologian optimointi (mukaillen Mäntyjärvi 2017a, s. 19). 

Taka-apurungon valmistusperiaatteeksi ehdotettiin alkuvaiheessa etuapurungon tapaan 

kennolevyrakennetta, mutta yksinkertaisemman valmistettavuuden vuoksi siirryttiin 

pian luomaan pääasiassa rakenneputken käyttöön perustuneita vaihtoehtoja 

(Mäkikangas ja Jokelainen 2018). Kuvassa 18 esitetään varhainen taka-apurungon 

suunnitteluehdotus keskirunkoon yhdistettynä sekä valmistettavuuden ja keveyden 

suhteen edistyneempi vaihtoehto.  

 

Kuva 18. Taka-apurungon suunnitteluehdotuksia (mukaillen Mäkikangas ja Jokelainen 

2018). 
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Keskirungon ja apurunkojen liittäminen 

Keskirungon ja apurunkojen liitostavaksi ehdotettiin ruuvikiristeistä kartioliitosta, joka 

mahdollistaisi apurunkojen vaihtamisen tarvittaessa (Mäntyjärvi et al. 2017a, s. 6–8). 

Kuva 19 esittää kartioliitoksen periaatetta. 

 

Kuva 19. Keskirungon ja apurunkojen liitosten periaate (mukaillen Iso-Junno 2018). 

Kuvan 19 liitoksessa kuormitukset siirretään palkki- ja kennorakenteisiin 

laserhitsattujen kartio-osien ja vahvikelevyjen avulla. Liitos kiristetään läpimenevien 

ruuvien avulla. Kartio-osat paikoitetaan CNC-koneistettuihin asennusreikiin, mikä 

tuottaa rakenteelle hyvän tarkkuuden. 

Kennolevyn valmistus 

Auton rungon rakenne-ehdotuksissa esiintyneen kennolevyn vaatimuksena oli 

yksinkertainen rakenne, jonka avulla voidaan valmistaa edullisesti ja helposti suoraa 

sekä kaareutuvaa kennoa. Perinteisten kennotyyppien ohella (ks. s. 33–34) kennolevyn 

rakenteeksi ehdotettiin uutta vaihtoehtoa, jonka valmistus perustuu C-kirjaimen 

muotoon särmättyjen ohutlevyprofiilien yhteenliittämiseen laserhitsatun limiliitoksen 

avulla. Kaareutuvia ja suoria kenno-osia voidaan valmistaa hitsaamalla ensin toinen 

pinta kennosta valmiiksi ja asettamalla joustava rakenne halutun muotoiseksi, minkä 

jälkeen muoto lukitaan hitsaamalla toisen puolen limiliitokset. (Mäntyjärvi et al. 2017b, 

s. 13) Kuvassa 20 esitetään uuden kennolevytyypin vaihtoehtoisia toteutustapoja. 
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Kuva 20. NRC-projektissa kehitetyn kennolevyrakenteen variaatioita (mukaillen 

Mäntyjärvi et al. 2017b, s. 13). 

Kuvan 20 kennovaihtoehto C koostuu sisäkkäin asetettavista kartionmuotoisista 

profiileista. Ratkaisun etuna on profiilin yksinkertainen muoto. Haittana on se, että 

kartiomaisuuden vuoksi limitetyt levyt eivät ole samansuuntaisia ja siten 

laserhitsauksessa ilmaraon eliminoiminen voi olla haastavaa. Keskellä nähtävä 

kennotyyppi ZC on johdettu tyypistä C. Vaihtoehdon ZC profiileissa on ylimääräiset 

taivutukset, joiden ansiosta kennon limittyvät osuudet asettuvat täsmälleen vaakatasoon 

ja näin laserhitsauksessa ilmarako on helpompi poistaa levyjen välistä. Kolmas 

ehdotettu kennotyyppi VC perustuu epäsymmetrisen profiilin käyttöön. Ratkaisulla 

saavutetaan kalotti- tai hattuprofiilikennojen kaltaiset ominaisuudet, mutta haasteena on 

kennotyypin C tapaan erisuuntaisten liitospintojen limiliitokseen syntyvä ilmarako. 

(Mäntyjärvi et al. 2017b, s. 12–14) 

Kenno-osien liittäminen 

Kennolevyosien liitosperiaatteeksi ehdotettiin kuvan 21 mukaisia ratkaisuja, joissa 

liitoselementit on korostettu keltaisella värillä.  

 

Kuva 21. Kennolevyosien liittämistapoja (mukaillen Mäntyjärvi et al. 2017b, s. 12–13). 
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Kuvan 21 vaihtoehto 1:n mukaisessa ratkaisussa vaakakennoon liittyvän pystykennon 

ensimmäinen profiili on muotoiltu liitosta varten, joten erillistä liitososaa ei tarvita. 

