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Tämän diplomityön tavoitteena on kartoittaa PAUT-menetelmän 

sovellutusmahdollisuuksia soodakattilan lieriön ja painerungon valmistuksessa. 

Tutkimuksen toteutuksessa sovelletaan kahta tutkimusmenetelmää; 

kirjallisuustutkimusta, sekä haastatteluja. Tutkimus toteutetaan selvittämällä standardien 

asettamat rajoitteet menetelmän soveltamiselle, sekä haastattelemalla menetelmän parissa 

työskennelleitä henkilöitä. 

Työhön sisältyy kirjallisuuskatsaus, jolla taustoitetaan soodakattilan tarkastustoiminnan 

perusperiaatteita, sekä millaisille komponenteille tarkastuksia tehdään. 

Kirjallisuuskatsauksen perusteella muodostuu käsitys siitä millaisia tarkastettavat 

komponentit ovat, kuinka tarkastusten laajuus ja tarkastusmenetelmät määräytyvät, mitä 

sovellettavat tarkastusmenetelmät ovat, ja millaiset ovat tutkimuksen kohteena olevan 

PAUT-menetelmän toimintaperiaatteet.  

Työn tutkimusosuudessa määritetään PAUT-menetelmän käytössä sovellettavat 

standardit sekä niiden asettamat rajoitukset, ja pohditaan, kuinka menetelmää voidaan 

standardien mukaisesti soveltaa. Tutkimusosuudessa esitetään asiantuntijahaastattelun 

mukainen lausunto siitä, kuinka hitsausvirheiden hyväksymisrajoja tulisi arvioida silloin, 

kun menetelmää käytetään standardivaatimukset ylittävissä ylimääräisissä tarkastuksissa. 

Tutkimuksessa kartoitetaan myös menetelmän hyötyjä suhteessa perinteisiin 

volumetrisiin menetelmiin. 

Tärkeimpinä tuloksina havaitaan, että PAUT-menetelmää on mahdollista soveltaa tietyin 

rajoituksin standardivaatimusten mukaisten volumetristen tarkastusten suorittamisessa, 



 

 

sekä EN- että ASME-standardien mukaisessa valmistuksessa. Tuloksena havaitaan myös, 

että mikäli menetelmää sovelletaan standardivaatimukset ylittävissä tarkastuksissa, on 

myös tällöin virheiden arviointi toteutettava standardeissa esitettävien virheiden 

hyväksymisrajojen mukaisesti. 

 

Asiasanat: PAUT, NDT, Soodakattila 

 



 

 

ABSTRACT 

Application of the PAUT inspection method in manufacturing of a recovery boiler steam 

drum and boiler pressure parts 

Mika Kuvaja 

University of Oulu, Degree Programme of Mechanical Engineering 

Master’s thesis 2022, 70 pp. 

Supervisors at the university: Jari Larkiola, Heikki Pirkola 

 

This master’s thesis aims to gather information about the PAUT inspection method and 

how it could be used in the manufacturing of a recovery boiler steam drum and boiler 

pressure parts. The research is carried out with two research methods: literature research 

and interviews. The study identifies the standard limitations for the inspection method 

and interviews persons who have worked with it. 

The thesis includes a literature review, which determines the basic principles of how the 

recovery boiler components are inspected during manufacturing, and what the inspected 

components are like. Based on the literature review, the reader will have an idea of what 

the inspected components are like, how the scope of the inspections and the inspection 

methods are determined, what the applicable inspection methods are, and what are the 

operating principles of the PAUT method. 

The research part of the thesis defines the applicable standards for the PAUT method, and 

the restrictions imposed by them and considers how the method can be applied in 

accordance with the standards. The study determines how the acceptance limits for 

welding defects should be assessed when the method is used for additional inspections 

beyond the standard requirements. The study also surveys the benefits of the method over 

traditional volumetric methods. 

The main results show that it is possible to apply the PAUT method with certain 

limitations in performing volumetric inspections by the standard requirements, both in 

the manufacturing following the EN and ASME standards. The results also show that if 



 

 

the method is applied to inspections over the standard requirements, the assessment of 

welding defects must still be carried out following the acceptance limits of the standards. 
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ALKUSANAT 

Työn tarkoituksena oli kartoittaa tietoa, kuinka vaiheittaista ultraäänimenetelmää 

voitaisiin soveltaa soodakattilan paineenalaisten komponenttien valmistuksen aikaisissa 

tarkastuksissa. Työ on kirjoitettu kevään 2022 aikana, mutta sen ideointi aloitettiin jo 

hyvissä ajoin edellisen vuoden puolella. 

Erityiset kiitokset haluan osoittaa esimiehelleni sekä kollegoilleni, jotka ovat 

mahdollistaneet työn toteutuksen ja opastaneet minua koko prosessin ajan. Suuret 

kiitokset kuuluvat myös työni ohjaajille yliopistolla, joilta olen saanut arvokkaita 

kommentteja työni kehittämiseksi.  

Oulu, 8.6.2022 

Mika Kuvaja 
Mika Kuvaja 
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1 JOHDANTO 

Soodakattilan komponenttien valmistuksen aikaiset tarkastukset ovat merkittävä osa 

valmistettavien laitteiden laadunhallintaa. Valmistuksen aikaisilla tarkastuksilla pyritään 

varmistamaan laitteiden vaatimustenmukaisuus, joka määräytyy käytössä olevien 

direktiivien, standardien ja asiakasvaatimusten mukaisesti. Suuri osa valmistuksen 

aikaisista tarkastuksista toteutetaan rikkomattoman aineenkoetuksen keinoin, eli 

erilaisilla NDT-tarkastusmenetelmillä. Näin ollen painelaitteita valmistavien yritysten on 

ensiarvoisen tärkeää pysyä tietoisena myös NDT-menetelmien kehitysaskelista ja uusista 

sovellutusmahdollisuuksista. 

Tässä diplomityössä pääsemme perehtymään yhteen teollisuudessa vähemmän 

tunnettuun tarkastusmenetelmään, PAUTiin, ja pohtimaan kyseisen menetelmän 

sovellutusmahdollisuuksia soodakattilan paineenalaisten osien valmistuksessa. PAUT on 

lyhenne englanninkielisistä sanoista Phased Array Ultrasonic Testing, ja sillä tarkoitetaan 

vaiheittaista ultraäänitarkastusmenetelmää.  

Painelaitteiden valmistuksen aikaiset tarkastukset toteutetaan vielä tällä hetkellä suurissa 

osin niin sanotuilla perinteisillä NDT-menetelmillä, joihin lukeutuvat muun muassa 

radiografinen tarkastus eli röntgen (RT), ultraäänitarkastus (UT), 

magneettijauhetarkastus (MT), tunkeumanestetarkastus (PT), sekä visuaalinen eli 

silmämääräinen tarkastus (VT). PAUT on kuitenkin ottamassa jalansijaa 

tarkastustoiminnassa perinteisten menetelmien rinnalla. Näin ollen muodostuu myös 

tarve selvittää, kuinka menetelmää voidaan hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti. 

Tässä diplomityössä menetelmän soveltamista pyritään tarkastelemaan etenkin käytössä 

olevien standardien asettamien vaatimusten mukaisesti.  

Aihepiiristä erityisen mielenkiintoisen tekee etenkin se, että PAUTin käyttöä 

painelaitteiden valmistuksen aikaisissa tarkastuksissa on tutkittu vielä varsin vähän, 

verrattuna perinteisiin NDT-menetelmiin. Näin ollen aihepiirin tutkiminen ja 

sovellutusmahdollisuuksien kartoittaminen on varsin tärkeää myös painelaitteiden 

tarkastustoiminnan kehityksen kannalta. 

Diplomityön toimeksiantaja on globaalisti toimiva ANDRITZ Oy, joka toimittaa 

järjestelmiä, laitteita ja palveluita muun muassa sellu- ja paperiteollisuuden tarpeisiin. 
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Diplomityö toteutetaan ANDRITZ Oy:n Recovery and Power (KRP) -divisioonan 

laatuosastolle. 

1.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet 

Tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa tietoa PAUT-menetelmästä ja sen 

soveltamismahdollisuuksia soodakattilan lieriön ja painerungon valmistuksessa. 

Tavoitteena on selvittää standardien asettamat rajoitteet menetelmän käytön suhteen, ja 

analysoida kuinka menetelmää voidaan soveltaa standardien mukaisissa, sekä 

mahdollisissa standardivaatimukset ylittävissä tarkastuksissa. Tarkoituksena on myös 

selvittää kuinka hitsausvirheiden hyväksymisrajat määräytyvät PAUT-menetelmää 

sovellettaessa. 

Ennakko-oletuksena on, että PAUT-menetelmällä saatavat tarkastustulokset ovat 

huomattavasti tarkempia, verrattuna perinteisillä volumetrisilla tarkastusmenetelmillä 

saataviin tuloksiin. Tästä voi aiheutua ongelma, mikäli PAUTia käytetään 

vaihtoehtoisena menetelmänä korvaamaan esimerkiksi röntgentarkastuksia, koska 

PAUTilla voidaan havaita virheitä, joita ei muussa tapauksessa olisi nähtävissä. 

Tutkimuksessa selvitetään mistä tarkemmat tarkastustulokset johtuvat, ja onko nämä 

PAUT-menetelmällä havaittavat virheet merkityksellisiä, ellei niitä havaita muilla 

menetelmillä. 

Tutkimuksessa pyritään siis selvittämään, onko mahdollista määrittää raja, jonka 

alapuolelle jäävät virheet voidaan havaita PAUT-menetelmällä, mutta ei perinteisillä 

volumetrisilla tarkastusmenetelmillä. Tutkimuksessa selvitetään myös, voidaanko nämä 

virheet jättää tällöin huomiotta hitsausvirheitä analysoitaessa, jos niitä ei havaita muilla 

tarkastusmenetelmillä.  

Aiheen valintaan vaikutti etenkin kohdeyrityksen sekä laatuosaston tarve kartoittaa 

lisätietoa menetelmän soveltamiseen liittyen. Yhtenä työn tavoitteena onkin nostattaa 

tietoisuutta PAUT-menetelmästä KRP-divisioonassa, sekä koko ANDRITZ Oy:ssa. 

Tavoitteena on myös, että tutkimuksessa aikaansaatavia tuloksia voitaisiin hyödyntää 

PAUT-tarkastuksiin liittyvien vaatimusten laatuliitteenä tai laatuliitteen osana. 
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1.2 Tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset 

Tämä tutkimus pohjautuu tarpeelle kartoittaa tietoa PAUT-tarkastusmenetelmän 

sovellutusmahdollisuuksista kohdeyrityksen tarpeisiin. Tutkimusongelman voidaan siis 

ajatella muodostuvan siitä, että menetelmän sovellutusmahdollisuuksista ei tiedetä vielä 

tarpeeksi. Tähän ongelmaan tutkimukseen liittyvällä kartoituksella pyritään vastaamaan. 

Kuten edellä mainittiin, on yhtenä työn tavoitteista kartuttaa kohdeyrityksen tietämystä 

menetelmään liittyen. 

Tutkimuskysymyksiä joihin työssä pyritään vastaamaan ovat: 

• Milloin PAUTia voidaan käyttää korvaamaan RT- tai UT-tarkastuksia? 

• Mitkä ovat virheiden hyväksymisrajat, jos PAUTia käytetään yli standardien 

asettamien vaatimusten tai lisävaatimuksena? 

• Millaisia hyötyjä PAUT-menetelmällä voidaan saavuttaa verrattuna röntgeniin tai 

perinteiseen ultraääneen? 

1.3 Tutkimusmenetelmät 

Diplomityöhön sisältyvä tutkimus muodostuu standardien analysoinnista sekä 

haastattelulla kerättävien tulosten tarkastelusta. Näin ollen tutkimusmenetelmien voidaan 

ajatella jakautuvan kirjallisuustutkimukseen sekä haastattelututkimukseen. 

Kirjallisuustutkimuksella selvitetään standardien asettamat rajoitteet sekä mahdollisuudet 

menetelmän soveltamiseksi, ja näin ollen tuotetaan uutta tietoa menetelmän 

sovellutusmahdollisuuksista kohdeyrityksen käyttöön. Haastattelututkimuksella pyritään 

saamaan asiantuntijalausunto hitsausvirheiden havaitsemiseen liittyen, sekä 

hitsausvirheiden hyväksymisrajojen suhteen. Sovellettavat tutkimusmenetelmät 

edustavat laadullista eli kvalitatiivista tutkimusta, sillä tutkimuksen tuloksilla pyritään 

ymmärtämään tutkittavaa kokonaisuutta, sekä kartoittamaan siihen liittyvää tietoa. 

1.4 Työn rakenne ja rajaus 

Diplomityöhön sisältyy aihepiiriä taustoittava kirjallisuuskatsaus sekä tutkimusosuus. 

Kirjallisuuskatsauksessa tarkastellaan soodakattilan komponenttien valmistuksen 

aikaisiin tarkastuksiin ja tarkastusmenetelmiin liittyvää teoriaa, jota hyödynnetään 
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tutkimusosuuden tukena. Tutkimuksessa kartoitetaan menetelmän 

sovellutusmahdollisuuksia sovellettavien standardien asettamien rajoitusten mukaisesti, 

sekä asiantuntijahaastatteluiden avulla.  

Työ on rajattu käsittelemään soodakattilan lieriön ja painerungon valmistusta, ja 

valmistuksen aikana tapahtuvaa tarkastustoimintaa. Aihepiirin rajauksella pyritään 

kohdentamaan tutkimuksen tulokset valmistuksen kannalta kriittisimpiin toiminnallisiin 

komponentteihin. 
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2 KIRJALLISUUSKATSAUS 

Jotta pystyisimme pohtimaan tutkimuksen kohteena olevan PAUT-menetelmän 

soveltamista soodakattilan valmistuksen aikaisissa tarkastuksissa, on oleellista ymmärtää 

valmistuksen aikaisen tarkastustoiminnan perusperiaatteita, sekä millaisille 

komponenteille tarkastuksia tehdään. Tämän kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena onkin 

saada käsitys siitä mitä tarkastetaan, miten tarkastusten laajuus ja menetelmät 

määräytyvät, millaisia sovellettavat tarkastusmenetelmät ovat, sekä perehtyä tutkimuksen 

kohteena olevan PAUT-menetelmän periaatteisiin.  

Kirjallisuuskatsauksesta muodostuva teoriapohja auttaa ymmärtämään tutkimuksen 

kohteena olevan menetelmän sovellutuskohteita, sekä soodakattilan valmistuksen 

aikaisia tarkastuksia määrittäviä periaatteita. 

2.1 Soodakattilan komponentit 

Ennen kuin syvennymme tarkemmin soodakattilan valmistuksen aikaisiin tarkastuksiin, 

on hyvä perehtyä hieman komponentteihin, joille tarkastuksia tehdään. Tarkastellaan 

seuraavaksi soodakattilan eri osia, sekä perehdytään hieman tarkemmin diplomityön 

kannalta merkittävimpiin osakokonaisuuksiin, eli soodakattilan lieriöön sekä 

painerunkoon, sekä materiaaleihin, joista tarkasteltavat komponentit valmistetaan.  

Alla olevassa kuvassa 1 on havainnollistettu nykyaikaisen soodakattilan rakenne. 

Kuvassa numeroidut komponentit ovat tulipesän alaosa (1), ylempänä tulipesässä 

lipeäruiskut ja tertiääri-ilmasuuttimet (2), vesiverho (3), tulistimet (4), keittopinta (5), 

ekonomaiserit (6), lieriö (7), puhaltimet (8), höyryilmalämmittimet (9), liuotussäiliö (10), 

sekoitussäiliö (11), mustalipeän lämmitin (12), pintalauhduttimet (dolezal) (13), sekä 

syöttövesisäiliö (14). (Vakkilainen 2005, s. 6–1) 

Tämän diplomityön kannalta merkityksellisiä komponentteja ovat soodakattilan 

painerunkoon sisältyvät laitteet (1, 3, 4, 5 ja 6), sekä lieriö (7). Soodakattilan painerungon 

muodostavat komponentit ovat siis tulipesä, vesiverho, tulistimet, keittopinta, sekä 

ekonomaiserit. 
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Kuva 1. Soodakattilan pääkomponentit (Vakkilainen 2005, s. 6–1). 

2.2 Lieriö 

Lieriö, josta käytetään myös nimitystä höyrylieriö, on yksi soodakattilan vesi-

höyrykiertojärjestelmän tärkeimmistä komponenteista. Lieriön tehtävänä on erottaa 

kattilan höyrystinputkissa höyrystynyt kylläinen höyry ja kylläinen vesi toisistaan. Tämän 

lisäksi lieriö mahdollistaa veden varastoimisen äkillisten kuormanmuutosten varalle. 

Tällä voidaan varmistaa veden virtaus höyrystinputkille myös tilanteissa, joissa 

höyryntarve lisääntyy yhtäkkisesti. (Eriksen 2017, s. 71; Huhtinen et al. 1994, s. 117).  

Veden ja höyryn erottamisessa hyödynnetään painovoimaisesti erotettavien aineiden 

tiheyseroa. Erotusprosessia tehostetaan lieriön sisälle sijoitetuilla vedenerotuslaitteilla, 

joita ovat syklonierottimet ja pisaraerottimet. Syklonierottimissa höyry ja vesipisarat 

erottuvat toisistaan keskipakoisvoiman vaikutuksesta. Syklonierottimien jälkeen höyry 

virtaa vielä pisaranerottimien läpi, jolloin viimeisetkin raskaammat vesipisarat 
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erkaantuvat höyryvirrasta pisaroiden törmätessä pisaranerottimien kennostoon. 

(Huhtinen et al. 1994, s. 117; Vakkilainen 2005, s. 7–9) 

Lieriö on soodakattilan painavin yksittäinen komponentti, ja myös ulkomitoiltaan lieriöt 

ovat varsin massiivisia. Haagan (2014, s. 101) mukaan suurissa soodakattiloissa lieriön 

paino voi vaihdella noin 150–200 tonnin välillä ja pituus voi olla yli 20 metriä. Suurten 

lieriöiden ulkohalkaisijat ovat noin 2,4 metriä, seinämävahvuuksien ollessa noin 120–150 

millimetriä (Haaga 2014, s. 101). Lieriöiden kokoluokka on kuitenkin kasvanut viime 

vuosina yhä entisestään, ja nykyään suurimmissa soodakattiloissa lieriön paino voi olla 

jopa 300 tonnia ja pituudetkin yli 30 metriä (Koponen & Lappalainen 2022).  

