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Sisältö

• Lainsäädäntö

• Tavoite, periaatteet ja tarkastuslaajuus

• Tarkastusmenetelmät

− Visuaalinen tarkastus (VT)

− Magneettijauhetarkastus (MT)

− Tunkeumanestetarkastus (PT)

− Ultraäänitarkastus (UT)

− Radiografia (RT)
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3.11.2016

VNa 403/2008: 

Käyttöönotto- ja määräaikais-

tarkastukset

• Asetuksen luvussa 5 on määritelty työnantajalle 

tiettyjen vaarallisten koneiden (lueteltu liitteessä 1) 

tarkastamista koskevia lisävelvoitteita 5 §:n  

tarkastusvaatimusten lisäksi

− käyttöönottotarkastukset (33 §)

− määräaikaistarkastukset (34 §)

− perusteelliset määräaikaistarkastukset (35 §)

• Tarkastukset tehdään työvälineen oikean 

asennuksen ja turvallisen toimintakunnon 

varmistamiseksi 

− tarkastukset tekee hyväksytty asiantuntija tai 

asiantuntijayhteisö

• Tarkastusten laajuus ja tarkastusmenetelmät 

riippuvat työvälineestä ja käytöstä sekä 

käytettävästä kunnonvalvontajärjestelmästä

Liitteessä mainittua nostolaitetta ei saa käyttää, ellei tarkastusta ole asianmukaisesti suoritettu!

Liite 1 
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VNa 403/2008, 35 §: Nostolaitteen perusteellinen määräaikaistarkastus 

• Tehdään määräaikaistarkastusten lisäksi  

lähestyttäessä valmistajan määrittämiä nostolaitteen 

suunnittelurajoja tai elleivät nämä ole tiedossa, viim. 10 

vuoden kuluessa ensimmäisestä käyttöönotosta

− Suunnittelurajoja käytettäessä nostolaitteen 

todellinen käyttö on voitava luotettavasti todentaa.

− Tarkastuksen suorittaja määrittää ensimmäisen ja 

sitä seuraavien perusteellisten 

määräaikaistarkastusten ajankohdat.

• Tarkastusten ajankohtaa arvioitaessa on otettava 

huomioon nostolaitteen käytön rasittavuus, 

tarkastuksissa havaitut vauriot ja tehdyt korjaukset 

sekä nostolaitteessa mahdollisesti esiintyvät tyyppiviat.

• Tarkastuksessa puretaan nostolaitteen rakenneosia 

siinä määrin kuin se on tarpeen, jotta tarkastaja voi 

luotettavasti arvioida nostolaitteen teräsrakenteiden ja 

koneistojen kuntoa.
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• Tarvittaessa käytettävä ainetta 

rikkomattomia tarkastus-

menetelmiä sellaisten vikojen 

havaitsemiseksi, joita ei muutoin 

voida luotettavasti havaita.

− Esim. röntgen-, ultraääni- ja 

magneettijauhetarkastus

− Kuvassa kuormausnosturin 

puomin jatkeen tyvestä löydetty 

särö käyttäen magneettijauhe-

tarkastusmenetelmää.



Tavoite

• Tavoitteena on havaita riittävän ajoissa nostolaitteen teräsrakenteiden väsymisen 

aiheuttama rakenteiden vaurioituminen ja näin estää vaurioitumisen aiheuttamien 

vaarojen syntyminen. 

• Tavoitteena on myös muilta osin kiinnittää huomiota niihin rakenneosiin, joihin 

tavanomaisessa määräaikaistarkastuksessa ei puututa.

• Vaihtoehtoisilla tarkastusmenetelmillä pyritään vähentämään tarkastustyötä varten 

suoritettavia nostolaitteen purku- ja kasaustöitä.

− Vähentää nostolaitteen poissaoloaikaa tuottavasta työstä

− Vähentää virheiden mahdollisuutta purku- ja kasaustyötä suoritettaessa.
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Periaatteet

• Nostolaitteen valmistajan antamat ohjeet on otettava huomioon tarkastusta 

suunniteltaessa. 