Vaihtoehdoissa 2 ja 3 puolestaan on erilliset liitoskulmat, jotka laserhitsataan kennoihin 

kiinni. Vaihtoehdossa 3 sisäpuolisen kulman ylimääräinen taitos tuottaa nurkkaa 

jäykistävän vinotuen. 

Rakenneputken valmistus 

Myös rakenneputken osalta jouduttiin etsimään valmistustapoja, koska soveltuvaa 

ultralujaa rakenneputkea ei ollut saatavilla (ks. s. 58). Valmistusperiaatteeksi 

ehdotettiin, että levyaihiot särmätään profiileiksi ja profiilit liitetään yhteen 

laserhitsaamalla. Kuva 22 esittää rakenneputken vaihtoehtoisia valmistusperiaatteita. 

 

Kuva 22. NRC-projektissa ehdotettuja rakenneputken valmistusperiaatteita (mukaillen 

Mäntyjärvi et al. 2017b, s. 14). 

Kuvan 22 ratkaisussa A saavutetaan syvä hitsisauma, mutta rakenteen haittapuolena on 

vaadittavien särmäysten lukumäärä ja korkeat tarkkuusvaatimukset. Tarkkuutta voisi 

parantaa tarvittaessa koneistamalla liitospinnat, mikä tuottaisi ylimääräistä työtä.  

B-ratkaisun etuna on yksinkertaisuus, mutta tässä vaihtoehdossa profiilien reunojen on 

oltava erityisen suoria liitoksen onnistumiseksi. Toisaalta matalan hitsaussyvyyden 

ansiosta sauma olisi mahdollista hitsata sulattavan laserhitsauksen avulla, jolloin 

profiilien tarkkuusvaatimuksia voitaisiin alentaa. Liitosten A ja B tapauksessa liitettävät 

profiilit on helppo puristaa yhteen hitsauksen ajaksi. Ratkaisussa C saavutetaan syvä 

avaimenreikähitsi leveän liitospinnan ansiosta, mutta liitoksen onnistumiseksi 

liitettävien profiilien tulee olla tarkasti samanlaiset ja liitospintoja on vaikea puristaa 

yhteen hitsauksen aikana. Leveät laipat tuottavat ylimääräistä massaa rakenteeseen, 

mutta toisaalta lisämassa sijaitsee kaukana neutraaliakselista ja näin parantaa rakenteen 

jäykkyyttä. Vaihtoehto C voidaan toteuttaa myös siten, että toinen c-profiileista on 

kapeampi ja asetetaan leveämmän profiilin sisälle. Liitostapa D:n tärkein etu on 

mahdollisuus asetella profiilit edullisen hitsausrailon saavuttamiseksi, jolloin profiilien 

särmäyksessä syntyneiden epätarkkuuksien vaikutusta lopputuloksen valmistettavuuteen 
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voidaan vähentää. Lisäksi profiilit sisältävät vain yhden särmättävän nurkan ja rakenne 

on kevyt: profiilit on myös helppo puristaa yhteen hitsausta varten. Toisaalta 

lopputuloksena on teräväsärmäinen putki ja putken mittatarkkuus voi kärsiä profiilien 

asettelusta.  

Kun kuvan 22 poikkileikkauksia verrataan taivutuspalkkeina, huomataan erot 

laserhitsien sijainneissa ja rakenteiden väsymisalttiudessa. Ratkaisuissa A ja B 

taivutusakselin kulkiessa kuvassa pystysuuntaan ei raskaimmin kuormitettujen laippojen 

alueella ole lainkaan hitsejä, mikä vähentää hitsin väsymisestä aiheutuvan vaurion 

riskiä. Ratkaisuissa C ja D puolestaan ei voida saavuttaa samanlaista edullista tilannetta, 

koska hitsit sijaitsevat putken nurkissa. Toisaalta ratkaisuissa C ja D hitsit eivät 

juurikaan kuormitu, mikäli taivutusakseli kulkee hitsattujen nurkkien kautta. 

Rakenneputkiosien liittäminen 

Rakenneputkiosien välisten hitsausliitosten väsymiskestävyyden arvioitiin olevan 

kriittinen tekijä runkorakenteiden kestävyyden kannalta, ja vahvistamatonta liitosta ei 

pidetty riittävän luotettavana (Mäntyjärvi et al. 2017b, s. 15–16). Liitosten 

toteuttamistavoiksi ehdotettiin kuvan 23 mukaisia ratkaisuja.  

 

Kuva 23. Rakenneputkien liitosvaihtoehdot (mukaillen Mäntyjärvi et al. 2017b, s. 15–

16). 