Lieriön ulkokuori valmistetaan lieriön muotoon taivutetusta teräslevystä, hitsaamalla 

levyn yhtymäkohtiin muodostuvat saumat. Lisäksi lieriön päätyihin hitsataan 

ympyrämäiset rakenteet, joilla päädyt suljetaan. Lieriössä on myös useita eri sisään- ja 

ulostuloaukkoja. (Vakkilainen 2005, s. 7–13)  

Lieriön rakennetta on havainnollistettu alla olevassa kuvassa 2, jossa on näkyvissä myös 

lieriön sisäpuolelle asettuvat, kuvassa oranssin väriset syklonierottimet. 

 

Kuva 2. Lieriön rakenteen havainnekuva (Vakkilainen 2005, s. 7–13). 
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2.3 Painerunko 

Soodakattilan painerungon muodostavat komponentit ovat tulipesä (furnace), tulistimet 

(superheaters), keittopinta (boiler bank), ekonomaiserit (economizers), sekä vesiverho 

(screen tubes).  

Yhteistä kaikille painerungon komponenteille on se, että ne valmistetaan teräsputkista 

hitsaamalla ja taivuttamalla putket haluttuun muotoon (Vakkilainen 2005, s. 6–1). 

Painerungon komponenttien valmistus on yksi soodakattilan haasteellisimmista 

valmistuksen vaiheista. Painerungon komponenttien valmistuksessa käytetään haastavia 

materiaaleja, kuten kaksikerroksisia compound-putkia sekä materiaalien päällehitsausta. 

Painerungon valmistuksessa käytettävien putkimateriaalien materiaalivahvuudet ovat 

myös verraten varsin pieniä. (Koponen & Lappalainen 2022) Tarkastellaan seuraavaksi 

vielä hieman tarkemmin painerungon eri komponentteja. 

2.3.1 Tulipesä 

Soodakattilan tulipesän tärkeimmät toiminnot liittyvät mustalipeän prosessointiin ja 

putkistossa kiertävän veden höyrystämiseen. Mustalipeä ruiskutetaan lipeäruiskuilla 

tulipesään, jossa siitä poltetaan orgaaninen aines pois. Samalla osa epäorgaanisesta 

aineesta otetaan talteen sulana. (Vakkilainen 2005, s. 4–1) 

Mustalipeän poltosta syntyvää lämpöä hyödynnetään kattilaputkissa virtaavan veden 

höyrystämiseen. Suurin osa soodakattilan vesikiertoprosessin höyrystymisestä 

tapahtuukin tulipesän seinissä. Tulipesän putkistossa kiertävä vesi myös viilentää ja 

suojaa tulipesän alaosan putkia. Jos tulipesän pohjaputkissa ei olisi lainkaan vettä, 

vahingoittuisivat putket herkästi pohjalla vallitsevan kuumuuden vuoksi. (Vakkilainen 

2005, s. 7–9) 

Tulipesässä vallitsevat haastavat olosuhteet ovat asettaneet omat eritysvaatimuksensa 

myös tulipesän materiaaleille. Erityisesti tulipesän alaosan materiaalit ovat kriittisiä 

soodakattilan käyttöturvallisuuden vuoksi. Tästä johtuen tulipesän materiaaleihin liittyen 

on tehty myös runsaasti tutkimusta ja erilaisia kokeiluja vuosien varrella. (Vakkilainen 

2017, s. 253) 
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Tulipesän yläosan valmistuksessa käytetään käytännössä aina hiiliterästä, sillä 

hiiliteräksen on havaittu kestävän syövyttäviä olosuhteita happirikkaassa ympäristössä. 

Hiiliteräs ei kuitenkaan pinnoittamattomana kestä mustalipeän polttamista eikä tulipesän 

pohjalla olevaa sulakerrosta, jonka vuoksi sitä sellaisenaan harvemmin käytetään pohjan 

putkissa. Useimmiten tulipesän pohjan valmistuksessa käytetään nykyisin 

kaksikerroksisia komposiittimateriaaleja, eli niin sanottuja compound-putkia, joiden on 

havaittu kestävän hyvin tulipesän pohjalla vallitsevia olosuhteita. Compound-putket 

pinnoitetaan valmistusvaiheessa kiinnittämällä putken pintaan metallurgisella sidoksella 

austeniittista terästä, jolloin putken pintaan muodostuu kattilaputkea suojaava kerros. 

(Vakkilainen 2017, s. 253–255; Huhtinen et al. 1994, s. 168) 

Compound-putkien sijasta on mahdollista käyttää myös plasmapinnoitettuja putkia tai 

putkien päällehitsausta. Molemmissa tapauksissa putkien pinnoituksella saadaan aikaan 

perusmateriaalia suojaava kerros, kuten compound-putkissa. Laaduntarkkailun ja 

tarkastuksien kannalta compound-putkien on kuitenkin havaittu olevan helpoiten 

tarkastettava materiaali. Myös ruostumatonta terästä käytetään tulipesän seinissä, etenkin 

kekoalueen yläpuolelle asettuvissa osissa. (Vakkilainen 2017, s. 254–255) 

2.3.2 Tulistimet 

Soodakattilan tulistimet, eli niin sanotut tulistinyksiköt, koostuvat ryhmästä erilaisia 

tulistimia, jotka muodostuvat useista jakokammioilla toisiinsa yhdistetyistä 

putkielementeistä. Tulistimet sijaitsevat soodakattilan yläosassa, jossa ne on kiinnitetty 

roikkumaan tulipesän kattoon. (Huhtinen et al. 1994, s. 191) 

Soodakattilan tulistimien tehtävä on nimensä mukaisesti tulistaa höyryä lämpötilaan, 

jossa höyryn lämpötila ylittää kylläisen höyryn pisteen (Vakkilainen 2005, s. 7–9). 

Tulistimilla voidaan siis lisätä höyrystetyn veden energiasisältöä, talteen ottamalla 

savukaasuista ja tulipesän lämpösäteilystä saatavaa lämpöenergiaa (Ahonen 1981, s. 56).  

Höyryn tulistamisessa hyödynnetään tulipesän suoraa lämpösäteilyä sekä savukaasuista 

konvektion avulla talteen otettavaa lämpöenergiaa. Savukaasut ohjataan siis tulistimien 

läpi, jolloin ne luovuttavat osan lämpöenergiastaan tulistimissa virtaavalle höyrylle. 

Pääasiassa lämmönsiirto tapahtuu säteilyn avulla, mutta etenkin primääritulistimissa 

suuri osa lämmöstä siirtyy konvektiolla. Näin ollen tulistimet voidaan jakaa säteily- sekä 
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konvektiolämpöpintoihin, riippuen niiden sijainnista tulipesässä.  (Ahonen 1984, s. 57; 

Vakkilainen 2005, s. 6–12) 

Tulistaminen toteutetaan tyypillisesti useammassa eri vaiheessa useiden eri tulistimien 

avulla. Suurissa soodakattiloissa tulistimia voi olla neljästä kuuteen, ja myös tulistus 

voidaan jakaa kahdesta vaiheesta aina neljään eri vaiheeseen. Tulistuksen aikana höyryn 

lämpötilaa säädetään ruiskuttamalla jäähdytysvettä tulistimien välillä kulkevaan 

höyrykanavaan. Jäähdytys suoritetaan tarvittaessa tulistuksen eri vaiheissa, ja sillä 

pyritään kontrolloimaan höyryn lopullista tulistuslämpötilaa. Mitä kuumempana tulistettu 

höyry saadaan johdettua höyryturbiiniin, sitä enemmän siitä saadaan liike-energiaa. 

(Ahonen 1984, s. 56; Huhtinen et al. 1994, s. 188; Vakkilainen 2005, s. 6–2). 

Materiaaliteknisten rajoitusten vuoksi tulistuslämpötilat ovat kuitenkin maksimissaan 

noin 550 ºC (Huhtinen et al. 1994, s. 188). Myös tulistettavan höyryn ja tulipesän kaasujen 

välinen korkea lämpötilaero asettaa tulistimien putkimateriaalit varsin kovan rasituksen 

alaisiksi (Ahonen 1984, s. 57). Tulistimet ovat jatkuvasti suuren lämpökuorman ja 

paineen alaisessa rasituksessa, mikä aiheuttaa omat erityisvaatimuksensa myös 

tulistimien valmistusmateriaaleille. 

Tulistinmateriaalien valinnassa erityisesti olosuhteet määrittelevät käytettävien 

materiaalien vaatimuksia, mutta myös taloudelliset näkökulmat on otettava huomioon 

(Ahonen 1984, s. 63). Ahosen (1984, s. 63) mukaan tulistinmateriaaleina voidaan käyttää 

niukkahiilisiä seostamattomia teräksiä, seosteräksiä sekä austeniittisia teräksiä.  

Valmetin (2015, s. 6) mukaan primääritulistimet valmistetaan yleensä kokonaisuudessaan 

hiiliteräksestä ja seosteräksestä, jonka seosaineena on vähän kromia. Hiiliterästä ja 

kromia sisältävää seosterästä käytetään myös sekundääri- ja tertiääritulistimissa, mutta 

näiden lisäksi kyseisten tulistimien alaosissa käytetään myös ruostumatonta terästä. 

Ruostumatonta terästä käytetään suojaamaan etenkin tulistimien alimpia putkitaipeita, 

jotka ovat suorassa vaikutuksessa tulipesän lämpösäteilylle. Kuumimpien tulistimien 

viimeiset putket ovat useimmiten ruostumatonta terästä myös siksi, koska putkistossa 

virtaavan höyryn lämpötila on tulistuksen loppupäässä jo niin korkea, että hiiliteräs tai 

seosteräs syöpyisivät korkean lämpötilan korroosion vuoksi. (Valmet 2015, s. 6) 

Tulistimien materiaalien jakautumista eri tulistimien välillä on havainnollistettu kuvassa 

3. 
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Kuva 3. Tulistinmateriaalit (mukaillen Valmet 2015, s. 6). 

2.3.3 Keittopinta 

Keittopinnalla tarkoitetaan soodakattilan höyrystimeen kuuluvaa osaa, jossa 

ekonomaisereiden esilämmittämä vesi höyrystyy. Keittopinnassa tapahtuu prosessin 

operointipaineesta riippuen noin 10–25 % kaikesta soodakattilassa tapahtuvasta 

höyrystymisestä. Keittopinnasta käytetään myös nimitystä keittoputkisto, johtuen 

komponenttien putkimaisesta rakenteesta. Keittopinta on rakenteensa puolesta muista 

höyrykattiloista poikkeava höyrystin, sillä se on pystyputkinen lämmönsiirrin. 

Keittopinta sijaitsee savukaasukanavassa nokan vieressä, tulistimien ja ekonomaisereiden 

välissä. (Huhtinen et al. 1994, s. 187; Vakkilainen 2005, s. 7–9) 

Keittopinnan putket on kiinnitetty toisiinsa evillä, eli putkien väliin asettuvilla pitkillä ja 

kapeilla metallilevyillä. Putkien väliin hitsattavat evät parantavat keittoputkiston 

lämmönsiirtoa kasvattamalla lämmönsiirtopinta-alaa. Evät lisäävät myös putkiston 

jäykkyyttä, jolloin rakenne kestää paremmin putkistoon kohdistuvia lämpöjännityksiä. 

(Vakkilainen 2005, s. 10–19) Keittopinnan putkien väli on hieman soodakattilasta 

riippuen noin 164–230 millimetriä. (Vakkilainen 2005, s. 6–15) 
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2.3.4 Ekonomaiserit 

Ekonomaiserit, eli syöttöveden esilämmittimet ovat lämmönsiirtimiä, joiden tarkoitus on 

esilämmittää putkistossa virtaavaa vettä ennen keittoputkistoa savukaasuista talteen 

otettavalla lämmöllä. Tällöin savukaasut luovuttavat lämpönsä ja jäähtyvät. 

Savukaasuista saatava lämpö lämmittää putkistossa virtaavan syöttöveden lähelle 

kiehumispistettä. (Huhtinen et al. 1994, s. 194; Vakkilainen 2005, s. 7–8) 

Ekonomaiserit ovat useimmiten pystyputkista koostuvia paneeleita, joissa putket 

kiinnittyvät toisiinsa evillä. Pystyputket on yhdistetty toisiinsa vertikaalisilla 

kokoojaputkilla. (Vakkilainen 2005, s. 6–15) Tyypillisen ekonomaiserin rakennetta on 

havainnollistettu alla olevassa kuvassa 4. 

 

Kuva 4. Ekonomaiserin rakenne (Vakkilainen 2005, s. 6–15) 

Ekonomaisereiden putkiväli on tyypillisesti noin 110–180 millimetriä, vaikka minimiväli 

onkin historiassa vaihdellut paljon (Vakkilainen 2005, s. 6–15). Ekonomaisereiden pituus 

voi olla jopa 27 metriä. Ekonomaisereiden putkimateriaaleina käytetään normaaleja 

hiiliteräksiä, muun muassa johtuen niiden hyvästä lämmönjohtokyvystä, edullisesta 

hinnasta ja hyvästä muokattavuudesta. (Huhtinen et al. 1994, s. 196; Vakkilainen 2017, 

s. 257)  
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2.3.5 Vesiverho 

Vesiverholla tarkoitetaan tulipesän nokan korkeudella kulkevia verhoputkia, joiden 

tarkoituksena on suojata tulistimia säteilyltä, sekä laskea kattilassa virtaavien 

savukaasujen lämpötilaa. Vesiverho kulkee tulipesän halki tulistinputkien alapuolelta, 

jonka jälkeen se yhdistyy useimmissa konstruktioissa keittopintaan. Joissain tapauksissa 

verhoputket voivat kuitenkin yhdistyä myös omilla nousuputkillaan suoraan lieriöön. 

Vesiverhon valmistuksessa käytetään tyypillisesti hiiliterästä, ja verhoputkien putkiväli 

on kapea. (Vakkilainen 2005, s. 10–18) 

2.4 Soodakattilan komponenttien valmistuksen aikainen tarkastus 

Soodakattilan lieriön ja painerungon komponenttien valmistuksessa muodostuu satoja, tai 

jopa tuhansia hitsisaumoja, jotka on tarkastettava sovellettavien standardien ja muiden 

erityisvaatimusten asettamien ehtojen mukaisesti. Soodakattilan valmistuksen aikaiset 

tarkastukset toteutetaan suurilta osin rikkomattoman aineenkoetuksen eri menetelmillä. 

Hitsausliitosten lisäksi tarkastettavia kohteita ovat myös esimerkiksi kylmämuokatut 

putkitaipeet, sekä valmistusmateriaalit.   

Tarkastellaan seuraavaksi tarkemmin rikkomattoman aineenkoetuksen käsitettä, ja 

kuinka laitteiden tarkastusvaatimukset ja tarkastuslaajuudet muodostuvat. Tämän lisäksi 

perehdytään siihen, millaisia tarkastusmenetelmiä laitteiden tarkastuksessa vaatimusten 

mukaisesti käytetään. 

2.4.1 Rikkomaton aineenkoetus 

Rikkomattomalla aineenkoetuksella tarkoitetaan nimensä mukaisesti metallirakenteille 

suoritettavaa testausta, jossa tarkastettavaa kohdetta tai materiaalia ei tarvitse rikkoa 

tarkastuksen toteuttamiseksi (Kiwa Inspecta Finland 2022). Rikkomattomasta 

aineenkoetuksesta käytetään yleisesti termiä NDT, joka on lyhenne englanninkielisistä 

sanoista, non-destructive testing (Kiwa Inspecta Finland 2022). NDT:n lisäksi käytetään 

myös lyhennettä NDE, joka muodostuu sanoista non-destructive examination (Bøving 

1989, s. 1). NDE-termiä käytetään erityisesti ASME-standardin mukaisesti toteutettavien 

projektien yhteydessä.  
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Rikkomaton aineenkoetus on välttämätöntä hitsien laadunvarmistuksessa, jonka vuoksi 

hitsausliitoksia tarkastetaankin eri NDT-menetelmillä vuosittain valtava määrä. Täysin 

virheettömän hitsin aikaansaaminen ei käytännössä ole mahdollista, jonka vuoksi 

hitsausliitoksessa sallitaan tietty määrä tietyn tyyppisiä virheitä. (Kauppi 2019, s. 6) 

Vaadittava laatutaso ja NDT-tarkastusten laajuus riippuvat muun muassa siitä, onko 

tarkastettava laite esimerkiksi painelaite, kantava teräsrakenne tai jokin muu erityisen 

vaativa komponentti. Tarkastukset on suoritettava standardien asettamien laitekohtaisten 

tarkastusvaatimusten mukaisesti, sekä vaaditulla laajuudella. Näin ollen NDT-

tarkastuksilla voidaan osoittaa, että laitteille asetetut vaatimusten täyttyvät. (Kauppi 2019, 

s. 6) 

2.4.2 Tarkastusvaatimukset 

Tarkastusvaatimuksilla tarkoitetaan NDT-tarkastusten laajuutta, tarkastuksissa 

sovellettavia menetelmiä sekä hitsausvirheiden hyväksymisrajoja määritteleviä 

vaatimuksia, jotka määräytyvät tarkastettaville laitteille pääsääntöisesti eri standardien ja 

valmistajan asettamien vaatimusten mukaan. NDT-tarkastuksille asetettuja 

tarkastusvaatimuksia määrittelevät muun muassa tuotestandardit (Kauppi 2019, s. 7). 

Tarkastusvaatimuksilla pyritään varmistamaan valmistettavien laitteiden laatutaso, ja että 

kaikki laitteille asetetut vaatimukset täyttyvät.  

Soodakattiloita valmistetaan pääasiassa EN- ja ASME-standardien mukaisesti, joiden 

mukaan myös tarkastuksia määrittävät tuotestandardit määräytyvät. EN-standardien 

mukaisesti valmistettavissa projekteissa tarkastuksia määrittävä tuotestandardi on EN 

12952-6, eli niin sanottu kattilastandardi. ASME-standardien mukaisesti valmistettavissa 

soodakattiloissa painelaitteiden tarkastuksia määrittävät standardit ASME BPVC Section 

I, Power Boilers, sekä ASME B31.1 Power Piping.  

Tuotestandardien mukaisten vaatimusten lisäksi tarkastusvaatimuksia määrittävät myös 

valmistajan asettamat vaatimukset, jotka ovat yleisesti ottaen tiukemmat kuin mitä 

standardit vaativat. Valmistajan asettamilla vaatimuksilla voidaan siis tiukentaa 

tarkastusvaatimuksia, jolloin esimerkiksi tarkastuslaajuutta voidaan laajentaa, tai laitteille 

voidaan suorittaa lisätarkastuksia eri tarkastusmenetelmillä. (Koponen & Lappalainen 

2022) 
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2.4.3 Menetelmäkohtaiset standardit 

EN-projekteissa tuotestandardien, sekä valmistajan asettamien vaatimusten lisäksi 

tarkastusvaatimuksia ohjaavat oleellisesti myös eri tarkastusmenetelmille määritetyt 

standardit, joissa määritetään tarkastusproseduurien toteutus kullakin käytettävällä 

menetelmällä. Menetelmäkohtaiset standardit määritellään standardissa SFS-EN 12952-

6 (2021, s. 16–22). Eri standardien mukaiset eri menetelmille suunnatut 

tarkastusproseduuria määrittävät standardit on eritelty alla olevassa taulukossa 1.  