• Käytettävä ainetta rikkomattomia tarkastusmenetelmiä (muutakin NDT-menetelmää 

kuin silmämääräistä tarkastelua)

− Laitetarkastajan tulee pystyä itsenäisesti arvioimaan havaitsemiensa vikojen 

vaikutukset turvallisuuteen (taso 2) Viite: ESAVI/2088/05.13.01.01/2012.

• Noudatettava tarkastusohjetta tai menetelmäkuvausta.

• Perusteellinen määräaikaistarkastus ei korvaa vuosittaista määräaikaistarkastusta.

• Perusteellisesta määräaikaistarkastuksesta on laadittava erillinen tarkastuspöytäkirja.

• Tarkastusolosuhteet eivät saa vaikuttaa tarkastuksen lopputulokseen.
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Tarkastuslaajuus

• Tarkastuksen laajuus riippuu tarkastettavasta nostolaitteesta.

• Purettava sellaisia turvallisuuden kannalta tärkeitä kokoonpano-osia, joiden 

toimintakunnon tarkastaminen ei ole muutoin luotettavasti mahdollista.

• Purkamatta toimintakuntoa voidaan varmistaa esim.

− Kuvaamalla radiografialla, esim. teleskooppipuomi ja suoritetut korjaukset.

− Ultraäänitarkastuksella, esim. sylinterien kiinnitystapit.

− Seinämänpaksuusmittaukset, esim. tukijalkojen ulokepalkit.

− Endoskoopilla, esim. vaihteet ja puomin sisärakenteet.

− Mittaamalla välyksiä, esim. kääntökehä.

− Öljyanalyysillä, esim. vaihteet ja siirtokoneistot.
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Tarkastusmenetelmät

• Visuaalinen tarkastus (VT)

− Visuaalisen NDT-tarkastelun voi tehdä laitetarkastaja ilman erityistä pätevyyden 

osoittamista koska silmämääräisen tarkastuksen tekeminen sisältyy laitetarkastajan 

perusosaamiseen

− Käytettävissä erilaisia apuvälineitä, mm. videoendoskooppi

• Magneettijauhetarkastus (MT)

− Vaatii ISO- tai SNT-pätevyyden

• Tunkeumanestetarkastus (PT)

− Vaatii ISO- tai SNT-pätevyyden

• Ultraäänitarkastus (UT)

− Vaatii ISO- tai SNT-pätevyyden

• Radiografia (RT)

− Vaatii ISO- tai SNT-pätevyyden

• Perinteinen tai digitaalinen
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Visuaalinen tarkastus (VT)

SILMÄMÄÄRÄINENTARKASTUS

Silmämääräinen tarkastus on vanhin kaikista tarkastusmenetelmistä.

- Yksinkertainen

- Nopea

•3.11.2016•9



Magneettijauhetarkastus (MT)

• Perustuu vuotokenttiin, tarkastettava kappale magnetoidaan ja pinnalle ruiskutetaan 

magnetiittijauhetta (joko suspensio tai kuivajauhe). Särö tai muu epäjatkuvuus 

muodostaa vuotokentän, johon jauhe kasautuu

• Voidaan käyttää ainoastaan ferromagneettisille materiaaleille (rakenneteräkset ja 

niukkaseosteiset teräkset)

• Herkkä lineaarisille epäjatkuuvuuksille, esim. säröt.

• Vian havaittavuus riippuu magneettikentän suunnasta, vika joka on magneettikentän 

suuntainen saattaa jäädä huomaamatta (yleensä pyritään suorittamaan magnetointi 

aina kahdesta toisiinsa nähden kohtisuorasta suunnasta)

• Magnetointimenetelmänä vaihtovirtaies tai kestomagneetti

• Suoritus joko värillisenä menetelmänä (kontrastiväri ja magneettijauhe) tai 

fluoresoivana (fluoresoiva magneettijauhe + uv-valaisin)

• Tarkastus voidaan suorittaa ohuen maalikalvon päältä
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Kuvia MT-tarkastuksesta
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Tunkeumanestetarkastus (PT)

• Soveltuu kaikille ei-huokoisille materiaaleille, esim. alumiini

• Pinnan oltava puhdas ja maalaamaton / pinnoittamaton

• Joko värillinen- tai fluoresoiva menetelmä

• Puhdistetulle pinnalle levitetään tunkeumaneste, joka tunkeutuu kapillaarisesti pintaan 

avautuviin epäjatkuvuuskohtiin, tunkeuma-aika yleensä 5 – 20min.