Kuvassa 23 nähdään tarvittavat osat ja joko laserhitsauksella tai MAG- tai TIG-

hitsauksella valmistettavat hitsisaumat. Vasemmalla olevan vaihtoehto 1:n tapauksessa 

liitoskohdan ytimen muodostaa teräslevy, johon liittyvät rakenneputket kiinnittyvät 

hitseillä. Putkien päihin on ennen liitoksen kokoamista hitsattu erilliset tukilevyt. 

Tukilevyjen tehtävänä on tuottaa lisää pinta-alaa hitsausliitokseen ja näin parantaa 
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liitoksen väsymiskestävyyttä. Vaihtoehdossa 2 on liitoksen keskellä lisäksi läpimenevä 

kierretanko, jonka tehtävänä on helpottaa liitoksen kokoamista ja rakenteen 

tarkistusmittausta ennen hitsausta. Kierretankoa varten liitoksen keskilevyssä tulee olla 

kierrereikä ja apulevyissä vastaavat vapaareiät tai päinvastoin. Hitsausmenetelmäksi 

esitettiin ensisijaisesti laserhitsausta ja toissijaisesti MAG- tai TIG-hitsausta, mikäli 

valmistuksessa ei päästäisi laserhitsauksen edellyttämään tarkkuuteen. 

5.1.3 DFA-analyysi 

DFA-analyysi soveltuu Boothroyd´in ym. (1994, s. 3–9) mukaan erityisesti 

olemassaolevan tuoterakenteen tai suunnitteluehdotuksen yksinkertaistamiseen 

konseptisuunnitteluvaiheessa. DFA-analyysin tarkoitus on löytää suunniteltavalle 

tuotteelle yksinkertaisin mahdollinen tuoterakenne, joka olisi periaatteessa mahdollinen 

valmistaa. Näin saadaan hyvät lähtökohdat tuotteen varsinaiselle 

valmistussuunnittelulle. (ks. luku 2.2) DFA-analyysin kannalta NRC-projektin 

erityispiirteenä oli se, että tuoterakenteen yksinkertaistamisella pyrittiin ensisijaisesti 

mahdollisimman keveän rakenteen luomiseen ja toissijaisesti elinkaarikustannusten 

minimointiin. 

NRC-projektissa ideointivaiheen tuloksena saatuja rakennevaihtoehtoja vertailtiin muun 

muassa kokoonpanojen osien lukumäärän sekä yleisesti osien valmistuksen ja 

kokoonpanotyön arvioidun sujuvuuden kannalta. (Mäntyjärvi 2017, s. 20–22) 

Projektissa ei tietoisesti hyödynnetty Boothroyd`in ym. (1994) esittämää 

yksinkertaisimman mahdollisen tuoterakenteen käsitettä (ks. s. 18–19). Tämän työn 

kirjoittajan mielestä projektiin liittyvän lähdeaineiston sekä projektin aikana tehtyjen 

omakohtaisten havaintojen perusteella voidaan kuitenkin sanoa, että 

konseptisuunnittelun ja yksityiskohtaisen suunnittelun aikana yleisenä pyrkimyksenä oli 

löytää mahdollisimman yksinkertaiset rakenneperiaatteet kullekin osarakenteelle. Työn 

kirjoittajan mielestä on siten perusteltua käsitellä ideaalisen tuoterakenteen soveltamista 

NRC-auton tapaukseen. Esimerkkirakenteena käytetään taka-apurunkoa. 

Yksinkertaisimmillaan NRC-auton taka-apurunko voisi olla yksi yhtenäinen osa, koska 

apurunko voidaan valmistaa yhdestä materiaalista ja rakenteen ei tarvitse sisältää 

liikkuvia osia asennuksen tai toiminnallisuuden vuoksi (ks. s. 19). Tällöin pääasiallisena 

valmistusmenetelmänä voisi olla esimerkiksi valaminen tai ainetta lisäävä valmistus. 

Koska valmistusmateriaalin tyypiksi oli kuitenkin tehtävänannossa määritelty teräslevy, 
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kaikki rakenne-ehdotukset koostuvat kukin useista osista, jotka on liitetty yhteen 

kiinteäksi runkokappaleeksi.  