Taulukko 1. EN-standardien mukaiset menetelmäkohtaiset tarkastusproseduurit. 

Menetelmä Standardi 

RT EN 17636 

UT EN 17640 

PAUT EN ISO 13588 

MT EN 17638 

PT EN ISO 3452-1 

VT EN 17637 

 

Taulukossa 1 esitetyissä standardeissa siis määritetään tekniikat, joiden mukaisesti 

tarkastukset kullakin menetelmällä tulisi toteuttaa. Standardeissa annetaan myös 

tarkentavia määrityksiä esimerkiksi materiaalivahvuuksista, joille kyseisellä 

menetelmällä voidaan standardin mukaisesti toteuttaa tarkastuksia. Esimerkiksi 

ultraäänitarkastusta käsittelevässä standardissa SFS-EN ISO 17640 (2018, s. 5) kerrotaan, 

että kyseisen standardin mukaisesti käsivaraisia ultraäänitarkastuksia voidaan suorittaa 

läpihitsatuille metallirakenteille, kun aineenpaksuus on 8 mm tai yli. Standardissa 

määritellään myös, että tarkastettavan kohteen lämpötila on oltava 0–60 °C alueella, ja 

että standardi on tarkoitettu pääasiassa läpihitsattujen liitosten tarkasteluun, joiden 

perusaine sekä hitsi ovat ferriittisiä (SFS-EN ISO 17640 2018, s. 5).  

Menetelmäkohtaisia standardeja täydentävät lisäksi eri menetelmille kohdistetut 

hitsausvirheiden hyväksymisrajoja käsittelevät standardit. Hyväksymisrajoja käsittelevät 

standardit määritellään standardissa SFS-EN 12952-6 (2021, s. 16–22). Hitsausvirheiden 

hyväksymisrajoja käsittelevät standardit on esitetty alla olevassa taulukossa 2.  
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Taulukko 2. EN-standardien mukaiset menetelmäkohtaiset hyväksymisrajat. 

Menetelmä Standardi 

RT EN ISO 5817 & EN ISO 6520-1 

UT EN 11666 

PAUT EN ISO 19285 

MT EN ISO 23278 

PT EN ISO 23277 

VT EN ISO 5817 & EN ISO 6520-1, erityistapaukset 

12952–5 Annex C (evän hitsaus putkeen) 

 

Menetelmäkohtaiset standardit antavat siis varsin yksityiskohtaisia ohjeita eri 

menetelmien soveltamiseksi, esimerkiksi siitä millaisille materiaaleille ja 

materiaalivahvuuksille menetelmä standardin puitteissa soveltuu, millaisissa olosuhteissa 

tarkastuksia voidaan suorittaa, sekä kuinka menetelmällä havaittuja hitsausvirheitä tulisi 

tulkita.  

ASME-standardeissa vastaavanlaisia erillisiä menetelmiä ohjaavia standardeja ei ole, 

vaan eri menetelmien soveltamiseen liittyvät ohjeet on sisällytetty osaksi jo aiemmin 

mainittuja ASME BPVC Section I, Power Boilers, ja ASME B31.1 Power Piping -

standardeja. Joissain tapauksissa näiden edellä mainittujen standardien sisältöä voidaan 

kuitenkin myös tarkentaa erillisillä ASME Code Caseilla, joissa määritetään esimerkiksi 

tarkastusmenetelmän soveltamiseen liittyviä asioita jossakin spesifissä tapauksessa. 

Menetelmien soveltamiseen liittyvät ohjeistukset löytyvät siis sekä ASME- että EN-

standardeista, mutta niiden sisällöissä on jonkin verran eroavaisuuksia.  

2.4.4 Tarkastusten laajuus eri menetelmillä 

Eri standardien mukaisesti toteutettavissa projekteissa on jonkin verran eroja myös 

tarkastuslaajuuksien ja hyväksyttyjen menetelmien suhteen. EN-projekteissa kaikille 

hitseille on tehtävä 100 % silmämääräinen tarkastus. Hitsien pintatarkastukset toteutetaan 

joko magneettijauhe- (MT) tai tunkeumanestetarkastuksina (PT), joiden kattavuus on 

yleisesti noin 10–100 %, riippuen tarkastettavasta rakenteesta. Volumetristen tarkastusten 

suorittamiseen käytetään radiografisen tarkastuksen (RT) sekä ultraäänitarkastuksen 

(UT) eri menetelmiä. Useissa tapauksissa RT- ja UT-menetelmiä voidaan käyttää 

vaihtoehtoisina menetelminä toistensa suhteen. Myös RT- ja UT-tarkastusten 
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tarkastuslaajuus EN-projekteissa on pääsääntöisesti 10–100 %, riippuen tarkastettavan 

rakenteen kriittisyydestä. (Starck 2022) 

ASME-projekteissa tarkastuslaajuudet noudattavat pääsääntöisesti myös 10–100 % 

tarkastuslaajuuksia riippuen tarkastettavasta kohteesta. EN-projektien tapaan myös 

ASME-standardin mukaisesti valmistettaville laitteille on tehtävä 100 % visuaalinen 

tarkastus kaikille hitseille, ja visuaalisesta tarkastuksesta laaditaan aina myös 

tarkastusraportti. Hitsaussaumojen pintatarkastukset suoritetaan myös ASME-

projekteissa MT- ja PT-menetelmillä, joita voidaan käyttää vaihtoehtoisina 

tarkastusmenetelminä toistensa suhteen. MT- ja PT tarkastusten laajuus on useimmissa 

tapauksissa 10–100 %, mutta valmistajan määrittämissä lisävaatimuksissa esiintyy myös 

pienempiä tarkastuslaajuuksia. Volumetriset tarkastukset toteutetaan myös ASME-

projekteissa RT- ja UT-menetelmillä. Volumetristen tarkastusten tarkastuslaajuudet 

vaihtelevat myös 10–100 % välillä. (Starck 2022) 

Suoritettavien tarkastusten laajuutta voidaan tiukentaa standardien vaatimuksista 

valmistajan asettamilla lisävaatimuksilla. Näin usein toimitaankin, sekä EN- että ASME-

projekteissa. Tämä tarkoittaa sitä, että standardien vaatimia tarkastuslaajuuksia voidaan 

valmistajan toimesta laajentaa, tai eri rakenteille voidaan määrittää standardin 

vaatimuksia täydentäviä lisätarkastuksia. Valmistajan määrittämien lisätarkastusten 

laajuus voi olla esimerkiksi 2 % tai 5 % riippuen tarkastuskohteesta, mutta joidenkin 

kohteiden tarkastuslaajuuksia voidaan laajentaa myös kattamaan laajempia 

kokonaisuuksia, esimerkiksi 10–100 % tarkastettavasta alueesta. (Starck 2022) 

2.4.5 Tarkastajien pätevyys 

NDT-tarkastuksia suorittavalta ja hyväksymistuloksia arvioivalta tarkastajalta vaaditaan 

asiaankuuluva sertifiointi, jolla tarkastajan pätevyys voidaan todentaa. Suomessa EN-

standardien mukaista NDT-tarkastajien pätevöintiä toteutetaan standardin SFS-EN ISO 

9712 asettamien vaatimusten mukaisesti. ASME-standardien mukainen pätevöittäminen 

toteutetaan yleisesti SNT-TC-1A mukaista ohjeistusta noudattaen. (Kauppi 2019, s. 6; 

Ojanperä 2022) 

SNT-TC-1A, jota ASME-standardin mukaisessa sertifioinnissa hyödynnetään, ei 

itsessään ole standardi, vaan niin sanottu suositeltu käytäntö (recommended practice), 

joka antaa suuntaviivoja sertifiointeja myöntäville tahoille oman kirjallisen käytännön 
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laatimiseen. ASME-tarkastajien pätevyydet myönnetään siis kunkin sertifiointeja 

myöntävän tahon oman kirjallisen käytännön mukaisesti, jonka on pohjauduttava SNT-

TC-1A-ohjeistukseen. (SNT-TC-1A 2016, s. iii) 

Standardien vaatimukset täyttävän tutkinnon suorittaneelle myönnetään vaatimukset 

täyttävä sertifiointi. Pätevyyskokeen täytyy kattaa tietty NDT-menetelmä, jota 

sovelletaan jollakin tietyllä teollisuuden sektorilla, tai yhdellä tai useammalla 

tuotesektorilla. NDT-tarkastajien pätevyyttä tarkastellaan kolmella eri tasolla, sekä EN- 

että ASME-standardien mukaisissa pätevyyksissä. Eri tasojen saavuttamiseen vaaditaan 

kokelaalta tiettyä kurssituntien ja käytännön kokemuksen vähimmäisvaatimusten 

täyttymistä. (Kauppi 2019, s. 6; SNT-TC-1A 2016, s. 3) 

Standardissa SFS EN-ISO 9712 (2012, s. 22) kerrotaan, että tasolle 1 sertifioitu henkilö 

on pätevä suorittamaan NDT-tarkastuksia kirjallisten ohjeiden mukaisesti, joko 2 tai 3 

tasolle sertifioidun henkilön valvonnassa.  

2-tasolle sertifioitu henkilö on osoittanut pätevyytensä suorittaa rikkomatonta 

aineenkoetusta NDT-ohjeiden mukaisesti. Tason 2 henkilö on myös pätevä suorittamaan 

ja valvomaan NDT-tarkastuksia, sekä tulkitsemaan ja arvioimaan tarkastustuloksia 

sovellettavien standardien ja muiden säännöstöjen mukaisesti. Tason 2 henkilö voi siis 

toimia tarkastustoiminnassa itsenäisesti, ja myös opastaa 2-tason tai sen alapuolella olevia 

henkilöitä. (SFS EN-ISO 9712:2012, s. 24) 

Tasolle 3 sertifioitu henkilö on sertifioinnin mukaisesti pätevä suorittamaan sekä 

johtamaan oman sertifiointialueen piiriin kuuluvaa NDT-toimintaa. 3-tason henkilö on 

myös osoittanut riittävää käytännön tietämystä materiaalien käytöstä, sekä valmistus- 

prosessi- ja tuotantotekniikasta, ollakseen kykenevä valitsemaan käytettävät NDT-

menetelmät, sekä avustamaan hyväksymisrajojen määrittämisessä silloin, kun niitä ei 

muutoin ole saatavissa. Tason 3 henkilö voidaan myös valtuuttaa ottamaan täysi vastuu 

tarkastuslaitteista ja tarkastushenkilöstöstä, tai tutkintokeskuksesta. 3-tason henkilö voi 

myös toteuttaa ja valvoa kaikkien eri tasojen tehtäviä, sekä opastaa kaikkien eri tasojen 

NDT-tarkastajia. (SFS EN-ISO 9712:2012, s. 24) 

Yksinkertaistaen voidaan siis todeta, että tason 1 henkilöillä on rajoitetut oikeudet 

toteuttaa NDT-tarkastuksia ja niihin liittyvää toimintaa korkeamman tason henkilöiden 

valvonnassa ja opastamana. Tason 2 henkilöt voivat jo suorittaa NDT-tarkastuksia 
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itsenäisesti, ja soveltaa tarvittavia standardeja sekä rajoituksia tarkastusten 

suorittamisessa. Korkeimman 3-tason henkilöillä taas on kattavin perehtyneisyys 

aihepiiriin, ja he voivat myös johtaa tarkastuksiin liittyvää toimintaa. Kaupin (2019, s. 6) 

mukaan Suomessa on selvästi eniten tasolle 2 sertifioituja NDT-tarkastajia, ja useimmilla 

tarkastajilla on pätevyydet useille eri NDT-menetelmille.  

Kunkin NDT-menetelmän pätevyyden saavuttamiseen vaaditaan tietty määrä 

kurssitunteja sekä käytännön kokemusta tarkastusten suorittamisesta. Esimerkiksi 

radiografisen tarkastuksen tapauksessa standardin SFS EN-ISO 9712 mukaiset 

vähimmäisvaatimukset tasolla 1 ovat 40 tuntia teoriaa ja kolmen kuukauden työkokemus, 

tasolla 2 80 tuntia teoriaa ja yhdeksän kuukauden työkokemus, sekä tasolla 3 40 tuntia 

teoriaa ja 18 kuukautta työkokemusta. (Kauppi 2019, s. 6)  

Sekä EN- että ASME-standardien vaatimusten mukaisesti suoritetut sertifikaatit ovat 

voimassa enintään viisi vuotta kerrallaan. Sertifikaatin voimassaolo alkaa sertifikaatin 

myöntämispäivästä, eli silloin kun kaikki sertifiointiin liittyvät vaatimukset on täytetty. 

(Kauppi 2019, s. 7; Ojanperä 2022) 

2.5 NDT-menetelmät soodakattilan valmistuksen aikaisissa 

tarkastuksissa 

Soodakattilan valmistuksen aikaisissa tarkastuksissa sovelletaan useita erilaisia 

rikkomattoman aineenkoetuksen menetelmiä. Åströmin (1990, s. 8) mukaan ASME 

jaottelee NDT-tarkastusmenetelmät kolmeen eri ryhmään. Ryhmään 1 kuuluvat 

visuaaliset tarkastusmenetelmät, ryhmään 2 pintatarkastusmenetelmät, ja ryhmään 3 

volumetriset tarkastusmenetelmät (Åström 1990, s. 8). Kaikkiin näihin edellä 

mainittuihin ryhmiin kuuluvia tarkastusmenetelmiä sovelletaan myös soodakattilan 

valmistuksenaikaisissa tarkastuksissa. 

Standardien SFS-EN 12952-6 (2021, s. 16), ASME BPVC Section I (2021, s. 135) ja 

ASME B31.1 (2020, s. 109) mukaan rakenteille suoritettavat pintatarkastukset toteutetaan 

tunkeumaneste- ja magneettijauhetarkastusmenetelmillä, sekä visuaalisen tarkastuksen 

keinoin. Volumetriset tarkastukset toteutetaan radiografisilla tarkastusmenetelmillä ja 

ultraäänitarkastuksina. (SFS-EN 12952-6 2021, s. 19–22; ASME BPVC Section I 2021, 

s. 103; ASME B31.1 2020, s. 109) 
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Kaupin (2019, s. 7) mukaan teollisuusputkistojen tarkastuksissa sovellettavia 

volumetrisia tarkastusmenetelmiä ovat radiografiset menetelmät, joihin sisältyy 

filmiradiografia (RT-F), digitaalinen radiografia (RT-D), fosforilevy (RT-CR), 

digitaalinen detektori (DDA), sekä ultraäänitekniikat, joita ovat perinteinen 

ultraäänipulssikaikutekniikka (UT), kulkuaikatekniikka (TOFD), sekä vaiheistettu 

ultraäänitekniikka (PAUT). Tarkastellaan seuraavaksi hieman tarkemmin eri NDT-

menetelmien periaatteita. 

2.5.1 Silmämääräinen tarkastus 

Silmämääräinen, eli visuaalinen tarkastus on usein ensimmäinen hitsausliitokselle tehtävä 

tarkastustoimenpide, ja se on myös eniten käytetty hitsien tarkastusmenetelmä. 

Silmämääräistä tarkastusta toteutetaan usein useiden eri henkilöiden toimesta 

valmistuksen eri vaiheissa. Silmämääräistä tarkastusta toteutetaan esimerkiksi hitsaajan, 

hitsauskoordinaattorin, NDT-tarkastajan, ja muiden laaduntarkkailua suorittavien 

henkilöiden toimesta. (Åström 1990, s. 14; Kauppi 2019, s. 8) 

Silmämääräistä tarkastusta voidaan toteuttaa joko ilman apuvälineitä, tai apuvälineitä 

käyttäen (Åström 1990, s. 8). Visuaalisen tarkastuksen apuvälineitä voivat olla 

esimerkiksi peilit, mittalaitteet, sekä suorat ja taipuisat endoskoopit (Åström 1990, s. 17). 

Tuotestandardit eivät usein edellytä silmämääräistä tarkastusta tekevältä tarkastajalta 

tarkastukseen pätevöittävää sertifiointia, vaan tarkastusta voi suorittaa ja arvioida 

henkilö, jolla on riittävä kokemus ja tietämys asiaan liittyvistä standardeista ja ohjeista 

(Kauppi 2019, s. 7). Tarkastajat voidaan kuitenkin sertifioida myös silmämääräiseen 

tarkastukseen standardin SFS-EN ISO 9712:2012 mukaisesti. Silmämääräisen 

tarkastuksen sertifiointia kuitenkin vaaditaan, mikäli tarkastuksessa käytetään 

apuvälineitä, tai silmämääräinen tarkastus liittyy toisen NDT-menetelmän suoritukseen 

(SFS-EN ISO 9712 2012, s. 10).  

Silmämääräisellä tarkastuksella kartoitetaan pintavirheitä, joita voi esiintyä esimerkiksi 

hitsatuissa rakenteissa, valmistusmateriaaleissa tai kylmämuokatuissa komponenteissa. 

Silmämääräisellä tarkastuksella havaittavia pintavirheitä voivat olla esimerkiksi 

halkeamat, pintahuokoset, avoimet imuontelot, liitosvirheet, vajaa tunkeutumissyvyys 

hitsin juuressa, erilaiset reunahaavat, valumat, vajonnut hitsi, läpivalunut hitsi, vajaa 
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juuri, huokoisuus juuressa, uudelleenaloitusvirhe, liian pieni a-mitta ja sytytysjäljet. 

(Kauppi 2019, s. 8) 

2.5.2 Endoskooppitarkastus 

Endoskooppitarkastus on visuaalisen tarkastuksen erikoismenetelmä, joka toteutetaan 

endoskooppilaitteen avulla. Endoskooppi mahdollistaa tarkastettavan kohteen visuaalisen 

tarkastelun vaikeasti havainnoitavissa paikoissa, kuten putkien tai laitteiden 

sisäpuolisissa rakenteissa. Endoskooppeja on sekä kiinteäputkisia että taipuisia, joista 

kiinteäputkisia kutsutaan boroskoopeiksi ja taipuisia endoskoopeiksi. Taipuisissa 

endoskoopeissa kuvan välityksessä voidaan hyödyntää kuituoptiikkaa, tai 

vaihtoehtoisesti taipuisan putken päässä voi olla videokamera. Taipuisan endoskoopin 

etuna on, että sillä voidaan tarkastella hyvinkin mutkittelevien reittien päässä olevia 

kohteita rakenteen sisältä, ja kuvauspäätä on mahdollista käännellä eri suuntiin. 