• Vaaditun tunkeuma-ajan jälkeen ylimääräinen tunkeumaneste poistetaan pinnalta

• Lopuksi pinnalle levitetään kehite, johon epäjatkuvuuksiin tunkeutunut tunkeumaneste 

imeytyy. Kehite myös suurentaa näyttämiä. Kehitysaika yleensä puolet tunkeuma-

ajasta,  min. 5min

• Esipuhdistus erittäin tärkeää, jos vika on esim. rasvan täyttämä, ei tunkemaneste 

pääse tunkeutumaan vikakohtaan eikä siitä näinollen saada näyttämää

• Menetelmän herkkyys yleensä riittävä (jos suoritettu oikein)
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Kuvia PT-tarkastuksesta
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Ultraäänitarkastus (UT)

• Ultraäänitarkastus on ns. vertaileva menetelmä, eli tarkastuskohteesta löydettyjä 

vikaheijastajia verrataan tunnetusta viasta (ns. vertailuheijastaja) saatuun kaikuun

− Vertailuheijastajana käytetään yleisimmin kappaletta, jossa on sovitun kokoisia 

sivuttais- tai tasapohjaporauksia

• Pulssikaikumenetelmä : tarkastettavaan kappaleeseen lähetetään ultraääntä, joka 

heijastuu mahdollisista vikakohdista / geometriasta

• Yleisesti käytössä olevissa tarkastusmenetelmissä vaaditaan kytkentäaine 

tarkastettavan pinnan ja luotaimen väliin 

• Äänikeila ei ole viivamainen, vaan avautuu käytetystä taajuudesta ja luotaimen kiteen 

koosta riippuen

• Hyväksymis- / hylkäämisperusteena käytetään yleisimmin kaiun korkeutta verrattuna 

määrätyn kokoiseen vertailuheijastajaan sekä vian pituutta tai pinta-alaa

• Vikojen havaittavuuteen ultraäänitarkastuksessa vaikuttaa niiden sijainti, 

suuntautuneisuus ja koko
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Kuvia UT-tarkastuksesta

• Kuvassa ns. 

perinteinen 

ultraäänilaitteisto
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Digitaalinen radiografia (edistynyt RT)

• RTG-koneella päästään aina n. 90 

mm:n seinämänpaksuuteen saakka, 

joka mahdollistaa esim. 

− Teleskooppipuomisen nostimen 

jatkeiden tyvipäiden tarkastuksen 

purkamatta rakennetta

− Syöpymän syvyyden määrittämisen 

teleskooppijatkeiden sisäpinnoilta

− Silmän rajallisia ominaisuuksia 

voidaan ”auttaa” digitaalisessa 

tekniikassa, koska kiinnostava 

informaatio voidaan säätää 

paremmin havaittavaksi
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•17 •Latvala

•Röntgenkuva filmillä

3.11.2016

NDT-tarkastus ja arviointikriteerit



•18 •Latvala

•Röntgenkuva DDA:lla (raakadata)
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NDT-tarkastus ja arviointikriteerit



•19•Latvala

•Röntgenkuva DDA:lla (suodatettu)
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NDT-tarkastus ja arviointikriteerit



•20•Latvala

•Röntgenkuva DDA:lla (topografia)
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NDT-tarkastus ja arviointikriteerit



NDT-tarkastus

• VT VISUAALINEN 

• MT MAGNEETTIJAUHE  

• PT TUNKEUMANESTE

• RT RADIOGRAFIA

• UT ULTRAÄÄNI
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