Taka-apurungon varhainen putkirakenteinen ehdotus (Kuva 18, s. 60) sisältää yhteensä 

23 rakenneputkiosaa, 2 iskunvaimentimen kiinnikettä sekä 4 tukivarren 

kiinnityskorvakkoa. Rakenteen osien kokonaismäärä on tällöin 23 + 2 + 4 = 29. Kuvan 

18 toinen rakenne-ehdotus sisältää 11 rakenneputkiosaa, 2 iskunvaimentimen 

kiinnikettä sekä 4 kiinnityskorvakkoa. Tällöin osien kokonaismäärä on 11 + 2 + 4 = 17: 

ensimmäisestä rakenteesta saatiin vähennettyä 29 - 17 = 12 osaa. Tämä tarkoittaa, että 

suhteen 12 : 29 = 0,41 mukaisesti osien määrä väheni DFA-näkökulman ansiosta 41 

prosenttia alkuperäisestä.  

Työn tekijän mielestä on järkevää tarkastella tuoterakenteen kehittymistä myös toisella 

tavalla, joka ottaa huomioon NRC-projektin tuotevaatimukset. Tällöin on hyväksyttävä 

se, että taka-apurungossa iskunvaimentimien kiinnikkeet ja tukivarsien korvakot olivat 

välttämättömia osia, joiden tarpeeseen ei voitu vaikuttaa. Lisäksi taka-apurungon 

varhaisissa konseptiluonnoksissa ei ollut vielä lainkaan huomioitu liitosrakenteita, 

joiden avulla rakenne kiinnittyy keskirunkoon: kuitenkin liitososien tarve voidaan 

olettaa samaksi molemmissa tapauksissa. Näin ollen taka-apurungon rakenteesta voitiin 

todellisuudessa vähentää vain kuvassa 18 nähtäviä rakenneputkiosia. Taka-apurungon 

suunnitteluehdotusten rakenneputkiosien lukumäärät olivat edellä mainitun mukaisesti 

23 ja 11. Osien määrä väheni edelleen 12 osalla, mikä tarkoittaa osamäärän                   

12 : 23 =  0,522 mukaisesti 52,2 prosentin vähennystä alkuperäisestä. 

5.1.4 Kehitettävien suunnitteluehdotusten valitseminen 

Tärkein kriteeri jatkokehitettävän suunnittelukonseptin valinnassa oli rakenteen 

turvallisuus, jota arvioitiin eri kuormitustapauksia vastaavilla FEM-analyyseillä (ks. 

luku 5.1.1). Keskirungon lujuus- ja keveysvaatimusten täyttämiseksi valittiin 

vaihtoehto, jossa rakennemateriaalina on pääasiassa teräskennolevy. Etu- ja taka-

apurunkojen on oltava myös keveitä sekä törmäyksessä hallitusti vaurioituvia, minkä 

vuoksi apurunkojen rakenneperiaatteiksi valittiin vaihtoehdot, joissa käytetään 

pääasiassa rakenneputkea (ks. s. 35). Apurungot päätettiin liittää keskirunkoon 

ruuvikiristeisillä kartioliitoksilla, jotta vaurioituneet apurungot voidaan tarvittaessa 

vaihtaa. (Mäntyjärvi et al. 2017b, s. 6–20) 
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Kennolevyn valmistustavaksi valittiin kuvan 20 (ks. s. 62) vaihtoehto VC, jolla 

saavutetaan hyvät jäykkyysominaisuudet yksinkertaisella profiilimuodolla. Kenno-osien 

liitostavaksi valittiin vaihtoehto 2. Tällöin kennolevyt voidaan valmistaa 

yksinkertaisesti samanlaisista profiileista ja kennon käsittely on helppoa. Lisäksi 

vaihtoehtoon 3 verrattuna sisäpuolinen liitoslevy voidaan hitsata kennoihin 

mahdollisimman läheltä kennojen liittymiskohtaa. Rakenneputkien pääasialliseksi 

valmistusperiaatteeksi valittiin kuvan 22 (ks. s. 63) vaihtoehto B, jossa yhdistyvät 

hitsisaumojen edullinen sijainti, rakenteen keveys sekä profiilin yksinkertaisuus. Lisäksi 

vaihtoehdon C kaltaisia putkia käytettiin etuapurungon alemmissa runkopalkeissa: 

valmistusperiaatteksi valittiin vaihtoehto, jossa epäsymmetriset C-profiilit asetetaan 

sisäkkäin. Rakenneputkiosien liitostavaksi valittiin yksinkertaisuuden vuoksi kuvan 23 

(ks. s. 64) vaihtoehto 1. Liitosvaihtoehdon 2 kohdistuspiirteen ennakoitiin olevan vaikea 

valmistaa sellaisella tarkkuudella, että lisäominaisuudesta olisi todellista hyötyä 

rakenteen kokoonpanohitsauksessa. 