(Mikkonen 2009, s. 447) 

2.5.3 Tunkeumanestetarkastus 

Tunkeumanestetarkastus on pintatarkastusmenetelmä, jota voidaan käyttää tarkastettavan 

kohteen pinnassa olevien virheiden havainnointiin. Pintatarkastusmenetelmien voidaan 

ajatella olevan visuaalisen tarkastuksen erikoismenetelmiä, sillä havaittavien vikojen 

luokittelu perustuu niissäkin lopulta silmämääräiseen tarkastukseen. 

Pintatarkastusmenetelmien suurin ero verrattuna silmämääräiseen tarkastukseen on, että 

menetelmillä on mahdollista suurentaa virheen näyttämän kokoa jopa 50–1000 

kertaiseksi verrattuna virheen todelliseen kokoon. (Åström 1990, s. 27; Kauppi 2019, s. 

8) 

Tunkeumanestetarkastuksen toimintaperiaate perustuu tarkastettavan kohteen pinnalle 

levitettävään tunkeumanesteeseen, joka tunkeutuu kappaleen pintaan asti auki oleviin 

virheisiin. Tämän jälkeen ylimääräinen tunkeumaneste poistetaan kohteen pinnasta, 

jolloin sitä jää ainoastaan kappaleen pinnassa oleviin virheisiin. Kappaleen pinnalle 

levitetään kehite, joka imee virheisiin uppoutunutta tunkeumanestettä, jolloin virheen 

kohdalle muodostuu vian muotoinen näyttämä, joka on yleensä 50–500 kertaa suurempi 

verrattuna vian todelliseen kokoon. Tunkeumanesteen näyttämä on joko punainen 

valkoista taustaa vasten, tai fluoresoiva tummalla taustalla. (Kauppi 2019, s. 8) 
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Menetelmän suoritustekniikka on varsin yksinkertainen, ja sen toteuttamisen oppii 

lyhyelläkin perehdytyksellä. Tunkeumanesteen näyttämien arviointi on kuitenkin 

verraten varsin haastavaa. Näyttämiä arvioidaan kahdessa eri vaiheessa, heti kehitteen 

levittämisen tai kuivattamisen jälkeen, sekä kehittämisajan lopuksi. Näyttämien arviointi 

tehdään kahdessa vaiheessa, koska virheen näyttämä voi muuttua ajan kuluessa, jolloin 

tulkinta vaikeutuu. Esimerkiksi lyhyen halkeaman näyttämä on aluksi selkeän 

viivamainen, mutta jo kymmenen minuutin kuluttua se voi näyttää jo lähes pyöreänä, 

jolloin se voitaisiin tulkita huokoseksi. (Kauppi 2019, s. 8–9) 

2.5.4 Magneettijauhetarkastus 

Magneettijauhetarkastus on tunkeumanestetarkastuksen tapaan pintatarkastusmenetelmä. 

Magneettijauhetarkastuksella voidaan kartoittaa ferromagneettisten kappaleiden pinnassa 

ja pinnan läheisyydessä esiintyviä vikoja. Menetelmän toimintaperiaate pohjautuu 

epäjatkuvuuskohtien synnyttämien vuotokenttien havaitsemiseen magnetoituneessa 

kappaleessa. Magneettijauhetarkastuksessa pyritään siis aikaansaamaan tarkastettavan 

kohteen pintaan riittävän voimakas magneettivuo, jotta mahdolliset epäjatkuvuuskohdat 

voidaan havaita voimakkaan paikallisen vuotokentän muodossa. Tästä johtuen 

menetelmää voidaankin soveltaa vain ferromagneettisille aineille, mikä on myös 

menetelmän suurin rajoitus. (Åström 1994, s. 20; Kauppi 2019, s. 9) 

Magneettijauhetarkastuksessa tutkittavan kappaleen pinnalle sirotellaan 

rautaoksidihiukkasia, jotka ajautuvat pinnalla esiintyviin vuotokenttiin. Tällöin 

rautaoksidihiukkasista muodostuva näyttämä kuvastaa pinnalla havaittavaa virhettä jopa 

1000-kertaisesti. Teollisuuden tarkastustoiminnassa käytetään useimmiten IES-

magneetilla aikaansaatavaa vuomagnetointia. Magneettijauhetarkastuksen magnetointi 

voidaan kuitenkin toteuttaa IES-magnetoinnin lisäksi myös suoralla virtamagnetoinnilla, 

joka voidaan tehdä käsielektrodeilla varustetuilla laitteilla. (Kauppi 2019, s. 9) 

2.5.5 Radiografinen tarkastus 

Hitsausliitosten sisäisten virheiden tarkastukseen käytetään pääsääntöisesti radiografista 

kuvausta sekä ultraäänitarkastusta. Radiografisella tarkastuksella tarkoitetaan kaikkea 

ionisoivalla säteilyllä toteutettavaa tarkastusta. Radiografisen tarkastuksen toiminta 

perustuu röntgen- tai gammasäteilyyn, joka läpäisee kuvattavan rakenteen ja osuu tämän 

jälkeen säteilyn intensiteettiä ilmaisevaan detektoriin. Detektori voi olla esimerkiksi 
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filmi, tai digipaneeli. Radiografisesta tarkastuksesta saadaan aina tarkastustuloksia 

kuvastava pysyvä tallenne. (Martikainen & Niemi 1993, s. 35; Kauppi 2019, s. 9) 

Radiografinen tarkastus soveltuu eri materiaaleille ja hyvinkin paksuille 

materiaalivahvuuksille, jopa 100–1000 mm ainevahvuuteen saakka, riippuen 

tarkastettavan kohteen materiaalista. Radiografialla havaitaan hyvin kaikenlaiset 

kolmiulotteiset virheet, kuten huokoset, kuonasulkeumat ja muotovirheet. RT-

tarkastusten etuja ovat etenkin, että tarkastuksen tuloksista saadaan pysyvä tallenne ja 

tarkastettavan materiaalin ja sen pinnanlaadun vaikutukset tarkastuksen luotettavuuteen 

ovat vähäiset. Merkittävimpinä haittapuolina mainittakoon, että virheiden syvyyttä ja 

sijaintia syvyyssuunnassa ei voida määrittää ilman erityistoimenpiteitä. Tasomaisia 

virheitä, kuten halkeamia tai liitosvirheitä tarkastettaessa virheiden suunta ei saa poiketa 

liikaa säteilyn suunnasta, koska kuvattaessa virheessä on oltava tilavuutta säteilyn 

suuntaisesti. Jos tilavuutta ei ole, niin filmin mustumaan ei tule havaittavaa muutosta. 

(Martikainen & Niemi 1993, s. 35; Kauppi 2019, s. 9) 

2.5.6 Ultraäänitarkastus 

Ultraäänitarkastuksen toimintaperiaate perustuu tarkastettavaan materiaaliin lähetettävän 

ultraäänen heijastumiseen kaikista materiaalissa esiintyvistä epäjatkuvuuskohdista, kuten 

huokosista, halkeamista ja rajapinnoista. Ultraäänitarkastuksella voidaan havainnoida 

tarkastettavassa rakenteessa esiintyviä valmistusvirheitä tai materiaalivikoja, ja sitä 

voidaan käyttää myös materiaalivahvuuden tai kappaleen mittojen määrittämiseen. 

Menetelmällä on mahdollista mitata aineenpaksuuksia 0,01 millimetrin tarkkuudella, ja 

mittauksia voidaan suorittaa yleensä mittausalueella 1–200 millimetriä. (Martikainen & 

Niemi 1993, s. 37; Mikkonen 2009, s. 450) 

Ultraäänitarkastuksissa käytettävät luotaimet ovat yleisesti joko normaaliluotaimia tai 

kulmaluotaimia. Normaaliluotaimet soveltuvat parhaiten kerrostumien tutkimiseen, kun 

taas kulmaluotaimilla voidaan tarkastella esimerkiksi säröjä ja halkeamia. 

Kulmaluotaimia käytetäänkin usein esimerkiksi hitsisaumojen tarkastuksessa. 

Ultraääniluotaimen anturilla lähetetään lyhyitä ultraäänitaajuisia pulsseja tarkastettavaan 

materiaaliin. Luotaimen anturin lähettämä pulssi etenee mekaanisena värähtelynä 

materiaalin sisällä ja heijastuu takaisin anturiin, joka toimii myös signaalia 

vastaanottavana mikrofonina. Anturin ja tarkastettavan materiaalin välissä on käytettävä 

värähtelypulssin välittäjäaineena toimivaa geeliä. (Mikkonen 2009, s. 450) 
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Ultraäänitarkastusta käytetään tyypillisesti esimerkiksi hitsisaumojen tarkastukseen, 

materiaalien tarkastukseen, valuvirheiden havainnointiin ja paksuuden mittaukseen. 

Ultraäänitarkastuksella voidaan havainnoida esimerkiksi huokoisuutta, säröjä, 

epäpuhtauksia materiaalissa, valssausvirheitä, sekä materiaalien pinnoitteiden 

paksuuksia. Ultraäänitarkastuksilla havaitaan hyvin erityisesti halkeamatyyppiset virheet. 

Ultraäänitarkastusten suorittaminen ja tulosten tulkinta vaatii tarkastajalta kokemusta, 

jotta tarkastuksen tulokset olisivat luotettavia. (Martikainen & Niemi 1993, s. 37; 

Mikkonen 2009, s. 450–451) 

2.6 PAUT-menetelmän periaatteet 

Vaiheistetun ultraäänitekniikan toiminta perustuu useiden samanaikaisten äänipulssien 

vaiheistukseen. Vaiheistetussa tekniikassa käytettävät luotaimet muodostuvat useista 

pienistä elementeistä, jotka ovat pietsosähköisiä värähtelijöitä. Luotain on kytketty 

ultraäänilaitteiston ohjausyksikköön, jolla jokaista luotaimen erillistä elementtiä voidaan 

ohjata yksitellen ja samanaikaisesti. Näitä elementtejä voidaan siis ohjata omina erillisinä 

kanavinaan, mikä mahdollistaa lähetettävien sekä vastaanotettavien äänipulssien 

vaiheistamisen. (Olympus NDT 2010, s. 7–9) 

2.6.1 Ultraääniaaltojen vaiheistus 

Ultraääniaaltojen progressiivista suuntaa voidaan ohjata asettamalla pietsosähköisten 

elementtien välille viive, jonka mukaisessa järjestyksessä elementit värähtelevät. Tämä 

mahdollistaa ääniaaltojen kohdistamisen haluttuun suuntaan. (Jung et al. 2017, s. 156) 

Alla olevassa kuvassa 5 on esitetty PAUT-luotain, ja luotaimen elementtien lähettämät 

pulssit tilanteessa, jossa elementtien välillä ei ole viivettä. Tällöin yksittäisten elementtien 

muodostamat pallomaiset aallot yhdistyvät muodostaen yhdensuuntaisesti liikkuvan 

aaltopulssin. Ilman viivettä elementtien välillä luotaimen muodostama aaltopulssi liikkuu 

siis suoraan eteenpäin tasaisena rintamana. (Schmerr 2015, s. 2–3) 
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Kuva 5. Vaiheistettu ultraääniaalto ilman viiveitä (mukaillen Schmerr 2015, s. 2). 

Vaihtamalla ohjattavien pulssien välistä suhteellista aikaviivettä, voidaan PAUT-

luotaimen synnyttämää äänikeilaa suunnata elektronisesti eri suuntiin, ilman että itse 

luotainta tarvitsisi liikuttaa (Schmerr 2015, s. 3). Alla olevassa kuvassa 6 on 

havainnollistettu aaltopulssin etenemistä, kun yksittäisten ohjattavien pulssien välinen 

viive on lineaarinen. Tällöin suorana rintamana liikkuva aaltopulssi etenee viistosti 

suhteessa luotaimeen. 

 

Kuva 6. Vaiheistettu ultraääniaalto, jossa pulssien välinen viive etenee lineaarisesti 

(mukaillen Schmerr 2015, s. 3). 
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Sopivalla epälineaarisella pulssien välisellä viiveellä voidaan tuottaa myös fokusoitu 

äänikeila, kuten alla olevassa kuvassa 7 nähdään. Monimutkaisemmilla pulssien välisten 

viiveiden yhdistelmillä aikaansaatavaa sädettä voidaan sekä ohjata että tarkentaa 

samanaikaisesti. (Schmerr 2015, s. 3) 

 

Kuva 7. Pulssien väliset viiveet muodostavat fokusoivan äänikeilan (mukaillen Schmerr 

2015, s. 3). 

Elementtien välisiä suhteellisia aikaviiveitä voidaan käyttää myös luotaimen 

vastaanottamien signaalien ominaisuuksien muokkaamiseen. Kun saapuva aaltorintama 

osuu jokaiseen luotaimen elementtiin peräkkäin, generoituu sarja sähköisiä pulsseja. 

Ultraäänilaitteiston ohjainyksikkö laskee vastaanotettujen signaalien suhteelliset viiveet 

yhteen, jolloin muodostuu yksi suuri lähtösignaali, jota voidaan käsitellä samalla tavoin 

kuin perinteisellä yksielementtisellä luotaimella vastaanotettua signaalia. Vastaavasti 

signaalin vastaanottoviivettä voidaan hyödyntää myös saapuvan signaalin 

kohdistamiseksi. Signaalin kohdistaminen on tarpeellista etenkin tilanteissa, joissa 

saapuva aaltorintama on kaareva. (Schmerr 2015, s. 3–4) 

Koska PAUT-laitteisto voi lähettää ja vastaanottaa luotaimen jokaisella elementillä 

itsenäisesti riippumatta muista elementeistä, on eri elementtien tuottamille ja 

vastaanottamille ultraääniaalloille mahdollista asettaa yksittäisiä amplitudipainoja. Tällä 

tavoin voidaan yhä edelleen tarkentaa vastaanotettavaa signaalia halutun suuntaisesti. 

(Schmerr 2015, s. 4) 
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Tämä vaiheistetun ultraäänijärjestelmän äänikeilan ominaisuuksien joustava ohjaus 

mahdollistaa useiden erilaisten ultraäänimittausten tekemisen nopeasti ja 

kustannustehokkaasti. Mahdollisuus hyödyntää elementtien välistä viivettä ja 

amplitudipainoja ultraääniaaltojen generoinnissa ja vastaanotossa, tekee PAUTista 

erittäin monipuolisen ja tehokkaan menetelmän ultraäänitestien suorittamiseksi.  

(Schmerr 2015, s. 4) 

2.6.2 PAUT-tarkastuksissa käytettävä laitteisto 

PAUT-laitteiston komponentit ovat hyvin samankaltaisia verrattuna perinteiseen 

ultraäänitarkastuslaitteistoon. Standardin SFS-EN ISO 13588 (2019, s. 12–13) mukaan 

PAUT-laitteistoon kuuluvia komponentteja ovat ohjausyksikkönä toimiva ultraäänilaite, 

ultraääniluotaimet sekä luotausmekanismit, joilla tarkoitetaan tarkastuksessa käytettäviä 

ohjaimia sekä paikka-antureita. Lisäksi laitteistoon kuuluu myös luotaimen ja 

ultraäänilaitteen välille tulevat kaapelit. Kuvassa 8 on esimerkki mahdollisesta PAUT-

laitteiston kokoonpanosta. 

 

Kuva 8. PAUT-laitteisto. 

Kuvassa 9 on esitetty tarkempi kuva PAUT-laitteiston ultraääniluotaimesta, sekä putkien 

päittäisliitoksen tarkastuksessa käytettävä luotausmekanismi. Kuvassa on myös 

havainnollistettu luotainkokoonpanoon integroitua kytkentäaineensyöttöjärjestelmää.  



36 

 

Tämän kaltainen PAUT-luotain ei siis tarvitse erillistä tarkastuskohteen pintaan 

levitettävää kytkentäainetta kuten perinteisessä ultraäänitarkastuksessa, vaan 

kytkentäaineena käytettävä vesi voidaan ohjata suoraan luotaimeen syöttöjärjestelmän 

avulla.  

 

Kuva 9. Ultraääniluotain ja luotausmekanismi. 
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3 TUTKIMUSAINEISTO 

Siirrytään seuraavaksi tämän diplomityön tutkimusosuuteen, jonka tarkoituksena on 

selvittää, kuinka PAUT-menetelmää voidaan soveltaa soodakattilan lieriön ja 

painerungon valmistuksen aikaisissa tarkastuksissa. Tutkimuksessa selvitetään 

standardien asettamat rajoitukset PAUT-menetelmälle, ja kuinka menetelmää voidaan 

standardien mukaisesti soveltaa. Lisäksi tutkimuksessa määritetään, mikä 

hitsausvirheiden hyväksymisraja on, jos PAUT-menetelmää hyödynnetään esimerkiksi 

ylimääräisissä tarkastuksissa, tai standardivaatimukset ylittävissä lisätarkastuksissa. 

Tutkimuksessa kartoitetaan myös menetelmän hyötyjä suhteessa perinteisiin 

volumetrisiin tarkastusmenetelmiin, eli radiografiseen tarkastukseen ja 

ultraäänitarkastukseen. 

Tutkimuskysymykset joihin tutkimuksessa pyritään vastaamaan, ovat: 

• Milloin PAUT:ia voidaan käyttää korvaamaan RT- tai UT-tarkastuksia? 

• Mitkä ovat virheiden hyväksymisrajat, jos PAUT:ia käytetään yli standardien 

asettamien vaatimusten tai lisävaatimuksena? 

• Millaisia hyötyjä PAUT-menetelmällä voidaan saavuttaa verrattuna röntgeniin tai 

perinteiseen ultraääneen? 

Tutkimus toteutetaan hyödyntämällä kahta eri tutkimusmenetelmää; 

kirjallisuustutkimusta ja haastattelua. Kirjallisuustutkimuksessa eritellään menetelmän 

soveltamiseen liittyvät standardit, sekä tulkitaan PAUT-menetelmän 

sovellutusmahdollisuuksia standardien asettamien rajoitusten mukaisesti. 

Standarditutkimuksen perusteella saadaan näin ollen käsitys siitä, kuinka menetelmää 

voidaan soveltaa standardien mukaisesti tutkimuksen rajauksen mukaisten 

komponenttien valmistuksen aikaisissa tarkastuksissa. Tutkimus on rajattu käsittelemään 

PAUT-menetelmän soveltamista soodakattilan painerungon komponenttien ja lieriön 

valmistuksen aikaisissa tarkastuksissa. 

Koska soodakattiloita valmistetaan sekä EN- että ASME-standardien mukaisesti, on 

kirjallisuustutkimus toteutettava siten, että molemmat standardit ja niiden vaatimukset 

käydään läpi erikseen. EN- ja ASME-standardien asettamat vaatimukset ovat 

luonnollisesti sisällöltään erilaiset, joten standardien läpikäynti omissa osuuksissaan on 
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välttämätöntä. Tällöin muodostuu selkeät erilliset kokonaisuudet molempien eri 

standardien mukaisista määräyksistä, joiden mukaisesti sovellutusmahdollisuuksia 

voidaan analysoida. Standardien sisällön erittely omiin osuuksiinsa helpottaa myös 

sisältöjen vertaamista toisiinsa. 