5.1.5 Materiaalien ja valmistusmenetelmien valinta 

DFMA-prosessiin kuuluvat Boothroyd`in ym. (1994) mukaan olennaisena osana 

alustavat kustannustarkastelut, joiden tuottaman informaation perusteella voidaan valita 

käytettävät materiaalit ja valmistusmenetelmät (ks. s. 21). Kustannusnäkökulma on 

myös laajennetussa DFMA-prosessissa tärkeä suunnittelua ohjaava tekijä (Iso-Junno et. 

al. 2018). NRC-projektissa varsinaisia kustannusanalyysejä tai -vertailuja ei kuitenkaan 

tehty, mihin vaikuttivat voimakkaasti tuotevaatimuksissa määritetyt rajaukset 

käytettäville valmistustekniikoille ja materiaaleille (ks. luku 5.1.1). Toisaalta materiaali- 

ja tuotantokustannukset pyrittiin minimoimaan jo DFA-vaiheessa tuoterakennetta 

yksinkertaistamalla. Lisäksi NRC-projektin yhtenä tavoitteena oli löytää uusia tapoja 

käyttää ultralujaa terästä keveässä ajoneuvossa, jolloin teknologiset perustelut olivat 

etusijalla. 

Esitettyjen määritysten perusteella materiaaliksi valittiin SSAB Ab:n valmistama Docol 

1200M -teräs. (Mäntyjärvi et al. 2017b, s. 7) Docol 1200M on ajoneuvoteollisuudelle 

suunnattu kylmävalssattu martensiittinen teräs, jonka myötölujuus on 950 MPa ja 

murtolujuus 1200–1400 MPa (SSAB Ab 2018a). 

Käytettäväksi taivutusmenetelmäksi valittiin särmäys, jossa työkaluina käytetään 

yleistyökaluja eikä tuotekohtaisia työkalukustannuksia muodostu lainkaan. Lisäksi 
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särmäyksen valintaa puolsi menetelmän yleisyys (ks. s. 48). Levymateriaalin 

leikkausmenetelmäksi valittiin abrasiivinen vesisuihkuleikkaus, koska materiaalin 

ominaisuuksien ei haluttu muuttuvan leikkaustyön seurauksena. Rakenneputkien 

leikkausmenetelmäksi valittiin mekaaninen leikkaus pyörösahalla, koska                    

3D-vesileikkaukseen soveltuvaa laitteistoa ei ollut projektissa käytettävissä. 

Liittämismenetelmiksi valittiin laserhitsaus ja MAG-hitsaus sekä ruuviliitos pääasiassa 

teknisen soveltuvuuden ja tuotevaatimusten vuoksi. 

5.2 Yksityiskohtainen suunnittelu 

Tässä luvussa kuvataan NRC-auton yksityiskohtaista suunnittelua. Esimerkkirakenteena 

käytetään auton taka-apurunkoa, jonka suunnitteluun sisältyi valitun konseptirakenteen 

kehitys lopulliseksi tuotemalliksi sekä rakenteen lujuuslaskenta.  

5.2.1 DFM-valmistussuunnittelu 

DFM-periaatteiden mukaisessa valmistussuunnittelussa konseptisuunnitteluvaiheessa 

luodut rakenneperiaatteet muunnetaan realistisiksi tuotesuunnitelmiksi ja 

valmistusdokumenteiksi. Tällöin on otettava huomioon valittujen valmistusmenetelmien 

sekä materiaalin ominaisuudet ja rajoitukset, joiden vuoksi käytännössä mahdollinen 

tuoterakenne usein poikkeaa ihanteellisesta tuoterakenteesta. (Boothroyd et al 1994, s. 

10–12)  

NRC-auton taka-apurungon suunnittelu aloitettiin valitun ratkaisuehdotuksen pohjalta. 

Perusteellisen konseptisuunnittelun ansiosta yksityiskohtaisessa suunnittelussa oli 

tarpeen ainoastaan toteuttaa kartioliitosten rakenne valitun periaatteen mukaisesti, 

hienosäätää osien mitoitusta yleisesti sekä luoda valmistuksessa tarvittavat dokumentit. 

Rakenteen kehityksessä oli tavoitteena tuoterakenteen yksinkertaisuuden ohella 

valmistusmenetelmäkohtainen osien optimointi. Koska prototyyppiauton 

rakenneputkiosien valmistus perustui manuaalisiin työstömenetelmiin, haluttiin putkien 

valmistuksen olevan yksinkertaista mittatarkkuuden säilyttämiseksi. Rakenneputkiosat 

suunniteltiin siten, että jokainen osa voidaan katkaista sahalla yhden tason suhteen 

kääntämällä. Näin osan sahauskulmat määrittyvät aina yhden sivun suhteen ja 

putkiaihion valmistusepätarkkuudet vaikuttavat osan mittatarkkuuteen mahdollisimman 

vähän. Kuvassa 24 nähdään taka-apurungon suunnittelun vaiheita konseptiluonnoksesta 

lopulliseen rakenteeseen. 
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Kuva 24. Taka-apurungon suunnittelun eteneminen (mukaillen Mäntyjärvi 2017a, s. 

29). 

5.2.2 Rakenteiden lujuusoptimointi 

Rakenteiden yksityiskohtaisen suunnitteluvaiheen lujuusanalyyseissä käytettiin Comsol 

Multiphysics -laskentaohjelmaa. Elementtityyppinä käytettiin solidielementtiä ja 

verkotustapana adaptiivista verkotusta. Aluksi laskennassa käytettiin elementin koon 

vaihteluvälinä 4–10 mm ja tulosten tarkkuuden todentamiseksi käytettiin myös 

vaihteluväliä 0,5–5 mm. Growth rate -asetuksena käytettiin arvoa 6. Kuvassa 25 

nähdään taka-apurungon lujuusanalyysin tuloksina jännitysten esiintyminen ja 

rakenteen liioiteltu muodonmuutos. Laskentamalli on tuettu liitoskartioista jäykällä 

tuennalla: tuotevaatimusten mukaiset kuormitukset on kohdistettu iskunvaimentimen 

kiinnikkeisiin ja tukivarsien korvakoihin. Kuvan väripalkki näyttää von Mises                

-vertailujännitykset megapascaleina. (Mäntyjärvi 2018b) 
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Kuva 25. Lopullisen taka-apurungon FEM-analyysi (mukaillen Mäntyjärvi 2018c). 

5.3 Rungon valmistus 

Suunniteltu NRC-auton runko valmistettiin ULTRA - Uutta liiketoimintaa 

innovatiivisista järjestelmätason tuote- ja palveluratkaisuista -projektin aikana 

pääasiassa Nivalan ELME-studion (Elektroniikan Mekaniikka) tuotantotekniikan 

laboratoriossa ELME-studion laitteilla. Lisäksi levyosien esivalmistuksessa 

hyödynnettiin Oulun Ammattikorkeakoulun vesisuihkuleikkauskonetta. Särmäystyöt 

tilattiin alihankintana kaupalliselta toimittajalta. 

NRC-projektin valmistusvaiheista saatiin arvokasta palautetta tuotesuunnitelmien 

arvioidusta ja toteutuneesta valmistus- ja kokoonpanomyönteisyydestä. 

Prototyyppituotteelle tyypilliseen tapaan NRC-ralliauton toteutunut valmistusprosessi 

erosi jossain määrin suunnitellusta. Suurin poikkeama suunnitelmista oli materiaalin 

vaihtuminen Docol 1200M -teräksestä 1.4310-teräkseen. 1.4310-teräs on 

kylmävalssaamalla lujitettu austeniittinen ruostumaton teräs, jonka myötölujuus on 

1200 MPa ja murtolujuus 1500 MPa. Syynä materiaalin vaihtamiseen oli se, että Docol 

1200M -terästä ei ollut saatavilla tarvittavan kokoisena eränä. (Mäntyjärvi et al. 2017b, 

s. 20) 
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Käytetyn materiaalin korkea lujuus näkyi valmistusvaiheissa. Materiaalin sisäiset 

jännitykset aiheuttivat aluksi suurta mittavaihtelua vesisuihkuleikattuihin levyosiin. 

Ongelmaa voitiin vähentää jättämällä leikattavat osat pienillä kannaksilla kiinni 

levyaihioon. Kannasten poistaminen vaati manuaalista lisätyötä. Käytetyn teräksen 

korkea lujuus ilmeni myös särmäyksessä erittäin suurena takaisinjoustona (30–40°) sekä 

särmättyjen profiilien pituussuuntaisena taipumisena, mikä aiheutti epätarkkuutta 

rakenneputkien laserhitsauksessa. Särmäyksessä oli ongelmallista löytää ylipäätään 

soveltuvat työkalut, minkä vuoksi projektin jatkoa ajatellen ehdotettiin omien 

muovaustyökalujen suunnittelua ja valmistusta. (Mäntyjärvi et al. 2017b, s. 28–29) 

Lisäksi rakenneputkiosien leikkaukseen ei löydetty riittävän kestävää pyörösahan terää, 

joten rakenneputket leikattiin kulmahiomakoneella. 