Haastattelututkimus toteutetaan haastattelemalla 3-tasolle sertifioitua NDT-tarkastajaa, 

jolla on pätevyys PAUT-menetelmälle ja työkokemusta menetelmän käytöstä. 

Haastattelun tuloksena muodostuu asiantuntijalausunto, jolla pyritään määrittämään 

kuinka hitsausvirheiden hyväksymisrajat määräytyvät, kun menetelmää halutaan soveltaa 

standardivaatimukset ylittävissä lisätarkastuksissa.  

Lisäksi haastattelulla kartoitetaan PAUT-menetelmän hyötyjä verrattuna perinteisiin 

NDT-menetelmiin. Hyötyjen kartoituksessa haastatellaan myös diplomityön 

toimeksiantajana toimivan yrityksen edustajia, jotka ovat työskennelleet osana projekteja, 

joissa menetelmää on voitu jo tähän mennessä hyödyntää. 

Tutkimusaineisto koostuu näin ollen soodakattilan valmistusta määrittävistä 

standardeista, sekä haastatteluilla saatavista lisätiedoista. Tutkimusaineiston muodostava 

sisältö kuvataan vielä erikseen yksityiskohtaisesti sekä standarditutkimuksen että 

haastattelututkimuksen kohdalla. 

3.1 Standardien asettamat rajoitteet ja mahdollisuudet 

Tässä kappaleessa käydään läpi millaisia rajoitteita standardit asettavat PAUT-

menetelmän käyttöön liittyen, ja mikä standardien rajoissa on mahdollista. Standardien 

läpikäynnissä eritellään myös, kuinka hitsausvirheiden hyväksymisrajat määräytyvät 

standardien mukaan menetelmälle. Kuten edellä jo todettiin, on standardien tarkastelu 

toteutettava erikseen sekä EN- että ASME-standardien mukaisesti. 

Sekä ASME- että EN-standardeissa tarkastusmenetelmiä pohdittaessa on lähdettävä 

liikkeelle ylätasolta, eli standardista, jonka mukaisesti valmistusta suoritetaan. Kuten jo 

aiemmin kirjallisuuskatsauksessa todettiin, niin EN-standardien mukaisesti 

valmistettavissa projekteissa tarkastuksia määrittää kattilastandardi SFS-EN 12952-6. 

ASME-standardien mukaisesti valmistettavissa soodakattiloissa tarkastuksia määrittävät 

standardit ASME BPVC Section I, sekä ASME B31.1, riippuen tarkastettavasta laitteesta. 
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EN-standardeissa kattilastandardin sisältöä tarkennetaan menetelmäkohtaisilla 

standardeilla, ja ASME-standardeissa tilannekohtaisesti ASME Code Caseilla. 

Tutkimuksen kannalta on hyvä lähtökohta, että sekä ASME-, että EN-standardit 

tunnistavat PAUT-menetelmän, ja näin ollen molemmista standardeista löytyy 

menetelmän käyttöön liittyvät ohjeistukset. Tarkastellaan seuraavaksi PAUT-

menetelmän käytön rajoituksia ja mahdollisuuksia molempien eri standardien 

näkökulmista. 

3.1.1 EN-standardit 

Kun pohditaan PAUT-menetelmän soveltamista EN-standardien mukaisessa 

valmistuksessa, on tarkasteltava seuraavia standardeja: 

• SFS-EN 12952-6:2021. Water-tube boilers and auxiliary installations. Part 6: 

Inspection during construction, documentation and marking of pressure parts of 

the boiler 

• SFS-EN ISO 13588:2019. Hitsien rikkomaton aineenkoetus. Ultraäänitarkastus. 

Automaattinen vaiheistettu ultraäänitarkastus 

• SFS-EN ISO 19285:2017. Hitsien rikkomaton aineenkoetus. Vaiheistettu 

ultraäänitarkastus. Hyväksymisrajat. 

Standardin SFS-EN 12952-6:2021 kappaleessa 7.4.2.1 (s. 22) käsitellään 

ultraäänitarkastuksen menetelmää ja sen soveltamista. Kyseisessä kappaleessa 

määritetään, että hitsausliitosten ultraäänitarkastukset tulisi suorittaa standardin EN ISO 

17640:2018 mukaisesti, jolla viitataan perinteiseen käsivaraiseen ultraääniluotaukseen.  

Standardin SFS-EN 12952-6:2021 kappaleen 7.4.2.1 lopussa (s. 22) kuitenkin erikseen 

mainitaan, että sopivissa tilanteissa standardin EN ISO 17640:2018 mukainen kulma-

antureilla toteutettava ultraäänitestaus voidaan korvata standardin EN ISO 13588:2019 

mukaisella vaiheistetulla ultraäänitekniikalla. Kyseisessä kappaleessa eritellään myös, 

että myös tällöin tulisi soveltaa standardin SFS-EN 12952-6:2021 kappaleessa 7.4.2.1 

esitettyjä erityisvaatimuksia. 

Näistä erityisvaatimuksista mainittakoon, että standardin SFS-EN 12952-6:2021 

kappaleen 7.4.2.1 kohdan l) (s. 22) -mukaan, jos ultraäänitarkastuksia tehdään alle 8 mm 

aineenvahvuisille hitsatuille rakenteille, on ultraäänitarkastus suoritettava kirjallisten 
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menettelyjen mukaisesti, jotka perustuvat valmistajan itse todentamiin käytäntöihin. 

Tällöin on voitava myös varmistaa, ettei kattilan käyttöturvallisuus heikkene.  

Käsivaraista ultraäänitarkastusta määrittävän standardin SFS-EN ISO 17640:2018 (s. 5), 

mukaan ultraäänitarkastuksia voidaan tehdä käsivaraisilla tekniikoilla vain läpihitsatuille 

materiaaleille, joiden aineenvahvuus on yli 8 mm. Tämän vuoksi aikaisempi käsitys onkin 

ollut, että ultraäänitarkastuksia voidaan tehdä EN-standardin mukaisesti vain yli 8 mm 

aineenvahvuuksille. 

Standardissa SFS-EN ISO 13588:2019 (s. 5) taas määritetään, että vaiheistetulla 

ultraäänitekniikalla tarkastuksia voidaan suorittaa vähintään 6 mm paksuille 

sulahitsatuille metallisille materiaaleille. Kyseisessä standardissa myös määritetään, että 

vaiheittaista ultraäänimenetelmää käytettäessä on myös käytettävä luotausmekanismeja, 

eli PAUT-luotausta ei standardin mukaisesti voi toteuttaa käsivaraisena (SFS-EN ISO 

13588:2019, s. 10).  

Standardin SFS-EN ISO 13588:2019 kappaleen 14.7 (s. 16) mukaan PAUT-menetelmällä 

havaittavien virheiden hyväksyttävyyttä on arvioitava standardissa ISO 19285 esitettyjen 

hyväksymisrajojen mukaisesti, ellei sopimusosapuolten kesken sovita toisin.  

3.1.2 EN-standardin mukaiset hyväksymisrajat 

Standardissa SFS-EN ISO 19285:2017 (s. 6) kerrotaan, että PAUT-menetelmän 

hyväksymisrajojen arviointia varten on määritelty kolme eri hyväksymisrajaa, joilla on 

yhteys standardin ISO 5817 mukaisiin hitsiluokkiin. Hyväksymisrajojen ja hitsiluokkien 

välistä yhteyttä esitetään alla olevassa taulukossa 3. 

Taulukko 3. Vaiheistetun ultraäänitarkastuksen hyväksymisrajat (SFS-EN ISO 

19285:2017, s. 6). 

Standardin ISO 5817 

hitsiluokka 

Standardin ISO 13588 

tarkastustaso 

Hyväksymisrajat 

standardin SFS-EN ISO 

19285:2017 mukaan 

C, D A 3 

B B 2 

Sovittaessa C 1 

Erikoissovelluksissa D Sovittaessa 
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Standardin SFS-EN ISO 19285:2017 (s. 6) mukaan PAUT-menetelmällä havaittavia 

virheitä on arvioitava joko virheen pituuden ja korkeuden perusteella, tai pituuden ja 

kaiun korkeuden perusteella. Kullekin eri arviointitavalle on esitetty omat 

hyväksymisperusteensa standardissa SFS-EN ISO 19285:2017. Standardissa esitetään 

hyväksymisperusteet sekä yksittäisten virheiden arviointiin että yhteenlaskettujen 

virheiden arviointiin.  

Esitellään seuraavaksi esimerkinomaisesti standardissa SFS-EN ISO 19285:2017 

esitettävät virheen pituuteen ja korkeuteen perustuvat hyväksymisrajat. Alla olevissa 

taulukoissa 4, 5 ja 6 on esitetty standardin SFS-EN ISO 19285:2017 mukaisten 

yksittäisten virheiden arviointiin tarkoitettujen hyväksymisrajojen 1, 2 ja 3 mukaiset 

hyväksymisperusteet. Taulukoissa esitetyt tunnukset tarkoittavat seuraavaa: 

h korkeus 

l pituus 

t  aineenpaksuus 

Taulukko 4. Hyväksymisrajan 1 hyväksymisperusteet (SFS-EN ISO 19285:2017, s. 8). 

Paksuusalue lmax 

mm 

h3 

mm 

h2 

mm 

h1 

mm 

6 mm < t ≤ 15 mm 0,75t 1,5 2 1 

15 mm < t ≤ 50 mm 0,75t 2 3 1 

50 mm < t ≤ 100 mm 40 2,5 4 2 

t > 100 mm 50 3 5 2 

 

Taulukko 5. Hyväksymisrajan 2 hyväksymisperusteet (SFS-EN ISO 19285:2017, s. 8). 

Paksuusalue lmax 

mm 

h3 

mm 

h2 

mm 

h1 

mm 

6 mm < t ≤ 15 mm t 2 2 1 

15 mm < t ≤ 50 mm t 2 4 1 

50 mm < t ≤ 100 mm 50 3 5 2 

t > 100 mm 60 4 6 3 
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Taulukko 6. Hyväksymisrajan 3 hyväksymisperusteet (SFS-EN ISO 19285:2017, s. 7). 

Paksuusalue lmax  

mm 

h3  

mm 

h2  

mm 

h1  

mm 

6 mm < t ≤ 15 mm 1,5t (max. 20) 2 2 1 

15 mm < t ≤ 50 mm 1,5t (max. 60) 2,5 4,5 2 

50 mm < t ≤ 100 mm 60 4 6 3 

t > 100 mm 75 5 8 4 

 

Standardin SFS-EN ISO 19285:2017 kappaleen 9.3.1 (s. 8) mukaan virheiden 

yhteenlaskettua pituutta määritettäessä pistemäisiä virheitä ei oteta huomioon. Tällöin on 

tarkasteltava kaikkien yksittäisten virheiden, sekä pituussuunnassa yhteen laskettujen 

virheiden summaa tietyllä hitsin pituudella. Kappaleessa 9.3.2 (SFS-EN ISO 19285:2017, 

s. 8) on määritetty yhteenlaskettujen virheiden hyväksymisrajat seuraavasti: 

Aineenpaksuuksilla ≤ 50 mm, erikseen hyväksyttävien virheiden yhteen laskettu pituus 

mitattuna hitsin pituudella 12t on oltava pienempi tai yhtä suuri kuin: 

• Hyväksymisraja 1: 3,5t, mutta enintään 150 mm 

• Hyväksymisraja 2: 4,0t, mutta enintään 200 mm 

• Hyväksymisraja 3: 4,5t, mutta enintään 225 mm 

Aineenpaksuuksilla ≤ 50 mm, yksittäisten virheiden yhteen laskettu pituus mitattuna 

koko hitsin pituudella on oltava pienempi tai yhtä suuri kuin: 

• Hyväksymisraja 1: 10 % hitsin pituudesta, mutta enintään 500 mm 

• Hyväksymisraja 2: 10 % hitsin pituudesta, mutta enintään 600 mm 

• Hyväksymisraja 3: 10 % hitsin pituudesta, mutta enintään 700 mm 

Edellä esitetyt hyväksymisrajat pätevät virheiden yhteenlaskettua pituutta arvioitaessa, 

kun tarkastuksessa käytetään yhtä tekniikkaa. Mikäli tarkastuksessa käytetään kahta 

tekniikkaa standardin ISO 13588 tarkastustason C mukaisesti ja tarkastuksessa havaitaan 

lisää virheitä, voi yhdistettyjen virheiden suurin yhteenlaskettu pituus olla enintään 1,5 

kertaa edellä esitetyissä hyväksymisrajoissa mainittu enimmäispituus. (SFS-EN ISO 

19285:2017, s. 9) 
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Virheen pituuteen ja kaiun korkeuteen perustuville hyväksymisrajoille esitetään 

vastaavanlaiset taulukoidut arvot ja ohjeistukset standardissa SFS-EN ISO 19285:2017. 

Virheen pituuteen ja kaiun korkeuteen perustuvat hyväksymisrajat on esitetty standardin 

SFS-EN ISO 19285:2017 taulukoissa A.1, A.2 ja A.3. Näin ollen eri tavoilla arvioitavien 

virheiden arviointiin annetaan standardissa yksityiskohtaiset ohjeistukset, ja 

tapauskohtaiset virheiden hyväksymisrajat. Eri hyväksymisperusteita tarkastelemalla 

voidaan havaita, että kaikkien hyväksymisrajojen paksuusalueet asettuvat 6–100 mm 

aineenvahvuuksien välille.  

3.1.3 ASME-standardit 

Kun PAUT-menetelmää pyritään soveltamaan ASME-standardien mukaisessa 

valmistuksessa, on tarkasteltava seuraavia standardeja: 

• ASME BPVC, Section I, Power Boilers  

• ASME B31.1 Power Piping 

• ASME BPVC, Section V, Nondestructive Examination. 

Tarkastellaan ensimmäiseksi ASME-standardien asettamia vaatimuksia menetelmän 

soveltamiselle, kun valmistus toteutetaan standardin ASME BPVC Section I asettamien 

vaatimusten mukaisesti.  

Standardin ASME BPVC Section I (2021, s. 103) kappale PW-11 käsittelee 

päittäishitsattujen liitosten volumetristä tarkastusta. Kappaleessa PW-11.1 kerrotaan, että 

volumetristen tarkastusten vaatimukset on spesifioitu taulukossa PW-11. Kappaleessa 

PW-11.1 kerrotaan myös, että mikäli taulukossa PW-11 ei ole erikseen määritetty 

käytettäväksi tiettyä volumetristä menetelmää, voidaan tarkastuksissa käyttää 

vaihtoehtoisesti joko radiografista- tai ultraäänimenetelmää. (ASME BPVC Section I 

2021, s. 103) 

Taulukossa PW-11 määritetään, että ultraäänitarkastukset tulisi suorittaa standardin 

ASME BPVC Section I -kappaleessa PW-52 esitettävien vaatimusten mukaan. 

Taulukossa PW-11 määritetään myös, että mikäli tarkastettavan materiaalin 

aineenvahvuus on alle 13 mm, tulisi tarkastuksessa käyttää röntgeniä. (ASME BPVC 

Section I 2021, s. 104) 
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Kappaleen PW-52 alaluvussa PW-52.1 kerrotaan, että ultraäänitarkastukset tulisi 

toteuttaa standardin ASME BPVC Section V Article 4:n liitteessä Mandatory Appendix 

VII, Ultrasonic Examination Requirements for Workmanship-Based Acceptance Criteria 

-esitettävien vaatimusten mukaisesti. Kappaleen PW-52.1 mukaan vaihtoehtoisesti 

voidaan käyttää myös standardin ASME BPVC Section I Nonmandatory Appendix E -

liitteen mukaista ohjeistusta ultraäänitarkastukselle. (ASME BPVC Section I 2021, s. 

141) 

Standardin ASME BPVC Section V (2021, s. 117) -liitteen Mandatory Appendix VII -

kappaleessa VII-431 määritetään, että ultraäänitarkastukset tulisi suorittaa käyttämällä 

automaattista tai puoliautomaattista ultraäänilaitteistoa, johon sisältyy 

tietokonepohjainen datankeruu- ja -analysointijärjestelmä. Kappaleessa kerrotaan, että 

tarkastukset voidaan kuitenkin tietyissä tapauksissa suorittaa myös manuaalisesti, mikäli 

sovellettava standardin osa ei vaadi automaattisen tai puoliautomaattisen 

tarkastusmenetelmän soveltamista (ASME BPVC Section V 2021, s. 117). Mandatory 

Appendix VII ei anna muita määrityksiä käytettävälle laitteistolle tai menetelmille.  

Vaihtoehtoisessa Nonmandatory Appendix E -liitteen mukaisessa ohjeistuksessa 

kerrotaan, että PW-52 mukaiset tarkastukset voidaan toteuttaa myös ASME BPVC 

Section V Article 4:n liitteiden Mandatory Appendix VIII ja Mandatory Appendix IX 

mukaisesti. Tällöin on noudatettava myös Nonmandatory Appendix E mukaisia 

lisävaatimuksia. (ASME BPVC Section I 2021, s. 365) 

Liitteissä Mandatory Appendix VIII ja -IX ei kuitenkaan anneta muita määrityksiä 

laitteistolle, kuin että tarkastuksessa tulisi käyttää automaattista tai puoliautomaattista 

tarkastuslaitteistoa, jonka tulisi pystyä tallentamaan tarkastusten tulokset sähköisessä 

muodossa. Sama ohjeistus on sisällytetty myös liitteeseen Nonmandatory Appendix E. 

(ASME BPVC Section V 2021, s. 119–123; ASME BPVC Section I 2021, s. 365) 

Nämä standardiin ASME BPVC Section V sisällytetyt vaihtoehtoisesti sovellettavat 

ohjeistukset asettavat siis tarkentavia vaatimuksia ultraäänitarkastusten toteuttamiselle, 

mutta eivät määritä esimerkiksi konkreettisia hyväksymisrajoja tai virheiden 

hyväksymisperusteita. Virheiden hyväksymisperusteet ja hyväksymisrajat määräytyvät 

kappaleessa PW-52 esitettävien perusteiden mukaisesti, tai vaihtoehtoisesti ASME 

BPVC Section I liitteessä Nonmandatory Appendix E esitettävien perusteiden mukaan. 
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Mikäli laitteet valmistetaan standardin ASME B31.1 -mukaisesti, on tarkasteltava 

kyseisen standardin asettamia vaatimuksia ultraäänitarkastusten suorittamiselle. 