Palautteen perusteella suunnitellun kennolevytyypin kokoonpanohitsauksen teknisessä 

toteutuksessa voitiin noudattaa suunnitelmia. Aluksi ongelmana oli ohuen 

levymateriaalin aaltoilu laserhitsauksen lämmöntuonnin sekä ruostumattoman teräksen 

alhaisen lämmönjohtavuuden vuoksi.  Muodonmuutoksia voitiin pienentää 

kiinnittämällä kennon osat toisiinsa aluksi katkohitsillä ja sen jälkeen yhtenäisellä 

saumalla. Kennojen hitsausta hidasti lisäksi se, että tutkimuskäyttöön tarkoitetun 

laserhitsauslaitteiston liikeratojen ohjelmointi vaati runsaasti manuaalista työskentelyä. 

Lisäksi kennolevyjen leikkaukseen ei löydetty tehokasta CNC-ohjattua 

kokonaisratkaisua, vaan leikkauksessa jouduttiin käyttämään laserleikkausta ja 

manuaalista laikkaleikkausta kulmahiomakoneella. 

Etu- ja taka-apurunkojen kokoonpanohitsauksessa jouduttiin käyttämään MAG              

-hitsausta laserhitsauksen sijaan. Tähän syynä oli laserhitsaamalla kokoonpantujen 

rakenneputkien mittavaihtelu ja manuaalisesti valmistettujen liitoslevyjen epätarkkuus, 

minkä vuoksi liitoskohdissa ei saavutettu laserhitsauksen edellyttämää tarkkuutta. 

Mahdollinen tarve siirtyä MAG-hitsauksen käyttöön oli tosin huomioitu jo 

konseptisuunnitteluvaiheessa (ks. s. 65). MAG-hitsauksen laserhitsausta suurempi 

lämmöntuonti alensi todennäköisesti rakenneputkien liitosten lujuutta suunnitellusta. 
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Kuvassa 26 nähdään NRC-prototyyppiajoneuvon rungon lopullinen CAD-malli sekä 

valmistettu runkorakenne. 

 

Kuva 26. NRC-prototyyppiauton rungon lopullinen 3D-malli sekä valmistettu runko 

(Iso-Junno et al. 2018). 

Oulun Ammattikorkeakoulun Auto- ja kuljetustekniikan koulutusohjelma vastasi 

jatkotoimista rungon ensimmäisen prototyypin valmistuttua. NRC-projekti jatkui aluksi 

kokoonpanovaiheella, jossa runkoon asennettiin moottori, voimansiirto, alustan osat 

sekä muu tekniikka. Runkoon asennettiin lisäksi venymäliuskoja, joiden avulla voidaan 

saada täsmällistä tietoa runkoon kohdistuvista kuormituksista ja rungossa tapahtuvista 

muodonmuutoksista erilaisissa käyttötilanteissa. Auton teknistä toimintaa sekä rungon 

kestävyyttä tullaan myöhemmin arvioimaan koeajojen avulla. NRC-projektia on 

tarkoitus jatkaa seuraavaksi siten, että projektista saatujen kokemusten ja mittausdatan 

perusteella suunnitellaan ja valmistetaan toinen prototyyppiversio. 
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6 YHTEENVETO 

Työn tavoitteena oli selvittää, millaisen suunnitteluprosessin avulla keveissä rakenteissa 

voidaan parhaiten hyödyntää ultralujien terästen materiaaliominaisuudet. 

Kirjallisuustutkimuksessa perehdyttiin asioihin, jotka on huomioitava suunniteltaessa 

tuotteita ultralujista teräksistä. Suunnitteluprosessin teorian osalta tarkasteltiin eri 

vaiheiden järjestyksen sekä suunnittelukriteerien merkitystä: erityisesti tutkittiin 

valmistus- ja kokoonpanoystävällisen suunnittelumenetelmän (DFMA) käytöllä 

saavutettavaa etua. Kirjallisuustutkimuksessa käsiteltiin käytännön näkökulmina 

ultralujien terästen materiaaliominaisuuksia, lujuusteknisiä suunnittelukriteerejä, 

tietokoneavusteisten suunnittelutyökalujen merkitystä sekä ultralujille teräksille 

soveltuvia yleisiä valmistusmenetelmiä. Lisäksi esiteltiin ultralujan kennolevyn ja 

rakenneputken ominaisuuksia. 

Kirjallisuustutkimuksen perusteella yleisen DFMA-suunnittelumenetelmän käyttö 

edistää ultralujien terästen materiaaliominaisuuksien hyödyntämistä, koska materiaalin 

ja valmistusmenetelmien valinta tapahtuu varhaisessa vaiheessa ja toisiinsa kytkettynä. 

Lisäksi DFMA-menetelmän mukaan toimiminen voi parantaa suunniteltavien tuotteiden 

kustannustehokkuutta tuoterakenteen yksinkertaistumisen, materiaali- ja 

valmistusmenetelmien kustannusvertailujen sekä tuotekehitysprosessin nopeutumisen 

kautta. Tuoterakenteen yksinkertaistuminen voi myös edistää rakenteiden keventymistä, 

jos tuote sisältää vain välttämättömät osat. Työssä tuli esiin tuoterakenteen käsitteen 

tärkein merkitys ultralujien terästen kannalta: suunnittelun alussa määriteltävä 

teoreettinen, mutta teknisesti täysin mahdollinen ihanneratkaisu ohjaa suunnittelijaa 

luomaan yhä yksinkertaisempia suunnitteluehdotuksia. Näin tuotteen yksityiskohtaiseen 

suunnitteluprosessiin saadaan lähtökohdat, jotka edistävät tuotteiden massan ja 

elinkaarikustannusten alentamista. 

Uutena kokonaisratkaisuna ultralujien terästen suunnitteluhaasteisiin esitettiin 

laajennetun DFMA-prosessin käsite. Laajennetun DFMA-prosessin tärkeimmät piirteet 

ovat selkeä tuotevaatimusten määrittely, suunnitteluprosessin jakaminen 

konseptisuunnitteluun ja yksityiskohtaiseen suunnitteluun, 3D-mallinnustyökalujen 

käyttö konseptisuunnittelusta alkaen, tietokoneavusteisten optimointi- ja 

analyysityökalujen tarkoituksenmukainen hyödyntäminen eri vaiheissa sekä 

yksityiskohtaisen suunnittelun iteratiivisuus. Laajennetun DFMA-prosessin käyttöä 
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havainnollistettiin työn soveltavassa osuudessa kuvaamalla erään ralliauton rungon 

ensimmäisen prototyypin suunnitteluprosessin vaiheet. 

Laajennetulle DFMA-prosessille ominaisten selkeän työjärjestyksen, menettelytapojen 

ja suunnittelutyövälineiden avulla materiaali- ja valmistusteknisten sekä lujuusteknisten 

näkökulmien huomioiminen voidaan varmistaa. Laajennettua DFMA-prosessia ja 

kirjallisuustutkimuksen tuloksia voidaan soveltaa yrityksissä itsenäisesti tässä työssä 

esitetyn suunnitteluraportin avulla. 

Suunnitteluraportissa ei voitu kuvata yleiselle DFMA-menetelmälle ominaista 

kustannusarvioihin perustuvaa materiaalin ja valmistusmenetelmien valintaa, koska 

suunnittelutehtävän toimeksiannossa oli rajattu voimakkaasti käytettävien materiaalien 

ja valmistusmenetelmien joukkoa. Toisaalta yleisen DFMA-menetelmän mukaisessa 

suunnittelussa suurin vaikutus valmistuskustannuksiin saavutetaan yksinkertaistamalla 

tuoterakennetta, mikä toteutui myös esitetyssä suunnitteluprojektissa. Lisäksi on 

huomioitava, että kuvatussa projektissa oli yhtenä tavoitteena löytää uusia tapoja 

käyttää ultralujia teräksiä keveissä tuotteissa, mihin ei olisi päästy pysyttelemällä 

pelkästään tunnetuissa kustannustehokkaissa ratkaisuissa.  

Koska suuri osa suomalaisesta teknologiateollisuudesta koostuu pienistä ja keskisuurista 

yrityksistä, voitaneen otaksua, että suomalaisessa konepajatuotannossa olisi paljon 

mahdollisuuksia hyödyntää ultralujia teräksiä nimenomaan yksittäis- ja 

piensarjatuotteissa.  Tämän vuoksi tarvitaan lisää ultralujille teräksille soveltuvien 

rakenne- ja valmistusratkaisujen kehittämistyötä ja tiedon julkistamista. Työn tekijän 

omien havaintojen mukaan on erityisen tärkeää hyödyntää mahdollisimman paljon 

nykyaikaisia CNC-ohjattuja työstötekniikoita, jotta saavutetaan riittävä tarkkuus ja 

tasalaatuisuus ultralujista teräksistä valmistetuissa osissa ja rakenteissa. Työn 

konkreettisena jatkumona voisi olla esiteltyjen uusien kennolevytyyppien sekä niiden 

valmistuksessa tarvittavien työvälineiden ja -prosessien kehittäminen, jotta kevyen 

kennolevyn ominaisuudet voitaisiin vakioida ja hyödyntää kaupallisesti.  Laajennettua 

DFMA-prosessia kannattaisi tulevaisuudessa täydentää siten, että suunnitteluraportissa 

kuvatun kaltaisessa yksittäis- ja piensarjatuotannossa voitaisiin helposti vertailla eri 

valmistusmenetelmistä aiheutuvia todellisia kustannuksia jo suunnittelun alkuvaiheessa.  
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