Standardin ASME B31.1 vaatimuksia ultraäänitarkastuksille esitetään standardin 

kappaleessa 136.4.6. Kyseisessä kappaleessa kerrotaan, että ultraäänitarkastukset tulisi 

suorittaa standardin ASME BPVC Section V Article 4:ssä esitettävien vaatimusten 

mukaisesti, sekä standardin ASME B31.1 kappaleessa 136.4.6 esitettäviä lisävaatimuksia 

noudattaen. Kappaleessa 136.4.6 esitettävistä lisävaatimuksista mainittakoon, että 

vaatimusten mukaan tarkastuksissa käytettävän laitteiston tulisi pystyä tallentamaan 

tarkastusten tulokset. Manuaalisen UT:n käytöstä voidaan sopia tapauskohtaisesti. 

(ASME B31.1 2020, s. 111) 

Näin ollen voidaan todeta, että tarkasteltavat ASME-standardit ja niiden sovellettavat osat 

eivät kehota käyttämään mitään tiettyä ultraäänitarkastuksen menetelmää, eivätkä 

toisaalta myöskään kiellä PAUT-menetelmän käyttöä ultraäänitarkastuksissa. PAUT-

menetelmän soveltamiselle on esitetty myös omat ohjeistuksensa standardin ASME 

BPVC Section V Article 4:n liitteissä Mandatory Appendix IV ja Mandatory Appendix 

V. PAUT-menetelmää käsitellään standardeissa yhtenä ultraäänitarkastuksen 

menetelmistä, ja näin ollen standardissa esitettävät yleisesti ultraäänitarkastusta 

käsittelevät ohjeistukset ja hyväksymisrajat pätevät myös PAUT-menetelmää 

sovellettaessa.  

3.1.4 ASME-standardien mukaiset hyväksymisrajat 

ASME-standardien mukaisesti valmistettavien laitteiden tarkastusten hyväksymisrajoja 

määrittävät standardit, jonka mukaan valmistus toteutetaan. Standardin ASME BPVC 

Section I mukaiset ultraäänitekniikoilla havaittavien virheiden hyväksymisrajat ja 

virheiden hyväksymiseen liittyvät ohjeistukset esitetään standardin ASME BPVC Section 

I -kappaleissa PW-52.3, PW-52.3.1 ja PW-52.3.2. Vaihtoehtoiset virheiden 

hyväksymisrajat esitetään standardin ASME BPVC Section I liitteessä Nonmandatory 

Appendix E, taulukoissa E-3-1, E-3-2 ja E-3-3. Vaihtoehtoiset virheiden arviointiin ja 

hyväksymiseen liittyvät perusteet esitetään liitteen Nonmandatory Appendix E 

kappaleessa E-8. 

Standardin ASME B31.1 mukaiset virheiden hyväksymisrajat ja hyväksymisperusteet 

esitetään kyseisen standardin kappaleessa 136.4.6. Kappaleessa 136.4.6 esitettävien 

hyväksymisrajojen ja -perusteiden lisäksi vaihtoehtoisina hyväksymisrajoina voidaan 
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käyttää standardin ASME B31.1 Mandatory Appendix O:ssa esitettäviä 

hyväksymisrajoja. 

Esitellään seuraavaksi esimerkkinä standardin ASME BPVC Section I - kappaleen PW-

52 mukaiset hyväksymisrajat. Standardin ASME BPVC Section I -kappaleessa PW-52.3 

kerrotaan, että mikäli tarkastettavassa rakenteessa havaitaan virheitä, jotka tulisi Section 

V:n määritysten mukaisesti tarkastaa, tulisi ultraäänitarkastuksen tuloksia arvioida 

kappaleiden PW-52.3.1 ja PW-52.3.2 mukaisesti. Kappaleessa PW-52.3.1 kerrotaan, että 

halkeamat, liitosvirheet ja vajaat hitsit tulisi hylätä aina riippumatta virheen pituudesta. 

Kappaleessa PW-52.3.2 kerrotaan, että muut virheet eivät ole hyväksyttäviä, mikäli ne 

ylittävät tarkasteltavan referenssitason, ja niiden pituus ylittää seuraavat rajat: 

a) 1∕4 in. (6 mm) for t up to 3∕4 in. (19 mm), incl. 

b) 1∕3t for t from 3∕4 in. (19 mm) to 21∕4 in. (57 mm), incl. 

c) 3∕4 in. (19 mm) for t over 21∕4 in. (57 mm), 

joissa t on tarkastettavan hitsin paksuus. Jos hitsi yhdistää kaksi eri paksuista kappaletta 

toisiinsa, on t tällöin ohuemman kappaleen mukainen vahvuus. (ASME BPVC Section I 

2021, s. 141) 

Tarkastelemalla muita standardeissa ASME BPVC Section I ja ASME B31.1 esitettäviä 

virheiden hyväksymisperusteita voidaan havaita, että kussakin eri vaihtoehdossa 

annetaan yksityiskohtaiset ohjeistukset virheiden hyväksymiselle sekä 

hyväksymisrajoille. Hyväksymisperusteita tarkastelemalla havaitaan myös, että 

standardeissa esitettävät hyväksymisrajat käsittelevät materiaalivahvuuksia alkaen 13 

millimetristä yli 300 millimetriin. Ultraäänitekniikoilla voidaan siis standardien 

vaatimusten mukaisesti tarkastaa materiaaleja jopa yli 300 mm ainevahvuuksiin saakka. 

(ASME BPVC Section I 2021, s. 366; ASME B31.1, s. 303) 

Huomioonotettavaa on, että hyväksymisrajat käsittelevät standardin vaatimusten 

mukaisesti vain yli 13 mm materiaalivahvuuksille tehtäviä tarkastuksia. Tätä ohuempien 

materiaalien tarkastusta varten on laadittu erillinen ASME Code Case 2816, jossa 

määritetään hyväksymisrajat, kun tarkastettavan rakenteen materiaalivahvuus on 6–13 

mm välillä.  
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3.1.5 Painerungon ja lieriön materiaalivahvuudet 

PAUT-menetelmän soveltamista määrittävät standardit asettavat rajoituksia 

materiaalivahvuuksien suhteen, joille tarkastuksia voidaan suorittaa. Tästä johtuen on 

oleellista tietää millaisia materiaalivahvuuksia soodakattilan lieriön ja painerungon eri 

komponenteissa käytetään. Seuraavaan taulukkoon 7 on koottu erään ANDRITZ Oy:n 

toimittaman soodakattilan komponenttien materiaalivahvuuksia. 

Taulukko 7. Soodakattilan komponenttien seinämävahvuudet. 

  Seinämävahvuus (mm) 

Lieriö  115–130 

Tulipesä Putket 5,08–7,11 

Kammiot 33,32–63,50 

Keittopinta Putket 5,08–7,62 

Kammiot 13,49–78,00 

Vesiverho Putket 5,08–10,97 

Kammiot 25,40–73,00 

Ekonomaiserit Putket 4,57–5,59 

Kammiot 11,00–52,37 

Tulistimet Putket 5,08–6,60 

Kammiot 25,40–59,54 

 

Seinämävahvuuksia tarkastelemalla voidaan havaita, että lieriön materiaalivahvuudet 

ovat reilusti yli 100 mm. Painerungon komponenttien putkiosat ovat pääsääntöisesti 

vahvuuksiltaan alle 8 mm. Suuri osa putkiosista on yli 6 mm paksuja, mutta useista 

komponenteista löytyy myös ohuempia materiaaleja. Kammiomateriaalien vahvuuksissa 

on hyvinkin suurta vaihtelua, vahvuuksien asettuessa 11–78 mm välille. 
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3.2 Asiantuntijahaastattelu 

Asiantuntijahaastattelun tarkoituksena oli selvittää millaisia PAUT-menetelmällä 

havaittavat virheet ovat, joita muilla NDT-menetelmillä ei havaita, ja mistä tarkemmat 

tarkastustulokset johtuvat. Haastattelulla selvitettiin myös, kuinka hitsausvirheiden 

hyväksymisrajat on määritettävä, jos menetelmää sovelletaan standardivaatimukset 

ylittävissä lisätarkastuksissa. Haastattelun avulla kartoitettiin myös menetelmälle 

pätevien tarkastajien määrää Suomessa, ja se toimi osana menetelmän hyötyjen 

kartoitusta. 

Haastattelu kohdistettiin PAUT-menetelmän kanssa työskennelleelle 3-tason NDT-

tarkastajalle, jolla on pätevyydet kyseiselle tarkastusmenetelmälle. Kyseisellä 

tarkastajalla on 18-vuoden kokemus menetelmän parissa työskentelystä. 

Haastattelu toteutettiin sähköpostiviestien ja puhelinkeskustelun avulla. Haastateltavalle 

lähetettiin ensin kysymykset sähköpostitse, jonka jälkeen kysymykset ja niiden 

vastaukset käytiin läpi puhelinkeskustelun aikana. Puhelinkeskustelun aikana 

haastateltavan vastauksista kirjoitettiin muistiinpanot, jotka kävimme läpi myöhemmin 

sähköpostitse haastateltavan osapuolen kanssa. Vastauksista muodostuneita 

muistiinpanoja täydennettiin vielä sähköpostitse haastateltavan toimesta. Näin ollen 

samalla varmistuttiin siitä, että haastattelun tuloksena muodostuneet vastaukset 

noudattivat haastatellun osapuolen alkuperäisiä ajatuksia kysymysten suhteen. 

Haastattelussa esitettiin seuraavat kysymykset: 

1. Mikä on se raja, jonka alle menevät virheet havaitaan PAUTilla, mutta ei 

perinteisillä RT- ja UT-menetelmillä? 

2. Mitkä ovat virheiden hyväksymisrajat, jos PAUTia käytetään yli standardien 

asettamien vaatimusten tai lisävaatimuksena? 

3. Kuinka paljon päteviä PAUT-tarkastajia on Suomessa? 

4. Mitkä ovat PAUT-menetelmän hyödyt verrattuna perinteisiin menetelmiin (RT, 

UT)? 
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3.2.1 Haastattelun vastaukset 

Tarkastellaan seuraavaksi haastattelun (Kaarnalehto 2022) tuloksena muodostuneita 

vastauksia: 

1. Mikä on se raja, jonka alle menevät virheet havaitaan PAUTilla, mutta ei perinteisillä 

RT- ja UT-menetelmillä? 

Asiaan ei ole yksioikoista vastausta, sillä eri kokoluokan virheitä voidaan havaita kaikilla 

näillä menetelmillä (RT, UT, PAUT). PAUTilla havaittavien virheiden määrä on vain 

suurempi, koska tarkasteltavien kaikujen määrä pystytään maksimoimaan, eli 

tarkastettava sektori pystytään luotaamaan kauttaaltaan (vrt. käsivarainen UT/RT, 

tarkastus yhdestä suunnasta, jolloin osa virheistä voi jäädä katvealueelle). Toisin sanoen 

virheiden havaitsemismäärä ei esimerkiksi käsivaraisella UT:lla ole välttämättä niin 

suuri, koska suuri osa kaiuista menee väärään suuntaan.  

Vaiheistetulla ultraäänellä ei tarkastaja ole sidottu kiinteisiin luotauskulmiin niin kuin 

perinteisessä ultraäänitekniikassa (yleensä 45, 60 tai 70 astetta), vaan tarkastuksessa 

voidaan käyttää mitä tahansa kulmaa 36 ja noin 75 asteen välillä (kaikkia samaan aikaan) 

jolloin on suurempi todennäköisyys sille, että vikaan osutaan sellaisella kulmalla, että 

ääni heijastuu siitä takaisin luotaimeen (eli vika ”näkyy”). Käsivaraisella UT:lla 

tarkastaja liikuttaa luotainta käsin ja samanaikaisesti tulkitsee laitteen A-kuvaa 

(kaikukuvaa) mikä hankaloittaa kaikujen tulkintaa ja niiden lähteen paikantamista hitsiin, 

kun taas vaiheistetulla analysointi suoritetaan jo tallennetusta datasta, jolloin laitteen 

näytöltä saadaan luettua ihan millimetreinä heijastajan paikka, pituus ja sijainti hitsin 

geometriassa. 

Näin ollen virheiden havaitsemistodennäköisyys PAUTilla on suurempi verrattuna 

käsivaraiseen RT/UT-tarkastukseen. Kaiken kokoiset virheet voidaan kuitenkin havaita 

kaikilla näillä menetelmillä, ja PAUTilla ei havaita sen pienempiä virheitä kuin RT/UT 

yleensäkin, vaan suurempi virheiden määrä johtuu vain suuremmasta 

havaitsemistodennäköisyydestä. 
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2. Mitkä ovat virheiden hyväksymisrajat, jos PAUTia käytetään yli standardien 

asettamien vaatimusten tai lisävaatimuksena? 

Virheiden hyväksymisrajat muodostuvat standardeissa esitettyjen 

hyväksymisperusteiden ja -rajojen mukaisesti myös silloin, jos menetelmää käytetään 

standardivaatimukset ylittävissä tarkastuksissa. Kuten edellisen kysymyksen kohdalla 

todettiin, niin PAUTin suurempi virheiden havaitsemiskyky perustuu suurempaan 

virheiden havaitsemistodennäköisyyteen, jolloin suurempi osa virheistä havaitaan 

tarkastuksessa. Tästä johtuen virheiden arviointi toteutetaan normaalisti standardien 

asettamien rajojen mukaisesti. Hyväksymisrajat PAUTille löytyvät sekä EN- että ASME-

standardeista. (HUOM. EN vain mekaaninen PAUT-tarkastus) 

3. Kuinka paljon päteviä PAUT-tarkastajia on Suomessa? 

PAUT-tekniikalle ei ole vielä (EN-standardin mukaista) erillistä pätevöittämistä 

Suomessa, vaan PAUTia käsitellään yhtenä ultraäänitarkastuksen tekniikoista. ASME:n 

mukaisesti pätevöityjä tarkastajia löytyy. Pätevyydet omaavia tarkastajia on Kiwa 

Inspectalla noin 15 henkilöä, ja Dekralla mahdollisesti samaa luokkaa. 

Kokonaisuudessaan siis voidaan olettaa, että Suomessa on muutamakymmentä pätevää 

PAUT-tarkastajaa.  

4. Mitkä ovat PAUT-menetelmän hyödyt verrattuna perinteisiin menetelmiin (RT, UT)? 

 

• PAUTilla suoritetut tarkastustulokset tallentuvat tarkastuksen yhteydessä 

• Virheiden havaitsemistodennäköisyys on suurempi verrattuna perinteisiin 

volumetrisiin menetelmiin (RT/UT) 

3.2.2 Muita haastattelun aikana syntyneitä huomioita 

Keskustelun aikana syntyi myös muita huomioita aihepiiriin liittyen, jotka eivät 

suoranaisesti vastanneet kysymyksiin, mutta liittyivät oleellisesti aihepiiriin. Nämä 

huomiot on esitetty kootusti alla: 

• Röntgen ja PAUT ovat periaatteiltaan erilaisia menetelmiä, jonka vuoksi saatavat 

tulokset ovat erilaisia. Osa virheistä on helpommin havaittavissa röntgenillä kuin 

UT:lla (olipa käsivarainen UT tai PAUT) 
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• Tulkintavirheitä ja erehdyksiä voi tulla tarkastuksissa aina menetelmästä 

riippumatta 

• UT on hyvä havaitsemaan liitosvirheitä, mutta ei huokosia. Röntgenillä taas 

huokoset näkyvät paremmin, mutta liitosvirheitä ei välttämättä havaita niin hyvin. 

Röntgenillä myös liitosviat voidaan löytää, mutta se on riippuvainen säteilyn suunnasta. 

Huokoset ja muut ns. tilavuusviat löytyvät röntgenillä hyvin koska ne aiheuttavat ison 

muutoksen ainevahvuuteen, kun taas liitosvika pahimmassa tapauksessa ei aiheuta 

oikeastaan minkäänlaista muutosta ainevahvuuteen, jos säteily läpäisee liitosvian 

kohtisuorassa. 

• Huokoset voidaan havaita PAUTilla, mutta ne eivät ole käytännössä ikinä 

hylättävän kokoisia. Tästä johtuen röntgen on parempi menetelmä huokosten 

tarkasteluun.  

• Jos huokonen on iso, se voidaan löytää (PAUTilla) ja jopa hylätä. Huokosryhmät 

ovat helpompia havaita, koska heijastavaa pintaa on enemmän. 

• EN-standardit tunnistavat vasta luotausmekanismilla toteutettavan PAUT-

menetelmän, ei käsivaraista luotausta. 

3.2.3 PAUT-menetelmällä havaittavat virhetyypit 

Edellä mainittujen vastausten ja huomioiden lisäksi haastateltava osapuoli (Kaarnalehto 

2022) toimitti haastattelun jälkeen edustamansa yrityksen aineistoa, jossa on eritelty 

PAUT-menetelmällä havaittavia virhetyyppejä, sekä erityyppisten virheiden 

havaitsemistodennäköisyyttä.  

Aineisto pohjautuu tutkimukseen, jossa yhdentoista eri tarkastuspalveluita tuottavan 

yrityksen edustajat ovat suorittaneet PAUT-menetelmällä tarkastuksia koeasetelman 

mukaisille päittäishitsatuille putkille, joiden sisältämät hitsausvirheet ovat olleet kokeen 

järjestäjien tiedossa, mutta tarkastajat eivät ole tienneet niitä ennen tarkastusta. Koe on 

toteutettu siis niin sanottuna sokkotestinä. Haastatellun tarkastajan edustama yritys on 

ollut mukana kyseisessä tutkimuksessa. 
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Koeasetelmassa olleista päittäishitsatuissa putkissa olivat seuraavat hitsausvirheet: 

• Vajaa hitsautumissyvyys (Lack of Root Penetration, LORP) 

• Yksittäiset huokoset (Isolated Pores) 

• Liitosvirhe hitsin juuressa (Lack of Root Fusion, LORF) 

• Huokosryhmä (Group Porosity) 

• Juurihalkeama (Root Crack) 

• Madonreikähuokonen (Wormhole) 

• Vajaa juuri (Root Concavity) 

• Liitosvirhe railon kyljessä (Lack if Side Wall Fusion, LOSWF) 

• Korkea juurikupu (Excess Root Penetration) 

Kyseisen tutkimuksen tulosten mukaan kaikki virhetyypit, joita koeasetelman putkissa 

oli, voitiin havaita PAUT-menetelmällä, mutta osa virhetyypeistä havaittiin heikommin. 

Heikoimmin havaittavia hitsausvirheitä ovat aineiston mukaan yksittäiset huokoset, joista 

keskimäärin vain 8 % havaittiin. Tämän jälkeen heikoiten havaittiin korkeaa juurikupua 

(47 %), huokosryhmiä (61 %), sekä madonreikähuokosia (71 %). Kokonaisuudessaan eri 

kokoisten ja erityyppisten virheiden havaitsemistodennäköisyyden todettiin kuitenkin 

olevan hyvä. Nämä havainnot tukevat myös haastatellun tarkastajan kokemuksia 

menetelmällä havaittavista virhetyypeistä. 

Taulukkoon 8 on koottu tutkimuksessa havaittuja tuloksia siitä, kuinka erityyppisiä 

virheitä on havaittu koeasetelman rakenteista. 
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Taulukko 8. PAUT-menetelmällä havaittavat virhetyypit. 

 

3.3 Menetelmän hyödyt 

PAUT-menetelmän hyötyjen kartoitus on toteutettu haastattelemalla menetelmän parissa 

työskennelleitä henkilöitä. Haastateltuihin henkilöihin kuului edellä esitetyn 

asiantuntijahaastattelun esittänyt 3-tason tarkastaja (Kaarnalehto 2022), ANDRITZ Oy:n 

laatuosaston työntekijöitä (Starck et al. 2022) sekä ANDRITZ:lle laadunhallinnan 

palveluita tuottavan Finspection Oy:n edustaja (Ojanperä 2022), jolla on ASME AI, AIS 

sekä IWE-pätevyydet. Haastatellut henkilöt ovat työskennelleet projekteissa, joissa 

menetelmää on jo voitu hyödyntää. Haastatteluihin osallistui yhteensä viisi asian parissa 

työskennellyttä henkilöä. 

Haastattelujen tarkoituksena oli kartoittaa PAUT-menetelmän hyötyjä, kun sitä verrataan 

perinteisiin volumetrisiin tarkastusmenetelmiin, eli röntgeniin tai ultraääneen. 

Haastattelut pohjautuivat kysymykseen ”Mitkä ovat PAUT-menetelmän hyödyt 
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verrattuna perinteisiin menetelmiin (RT, UT)?”, mutta haastattelutilanteet itsessään olivat 

kysymyksen ympärille muodostuvaa vapaamuotoista keskustelua. Keskustelujen 

tuloksena muodostui muistiinpanot esille nousseista huomioista menetelmän hyötyjen 

suhteen. 

3.3.1 Haastatteluissa syntyneet huomiot 

Esitellään seuraavaksi haastatteluissa ilmi tulleet huomiot menetelmän hyötyihin liittyen: 

• PAUT tallentaa testin (ASME vaatimus UT:lle) 

Yksi PAUT-menetelmän hyödyistä on, että PAUT-laitteella saatava tarkastustulos 

voidaan tallentaa laitteen muistiin. Näin ollen tarkastuksen tulosta voidaan analysoida 

tarvittaessa myös tarkastustilanteen jälkeen. Testituloksen tallennus on myös ASME-

standardin mukainen vaatimus ultraäänimenetelmillä tarkastettaville rakenteille. 

• Nopeus 

Toinen haastatteluissa todettu hyöty on menetelmän nopeus, silloin kun 

tarkastettavana on paljon samanlaisia putkia. Tällöin luotauksessa käytettävät 

luotainmekanismit on säädettävä vain tarkastuksen alussa sopivalle putkikoolle, jonka 

jälkeen ne voidaan siirtää seuraavaan tarkastettavaan saumaan sellaisenaan. 

• Virheiden havaitsemistodennäköisyys on suurempi verrattuna perinteisiin 

volumetrisiin menetelmiin (RT/UT) 

 

• Reaaliaikainen (vs. RT) 

PAUT-menetelmällä tarkastuksen tulokset ovat nähtävissä reaaliaikaisesti 

tarkastuksen yhteydessä, joka mahdollistaa virheiden tarkastelun jo tarkastuksen 

aikana. Jos tätä verrataan RT-menetelmiin, voidaan röntgentarkastusten tuloksena 

muodostuvia kuvia luonnollisesti analysoida vasta kuvan ottamisen jälkeen.  
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• HSE-asiat (vs. RT) 

PAUT-menetelmällä tarkastaessa ei muodostu haitallista säteilyä, kuten 

röntgentarkastuksissa. Tällöin työskentely-ympäristö, jossa tarkastuksia tehdään, 

pysyy turvallisena työntekijöille myös tarkastusten aikana.  

• Ajankäyttö; voidaan tarkastaa samaan aikaan kuin hitsataan (vs. röntgen) 

Röntgentarkastusten aikana tuotantoympäristö joudutaan yleensä sulkemaan 

tarkastusten ajaksi tarkastuksissa muodostuvan säteilyn vuoksi. Koska PAUT-

menetelmällä tarkastettaessa haitallista säteilyä ei muodostu, voidaan tarkastuksia 

suorittaa samanaikaisesti, kun hitsausta suoritetaan. Tällöin tuotannon ajankäyttö 

tehostuu, kun toimintoja ei ole tarpeellista keskeyttää tarkastusten ajaksi.  

• Mekaanisessa luotauksessa on rajoitteensa (ei mahdu putkien väliin) 

Hyötyjen lisäksi menetelmän soveltamisessa on kuitenkin rajoituksia. Etenkin 

mekaanisen luotauksen kohdalla on syytä huomioida, että luotausmekanismin on 

mahduttava tarkastettavien putkien väliin.  
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4 TULOSTEN TARKASTELU 

Tarkastellaan seuraavaksi tarkemmin tutkimuksen tuloksia. Tutkimuksen tulokset 

muodostuivat sovellettavien standardien sisällön analysoinnista, sekä haastatteluiden 

avulla kerätystä aineistosta. Tarkastellaan tuloksia samassa järjestyksessä kuin aineisto 

esitettiin kappaleessa 3. 

4.1 Tulokset EN-standardien mukaan 

EN-standardien tarkastelun tuloksena havaittiin, että vuoden 2021 kattilastandardi SFS-

EN 12952-6:2021 tunnistaa PAUT-menetelmän, ja sen käyttöä varten osoitetaan omat 

sovellettavat standardinsa niin menetelmän soveltamista kuin hitsausvirheiden 

arviointiakin varten. Mikäli PAUT-menetelmää käytetään siis EN-standardien mukaisen 

soodakattilan valmistukseen, tulisi soveltaa seuraavia standardeja: 

• SFS-EN 12952-6:2021. Water-tube boilers and auxiliary installations. Part 6: 

Inspection during construction, documentation and marking of pressure parts of 

the boiler 

• SFS-EN ISO 13588:2019. Hitsien rikkomaton aineenkoetus. Ultraäänitarkastus. 

Automaattinen vaiheistettu ultraäänitarkastus 

• SFS-EN ISO 19285:2017. Hitsien rikkomaton aineenkoetus. Vaiheistettu 

ultraäänitarkastus. Hyväksymisrajat, 

joista SFS-EN 12952-6:2021 määrittää käytettävät menetelmät ja menetelmäkohtaiset 

standardit, SFS-EN ISO 13588:2019 määrittää PAUT-menetelmän menetelmäkohtaiset 

ohjeistukset, ja SFS-EN ISO 19285:2017 määrittää hyväksymisrajat PAUT-menetelmällä 

havaittaville virheille. 

Tuloksena havaittiin myös, että standardin SFS-EN ISO 13588:2019 mukaan PAUT-

menetelmällä voidaan tehdä tarkastuksia vähintään 6 mm paksuille rakenteille. 

Standardin SFS-EN 12952-6:2021 erityisvaatimusten mukaan alle 8 mm paksujen 

rakenteiden tarkastus ultraäänellä vaatii kuitenkin, että tarkastus on toteuttava valmistajan 

todentamien kirjallisten menettelyjen mukaisesti. Standardin SFS-EN ISO 13588:2019 

mukaan PAUT-luotaus on toteutettava luotausmekanismeja käyttäen, eli luotausta ei 

voida toteuttaa standardin mukaan käsivaraisena. 
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Tuloksena esitettiin myös, että EN-standardien mukaiset virheiden hyväksymisrajat 

määräytyvät standardissa SFS-EN ISO 19285:2017 esitettävien hyväksymisrajojen 

mukaisesti. Hyväksymisrajoja tarkastelemalla havaittiin, että standardissa esitetään 

kolme eri hyväksymisrajaa, joita on arvioitava eri arviointitapojen mukaisten 

hyväksymisperusteiden mukaisesti. Aineistossa esitettiin myös esimerkki siitä, kuinka 

hyväksymisrajoja ja niiden hyväksymisperusteita standardissa esitetään. 

Hyväksymisrajojen tarkastelun tuloksena havaittiin, että virheiden arviointiin annetaan 

tarkat tapauskohtaiset ohjeistukset, joiden mukaan arviointia on toteutettava, ja että 

hyväksymisrajojen paksuusalueet asettuvat 6–100 mm aineenvahvuuksien välille. 

4.2 Tulokset ASME-standardien mukaan 

ASME-standardien tarkastelun tuloksena havaittiin, että myös ASME-vaatimusten 

mukaisesti valmistettaessa PAUT-menetelmää on mahdollista käyttää soodakattilan 

valmistuksen aikaisissa tarkastuksissa. PAUT-menetelmän käyttöä määrittävät riippuen 

valmistettavasta laitteesta standardit: 

• ASME BPVC, Section I, Power Boilers  

• ASME B31.1 Power Piping 

• ASME BPVC, Section V, Nondestructive Examination, 

joista ASME BPVC, Section I ja ASME B31.1 määrittävät volumetristen tarkastusten 

toteutusta, ja näin ollen määrittävät myös ultraäänitarkastusten toteutusta. ASME BPVC, 

Section V antaa tarkentavia määrityksiä vaihtoehtoisille hyväksymisperusteille 

molemmissa standardeissa. 

ASME käsittelee PAUT-menetelmää yhtenä ultraäänitarkastuksen menetelmistä, joten 

PAUTille ei siis määritetä ASME-standardeissa erillisiä hyväksymisrajoja, vaan 

menetelmälle sovelletaan standardeissa esitettäviä ultraäänitarkastuksen 

hyväksymisrajoja. 

Standardien tarkastelun tuloksena havaittiin, että kun valmistusta toteutetaan ASME 

BPVC, Section I mukaisesti, määräytyvät ultraäänitarkastuksen hyväksymisrajat ja 

hyväksymisperusteet seuraavasti: 
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• Kappale PW-11 ja taulukko PW-11 määrittävät volumetristen tarkastusten 

vaatimukset, joiden mukaan ultraäänitarkastukset tulisi suorittaa kappaleen PW-

52 mukaisesti. 

• PW-52 esittää hyväksymisrajat ja hyväksymisperusteet ultraäänitarkastuksille. 

Hyväksymisperusteita täydentää Section V Article 4 sopivilta osin. 

• Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää myös Section I Nonmandatory Appendix E -

liitteen mukaisia hyväksymisrajoja ja hyväksymisperusteita. 

ASME BPVC, Section I antaa siis kaksi vaihtoehtoa ultraäänitarkastusten 

hyväksymisrajoille ja -perusteille. 

Kun valmistusta toteutetaan standardin ASME B31.1 mukaisesti, määräytyvät 

ultraäänitarkastusten hyväksymisrajat ja -perusteet seuraavasti: 

• Standardin ASME B31.1 kappale 136.4.6 määrittää ultraäänitarkastusten 

hyväksymisperusteet sekä hyväksymisrajat. Hyväksymisperusteita täydentää 

Section V Article 4. 

• Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää myös standardin ASME B31.1 liitteessä 

Mandatory Appendix O:ssa esitettäviä hyväksymisrajoja. 

ASME-standardien mukaisista hyväksymisrajoista esitettiin myös esimerkki, kuinka 

hyväksymisrajoja käsitellään standardissa. Hyväksymisrajoja tarkastelemalla havaittiin, 

että sekä Section I, että B31.1 mukaiset hyväksymisrajat hyväksyvät vain yli 13 mm 

materiaalivahvuuksille suoritettavat ultraäänitarkastukset, mutta tarkastuksia voidaan 

tehdä hyvinkin paksuille materiaaleille, jopa yli 300 mm aineenvahvuuksille. 6–13 mm 

materiaalivahvuuksien tarkastamista varten on kuitenkin olemassa Code Case 2816, jossa 

määritetään hyväksymisrajat kyseisille vahvuuksille. Kyseistä Code Casea voidaan 

soveltaa tapauskohtaisesti, mutta varsinaisesti se ei sisälly standardien esittämiin 

vaatimuksiin. 

Tuloksena havaittiin myös, että ASME-standardit antavat väljemmän ohjeistuksen 

ultraäänitarkastusten toteutukselle verrattuna EN-standardeihin. Väljempi ohjeistus antaa 

enemmän vapautta menetelmien soveltamiselle, mutta toisaalta vaatii myös 

sovellettavien standardien tarkkaa tulkintaa. Sovellettavissa standardeissa kuitenkin 
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esitetään vaihtoehtoiset hyväksymisrajat perusteineen ultraäänitarkastuksille, sekä 

esitetään ohjeistukset PAUT-menetelmän eri sovellutuksille. 

4.3 Soveltuvat materiaalivahvuudet 

Aineistossa taulukoitiin soodakattilan lieriön ja painerungon komponenttien 

valmistusmateriaalien seinämävahvuuksia. Tuloksena havaittiin, että lähes kaikki 

painerungon putkimateriaalit ovat alle 8 mm, materiaalivahvuuksien asettuessa 4,57–

10,97 mm välille. Kaikissa tarkastelluissa painerungon komponenteissa on kuitenkin 

putkimateriaaleja, joiden ainevahvuus on yli 6 mm, lukuun ottamatta ekonomaisereita.  

EN-standardien mukaan PAUT-menetelmällä voidaan tarkastaa yli 6 mm paksuja 

materiaaleja, joten suuri osa käytettävistä materiaaleista sopii materiaalivahvuutensa 

puolesta menetelmällä tarkastettavaksi. EN-standardien mukaan alle 8 mm vahvuisia 

materiaaleja tarkastettaessa on kuitenkin noudatettava valmistajan todentamaa kirjallista 

menettelyä. 

ASME-standardien mukaan ultraäänitarkastuksia voidaan tehdä vain yli 13 mm paksuille 

materiaaleille. Näin ollen ASME-standardien nojalla PAUT ei soveltuisi painerungon 

putkien tarkastukseen. 6–13 mm ainevahvuuksien ultraäänitarkastusta varten on 

kuitenkin laadittu Code Case 2816, jota voidaan soveltaa tapauskohtaisesti. 6–13 mm 

vahvuisten materiaalien tarkastaminen PAUT-menetelmällä on siis mahdollista myös 

ASME-standardien mukaan valmistettaessa, mutta Code Casen käyttö on hyväksyttävä 

aina erikseen sopimusosapuolten kanssa.  

Kammioiden materiaaleissa ainevahvuudet ovat suurempia ja asettuvat 13,49–73 mm 

välille. Näin ollen kammiomateriaalit asettuvat standardien asettamien rajojen sisälle, 

jolloin tarkastuksia voitaisiin suorittaa myös PAUT-menetelmällä.  

Lieriön materiaalivahvuudet ovat 115–130 mm. EN-standardeissa esitettyjen rajojen 

mukaan PAUT-menetelmällä voidaan tehdä tarkastuksia maksimissaan 100 mm paksuille 

materiaaleille. Näin ollen lieriön materiaalit eivät sovellu PAUT-menetelmällä 

tarkastettavaksi. ASME-standardien mukaan ultraäänitarkastuksia voidaan suorittaa jopa 

yli 300 mm paksuille materiaaleille, joten materiaalivahvuuksien nojalla tarkastuksia 

voitaisiin suorittaa PAUT-menetelmällä myös lieriön materiaaleille.  
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4.4 Asiantuntijahaastattelun tulokset 

Asiantuntijahaastattelun tuloksena vastaanotettiin vastaukset kysymyksiin: 

1. Mikä on se raja, jonka alle menevät virheet havaitaan PAUTilla, mutta ei 

perinteisillä RT- ja UT-menetelmillä? 

2. Mitkä ovat virheiden hyväksymisrajat, jos PAUTia käytetään yli standardien 

asettamien vaatimusten tai lisävaatimuksena? 

3. Kuinka paljon päteviä PAUT-tarkastajia on Suomessa? 

4. Mitkä ovat PAUT-menetelmän hyödyt verrattuna perinteisiin menetelmiin (RT, 

UT)? 

Ensimmäiseen kysymykseen saadun vastauksen perusteella päädytään tulokseen, että ei 

ole mahdollista määrittää tiettyä rajaa havaittavien virheiden kokoluokalle, joita PAUT-

menetelmällä havaitaan, mutta mitkä voivat jäädä perinteisillä volumetrisilla 

menetelmillä havaitsematta. PAUT-menetelmällä havaittavat virheet eivät siis ole sen 

pienempiä kuin muillakaan volumetrisilla menetelmillä havaittavat virheet, vaan 

virheiden havaitsemistodennäköisyys PAUT-menetelmällä on suurempi. 

Toiseen kysymykseen saadun vastauksen tuloksena todetaan, että virheiden 

hyväksymisrajat määräytyvät standardeissa esitettyjen hyväksymisrajojen mukaisesti 

myös silloin, kun PAUT-menetelmää käytetään ylimääräisissä standardivaatimukset 

ylittävissä tarkastuksissa.  

Kolmannen kysymyksen vastauksesta päädytään tulokseen, että PAUT-menetelmälle 

pätevien NDT-tarkastajien määrä Suomessa ei ole vielä kovin suuri, sillä päteviä 

tarkastajia on vain muutamia kymmeniä.  

Neljäs kysymys liittyi menetelmän hyötyjen kartoitukseen, jonka tulokset esitetään 

kappaleessa 4.5. 

Haastattelun tuloksena vastaanotettiin myös tietoa PAUT-menetelmällä havaittavista 

virhetyypeistä. Tämän perusteella havaittiin, että erilaisten virhetyyppien 

havaitsemiskyky PAUT-menetelmällä on kokonaisuudessaan hyvä, mutta erilaisia 

huokosia ja huokosryhmiä havaitaan heikommin. Huokosten tarkasteluun parempi 

menetelmä on siis röntgen. 
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4.5 Hyötyjen kartoituksen tulokset 

Hyötyjen kartoituksen tuloksena havaittiin, että PAUT-menetelmän käytöllä voidaan 

saavuttaa hyötyä useilla eri osa-alueilla. Menetelmän hyötyinä mainittiin: 

• PAUT-laitteisto tallentaa testin tulokset 

• Tarkastusten nopeus, kun tarkastetaan paljon samanlaisia putkia 

• Suurempi virheiden havaitsemistodennäköisyys verrattuna perinteisiin 

volumetrisiin menetelmiin 

• Tarkastustulosten reaaliaikaisuus 

• PAUT-menetelmällä tarkastettaessa ei muodostu säteilyä ympäristöön, kuten 

röntgenillä 

• Ajankäyttö tehostuu, koska säteilyä ei muodostu, ja tuotantotiloja ei tarvitse 

sulkea tarkastuksen ajaksi. 

Hyötyjen kartoituksen yhteydessä havaittiin kuitenkin myös menetelmän rajoituksia. 

Rajoituksena havaittiin, että mekaanisessa PAUT-luotauksessa luotainmekanismi ei aina 

välttämättä mahdu tarkastettavien rakenteiden väliin. 

4.6 Tulosten validiteetti ja toistettavuus 

Tulosten validiteettia ja toistettavuutta arvioitaessa on otettava huomioon tutkimuksen 

toteutustapa, ja millaisilla menetelmillä aineisto on kerätty ja kuinka sitä on analysoitu. 

Tutkimuksen tulokset muodostuivat standardien tulkinnasta ja standardivaatimusten 

vertauksesta materiaalivahvuuksiin, sekä haastatteluilla saaduista tiedonannoista.  

Standardien tulkinnan perusteella muodostuneiden tulosten validiteettia voidaan pitää 

kohtuullisen pitävänä, sillä tulokset muodostuvat standardeissa esitetystä vaatimuksista, 

ja menetelmän sovellutusmahdollisuuksien tarkastelusta suhteutettuna standardien 

asettamiin vaatimuksiin. Huomioonotettavaa kuitenkin on, että standardien tulkinta on 

osittain riippuvaista tulkitsijasta, jolloin eri henkilöt voivat päätyä standardin tulkinnassa 

hieman erilaisiin päätelmiin. Standardien tulkinnassa on kuitenkin konsultoitu useita eri 

henkilöitä, jolloin yksittäisen henkilön tulkinnan merkitys pienenee. Standardien 

tulkintoihin johtaneet polut on myös pyritty kuvaamaan aineistossa yksityiskohtaisesti, 

jolloin tutkimuksen toistettavuuden voidaan ajatella olevan helposti toteutettavissa. 
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Huomioonotettavaa on myös, että standardien sisältö voi muuttua päivitysten myötä, 

joten tässä työssä esitettävät havainnot kuvastavat vain tätä hetkeä. Näin ollen standardien 

tulkinnan tulokset eivät välttämättä ole täysin aukottomia, mutta niiden voidaan ajatella 

vastaavan riittävällä tarkkuudella tämänhetkiseen tiedon tarpeeseen menetelmän 

sovellettavuudesta. 

Soveltuvien materiaalivahvuuksien tarkastelusta ja niiden vertauksesta standardien 

sallimiin ainevahvuuksiin on mainittava, että toimitettavien laitteiden 

materiaalivahvuudet vaihtelevat toimitettavan soodakattilan käyttöpaineiden mukaan. 

Tästä johtuen materiaalivahvuuksiin vertautuvat tulokset ovat lähinnä suuntaa antavia, ja 

tarkastusmenetelmälle soveltuvat materiaalivahvuudet on arvioitava aina 

tapauskohtaisesti. Tämän tutkimuksen osuuden tulosten toistettavuus onkin 

kyseenalainen, koska materiaalivahvuudet vaihtelevat toimitettavan projektin mukaisesti. 

Suuntaa antavat tulokset ja niiden validiteetti ovat kuitenkin tutkimuksen luonteen 

huomioon ottaen riittäviä. 

Haastatteluiden tuloksia voidaan pitää paikkaansa pitävinä, kun huomioidaan 

haastateltujen henkilöiden taustat. Haastattelujen tuloksia on tarkasteltu useiden asiaan 

perehtyneiden tahojen kanssa, mikä lisää tulosten validiteettia. Haastattelujen tulosten 

validiteettia voidaan kuitenkin kyseenalaistaa, sillä haastattelujen tulokset kuvastavat 

haastateltujen tahojen näkemyksiä asiasta. Näin ollen eri ihmisiä haastattelemalla tulokset 

voivat olla hieman erilaisia. Haastattelututkimusten toistettavuutta voidaan pitää hyvänä, 

koska tutkimusten kulku kysymyksineen, sekä haastatellut tahot on pyritty kuvailemaan 

tarkasti. Näin ollen voidaan olettaa, että samankaltaiset taustat omaavia henkilöitä 

haastattelemalla päästäisiin samankaltaisiin lopputuloksiin. 

Asiantuntijahaastattelun yhteydessä vastaanotettiin myös haastatellun henkilön 

toimittamaa aineistoa liittyen menetelmällä havaittaviin virheisiin. Tämän aineiston 

osalta tutkimuksen toistettavuus onkin kyseenalaista, sillä aineisto pohjautui haastatellun 

edustaman yrityksen sisäiseen aineistoon, jota ei ole julkisesti saatavilla. Aineiston 

sisällön paikkansapitävyyttä kuitenkin tukee haastatellun tarkastajan omakohtaiset 

kokemukset virheiden havaitsemiseen liittyen. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET 

Tutkimuksen tuloksina havaittiin, että sekä EN- että ASME-standardit sallivat PAUT-

menetelmän käytön soodakattilan valmistuksen aikaisissa tarkastuksissa, edellyttäen että 

standardeissa esitetyt vaatimukset menetelmän käytölle täyttyvät. Näin ollen 

standarditutkimuksen tuloksista voidaan tulla johtopäätökseen, että PAUT-menetelmää 

voidaan käyttää korvaamaan perinteisiä volumetrisia tarkastusmenetelmiä. RT-

tarkastuksia voidaan korvata PAUT-menetelmällä silloin, kun valmistuksessa 

sovellettava standardi sallii ultraäänimenetelmien käytön RT-menetelmien sijasta.  

Myös käsivaraisia UT-tarkastuksia voidaan korvata PAUT-menetelmällä, kun 

sovellettavat standardit sallivat tarkastusten tekemisen ultraäänimenetelmillä. EN-

standardit sallivat siis PAUT-menetelmän käytön vaihtoehtoisena menetelmänä 

käsivaraiselle ultraäänelle, ja ASME-standardit jopa ohjaavat menetelmän käyttöön, 

koska ASME-standardien mukaan ultraäänilaitteiston on oltava puoliautomaattinen tai 

automaattinen, ja tarkastustulokset on pystyttävä tallentamaan. Tämän osalta PAUT siis 

täyttää vaadittavat kriteerit, ja sitä voidaan käyttää ASME-standardien mukaisissa 

ultraäänitarkastuksissa. 

Materiaalivahvuuksia ja standardien vaatimuksia vertaamalla havaittiin, että suuri osa 

painerungon komponenttien materiaalivahvuuksista on sellaisia, joita voidaan 

standardien mukaisissa rajoissa tarkastaa PAUT-menetelmällä. Painerungon 

komponenteista löytyy kuitenkin useita standardirajoja ohuempiakin materiaaleja, joiden 

tarkastus on toteutettava sekä ASME- että EN-standardien vaatimusten mukaan 

röntgentarkastuksina. Lieriön materiaalivahvuudet taas ylittävät EN-standardeissa 

PAUT-menetelmälle asetetut ylärajat, mutta ASME sallii paksujenkin 

materiaalivahvuuksien tarkastuksen.  

Materiaalivahvuuksia ja standardien vaatimusten vertailusta tullaan johtopäätökseen, että 

PAUT-menetelmää voidaan soveltaa suurelle osalle painerungon komponenteista ja 

ASMEn osalta myös lieriölle. Menetelmän soveltuvuus on kuitenkin arvioitava aina 

tapauskohtaisesti, sen mukaan ovatko tarkastettavien laitteiden materiaalivahvuudet 

standardien mukaan soveltuvia. EN-standardien mukaan valmistettaessa on huomioitava 

standardivaatimus valmistajan kirjallisesta kuvauksesta menettelylle, kun alle 8 mm 

materiaalivahvuuksia tarkastetaan. ASME-standardien mukaan valmistettaessa 
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kattilaputkiston osia, on sovellettava Code Casea 2816, jonka käyttö on hyväksyttävä 

sopimusosapuolten kesken. 

Asiantuntijahaastattelun tuloksena saatiin selville, että mikäli PAUT-menetelmää 

käytetään standardivaatimukset ylittävissä tarkastuksissa, on virheiden arvioinnissa myös 

tällöin käytettävä sovellettavien standardien mukaisia hyväksymisrajoja ja -perusteita. 

Haastattelun tuloksena todettiin myös, että PAUT-menetelmällä havaittavien virheiden 

suurempi määrä johtuu suuremmasta havaitsemistodennäköisyydestä, eikä siitä, että 

menetelmällä havaittaisiin kokoluokaltaan pienempiä virheitä kuin muilla volumetrisilla 

menetelmillä. Näiden tulosten perusteella tulemme siis johtopäätökseen, että PAUT-

menetelmällä havaittavia virheitä on arvioitava standardien mukaisten hyväksymisrajojen 

mukaan, eikä havaittavia virheitä ole mahdollista jättää huomiotta. Näin ollen myöskään 

erillistä hyväksymisrajaa erityistilanteita varten ei voida määrittää. 

Asiantuntijahaastattelun tuloksena saatiin selville myös, että PAUT-menetelmällä 

voidaan havaita tehokkaasti erilaisia virhetyyppejä, mutta erilaisten huokosten 

havaitseminen on heikompaa. Tähän perustuen tullaan johtopäätökseen, että huokosten 

tarkastuksessa röntgen on edelleen parempi vaihtoehto. Yleisesti ottaen PAUT on 

kuitenkin tehokas menetelmä virheiden havaitsemiseksi, koska virheiden 

havaitsemistodennäköisyys on suurempi verrattuna perinteisiin menetelmiin. 

Asiantuntijahaastattelun yhteydessä kartoitettiin myös pätevien PAUT-tarkastajien 

määrää, ja tultiin lopputulemaan, että päteviä tarkastajia on Suomessa vasta muutamia 

kymmeniä. Näin ollen pätevien tarkastajien vähäinen määrä voi rajoittaa vielä tällä 

hetkellä PAUT-tarkastusten suorittamista. Todennäköistä kuitenkin on, että 

tulevaisuudessa myös pätevien tarkastajien määrä tulee lisääntymään. 

Menetelmän hyötyjen kartoituksen tuloksena havaittiin, että PAUT-menetelmällä 

voidaan saavuttaa merkittäviä etuja verrattuna perinteisiin menetelmiin. Hyötyjä voidaan 

saavuttaa niin ajankäytön, kuin työturvallisuudenkin suhteen. Menetelmän rajoituksena 

todettiin kuitenkin, että tarkastuslaitteiston luotainkokoonpano ei välttämättä sovi 

kaikkien rakenteiden väliin. Tulosten perusteella päädytään johtopäätöksiin, että PAUT-

menetelmällä saavutetaan etua etenkin silloin kun tarkastettavana on useita samanlaisia 

putkia, sillä sama luotainkokoonpano voidaan siirtää sellaisenaan seuraavaan 

tarkastuskohteeseen. Tarkastuksia suunniteltaessa on kuitenkin otettava huomioon 

tarkastettavan laitteen rakenne, ja pohdittava sopiiko luotainkokoonpano tarkastettavaan 
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kohteeseen. Etua saavutetaan myös suuremmalla virheiden 

havaitsemistodennäköisyydellä, PAUT-laitteiston mahdollisuudella testitulosten 

tallennukseen, sekä sillä, ettei menetelmän käytössä muodostu säteilyä ympäristöön. 

Näihin johtopäätöksiin pohjautuen PAUT-menetelmää voidaan suositella otettavaksi 

käyttöön vaihtoehtoisena menetelmänä myös standardivaatimuksiin sisältyvien 

volumetristen tarkastusten suorittamisessa. PAUT-menetelmän käyttöä voidaan 

suositella etenkin tilanteissa, joissa tarkastetaan useita samanlaisia putkia ja niiden 

päittäisliitoksia. Virheiden suurempi havaitsemistodennäköisyys on menetelmän ehdoton 

etu, jonka vuoksi menetelmää voidaan suositella käytettäväksi silloin kun tarkastettavasta 

rakenteesta ja sen virheistä halutaan selkeä ja kokonaisvaltainen kuva, joka voidaan 

tallentaa myös myöhempää tarkastelua varten. 

Menetelmä ei kuitenkaan korvaa täysin muita volumetrisia menetelmiä, mutta se on hyvä 

vaihtoehto perinteisille menetelmille. Esimerkiksi huokosten tarkastelua varten 

suositellaan edelleen röntgentarkastuksia, koska huokosten havaitseminen PAUT-

menetelmällä on heikompaa.  

Standardien asettamien rajoitusten vuoksi ohuiden materiaalivahvuuksien tarkastus on 

toteutettava röntgentarkastuksina. Mikäli PAUT-menetelmää taas käytetään hyvin 

paksujen materiaalien tarkastuksiin, on otettava huomioon ultraääniaaltojen kaikujen 

heikkeneminen, jonka vuoksi paksujen materiaalien tarkastusten tulokset eivät 

välttämättä ole enää niin luotettavia. Näin ollen menetelmän soveltamisessa vaaditaan 

aina tarkastuksia suorittavien henkilöiden harkintaa menetelmän soveltuvuudesta 

tarkastettavalle rakenteelle, kuin myös standardien asettamien vaatimusten 

noudattamista.  
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6 YHTEENVETO 

Tämän diplomityön tarkoituksena oli kartoittaa tietoa PAUT-menetelmän 

sovellutusmahdollisuuksista soodakattilan lieriön ja painerungon valmistuksessa. 

Tavoitteina oli selvittää sovellettavien standardien asettamat vaatimukset menetelmän 

käytön suhteen, ja pohtia kuinka menetelmää voitaisiin soveltaa standardien mukaisesti. 

Tutkimuksessa selvitettiin myös, kuinka hitsausvirheiden hyväksymisrajat on 

määritettävä, jos menetelmää hyödynnetään standardivaatimukset ylittävissä 

tarkastuksissa.  

Työn alussa käsiteltiin soodakattilan komponentteihin, tarkastustoimintaan sekä 

tarkastusmenetelmiin liittyvää teoriaa. Kirjallisuuskatsauksen avulla muodostettiin 

käsitys siitä mitä tarkastettavat komponentit ovat ja millaisia rakenteita niihin liittyy, 

kuinka tarkastusten laajuus ja menetelmät määräytyvät, millaisia sovellettavat 

tarkastusmenetelmät ovat, sekä perehdyttiin tutkimuksen kohteena olevan PAUT-

menetelmän periaatteisiin. Kirjallisuuskatsauksesta muodostunut teoriapohja mahdollisti 

tutkimuksen viitekehyksen ymmärtämisen, sekä toimi vahvasti tutkimusta taustoittavana 

osana. 

Työssä esiteltävä tutkimus muodostui standardivaatimusten analysoinnista ja 

haastatteluilla kerättyjen tulosten tarkastelusta. Tutkimuksessa hyödynnettiin siis kahta 

eri tutkimusmenetelmää; kirjallisuustutkimusta ja haastatteluja. Standarditutkimus 

aloitettiin läpikäymällä valmistuksen aikaisia tarkastuksia määrittävät standardit, joiden 

perusteella määritettiin menetelmän käyttöä määrittävät standardit. Standarditutkimuksen 

yhteydessä määritettiin myös standardien mukaiset virheiden hyväksymisrajat, joita 

PAUT-menetelmää sovellettaessa on noudatettava. 

Standarditutkimuksen tuloksena havaittiin, että PAUT-menetelmää on mahdollista 

soveltaa sekä EN- että ASME-standardien mukaisesti toteutettavissa volumetrisissa 

tarkastuksissa. Standarditutkimuksen yhteydessä määritettiin myös PAUT-menetelmälle 

sopivia materiaalivahvuuksia, ja verrattiin niitä soodakattilan komponenttien 

materiaalivahvuuksiin. Tuloksina havaittiin, että useiden komponenttien materiaalit ovat 

soveltuvia menetelmällä tarkastettavaksi. Ohuiden materiaalien tarkastukselle on 

kuitenkin standardeissa omat erityisrajoitteensa, jotka tutkimuksessa myös selvitettiin. 
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Haastatteluilla kerätty aineisto toteutettiin haastattelemalla menetelmän parissa 

työskennellyttä NDT-tarkastajaa, sekä muita menetelmän parissa työskennelleitä 

henkilöitä. NDT-tarkastajan haastattelusta muodostui asiantuntijahaastattelu, jonka 

perusteella saatiin lisätietoa menetelmän sovellutusmahdollisuuksista, sekä vastaus 

PAUT-menetelmän hyväksymisrajoihin liittyen. Asiantuntijahaastattelun yhteydessä 

saatiin myös lisätietoa menetelmällä havaittaviin virheisiin liittyen. Muut haastattelut 

keskittyivät pohtimaan menetelmän hyötyjä, jonka yhteydessä pohdittiin myös 

menetelmän rajoitteita. 

Tutkimustulosten perusteella muodostettiin johtopäätökset ja suositukset menetelmän 

soveltamisen suhteen. Johtopäätöksinä todettiin, että menetelmää voidaan käyttää 

standardivaatimusten mukaisissa volumetrisissa tarkastuksissa. Menetelmän käytössä on 

kuitenkin huomioitava standardien asettamat erityisehdot, sekä menetelmän soveltuvuus 

tarkastettaville materiaaleille ja rakenteille. Huomioonotettavaa on myös, että huokosten, 

ja erittäin ohuiden tai paksujen materiaalien tarkastukseen röntgen on edelleen PAUTia 

soveltuvampi tarkastusmenetelmä.  

Suosituksina esitettiin PAUT-menetelmän käyttöönottoa standardivaatimusten 

mukaisissa tarkastuksissa, etenkin tilanteissa, joissa menetelmällä voidaan saavuttaa etua 

verrattuna muihin menetelmiin. Esimerkiksi silloin kun tarkastettavana on useita 

samanlaisia putkia, voidaan luotainmekanismilla saavuttaa ajallista etua verrattuna 

muihin menetelmiin. PAUT-menetelmän suuremman virheiden 

havaitsemistodennäköisyyden todettiin myös olevan menetelmän ehdoton etu. 

Tutkimuksen tulosten ja johtopäätösten perusteella onnistuttiin vastaamaan kaikkiin 

tutkimuskysymyksiin, ja näin ollen tuotettiin työn toimeksiantajalle merkittävää uutta 

tietoa PAUT-menetelmän sovellutusmahdollisuuksiin liittyen. Mikäli aihepiiriin liittyen 

haluttaisiin tehdä jatkotutkimusta, voitaisiin menetelmän soveltuvuutta tarkastella 

tarkemmin komponenttitasolla, jolloin saataisiin lisätietoa siitä mitkä komponentit ovat 

rakenteensa puolesta sopivia menetelmälle. Komponenttitasolla suoritetun tutkimuksen 

havaintojen perusteella eri laitteiden suunnittelua voitaisiin kehittää siten, että 

luotainmekanismi sopisi esimerkiksi useampien putkikonstruktioiden väliin. PAUT-

menetelmässä ja sen soveltamismahdollisuuksissa riittää varmasti vielä paljon 

pohdittavaa tulevaisuudessakin, etenkin kunhan menetelmän käyttö teollisuudessa alkaa 

enenevissä määrin yleistyä.  
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