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Asiasanat tilastollinen laadunohjaus, valvontakortit, maa- ja tierakentaminen 

TIIVISTELMÄ 

Tilastollisen laadunohjauksen apuvälineinä käytetään mm. erilaisia valvon-
takortteja. Valvonta korteilla pyritään 

- 	 seuraamaan laadun tasaisuutta ja parantamaan sitä 

- 	 paljastamaan prosessin muutokset ja häiriöt ja siten paranta- 
maan prosessin hallittavuutta 

- 	 varmistamaan laatuvaatimuksissa pysyminen 

- 	 dokumentoimaan prosessin tapahtumat. 

Yleisimmät valvontakorttityypit ovat *-, R-, CUSUM-, c- ja p-kortit. Näistä 
maa- ja tierakentamiseen soveltuvat parhaiten *- ja R-kortit, jotka usein 
myös yhdistetään kaksiosaiseksi -R -kortiksi. Valvontakortteja on jo 
käytetty maa- ja tierakentamiseen. Sovelluskohteita ovat olleet erityisesti 
päällystemassan valmistuksen ja erilaisten murskaustuotteiden laadunoh-
jaus. 

Valvontakorttien käytön suurimpana esteinä ovat maa- ja tierakennus-
tuotannon eräät erityispiirteet, kuten näytetutkimuksiin käytettyjen 
menetelmien ja laitteiden hitaus, jolloin näytetutkimuksista tulee kalliita 
eikä prosessin muutoksiin voida aina reagoida riittävän nopeasti. 

Lisäksi urakoitsijat eivät ole perehtyneitä valvontakorttien käyttöön ja 
mandollisuuksiin. 

Valvontakorttien käytön lisäämiseksi tulisi 

- 	 urakoitsijoiden toimintavapautta lisätä niin, että laadunohjaus 
muodostuisi kiinteäksi osaksi urakoitsijoiden toimintaa 

kehittää heI ppokäyttöisiä atk-pohjaisia valvontakorttisovelluk-
sia -myös käsin täytettäviä sovelluksia kannattaa tutkia, sillä 
käyttökelpoiset manuaaliset kortit voidaan aina automatisoi-
da. 

Valvontakortit tulisi nähdä siirtymävaiheena kohti "reaaliajassa" toimivia 
itseohjautuvia tuotantolinjoja ja työkoneita. 
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JOHDANTO 

1 JOHDANTO 

Finnmap Oy  on tie- ja vesirakennushallituksen (nykyisen tiehallituksen) 
toimeksiannosta tutkinut laatuvastuurakentamista (LVR). LVR :ssä sovelle-
taan laadunvarmistusjärjestelmää, jonka pääpiirteet ovat syntyneet muilla 
teollisuudenaloilla 40.. .60-luvuilla. LVR:n pääpiirteet voidaan kirjata 
seuraavasti: 

Urakoitsija (tuottaja) vastaa täysin tuotantonsa laadunohjauk-
sesta ja toteutuneesta laadusta. Tällöin urakoitsija voi valita 
mieleisensä teknisen toteutustavan ja suunnitella vapaasti 
resurssiensa käytön. 

2 	 Rakennuttaja (tilaaja) toteaa urakoitsijan suoritteen kelpoisuu- 
den. Tällöin rakennuttaja varmistaa vastaanottavansa vaati-
mustensa mukaisen tuotteen. 

LVR:een liittyy myös tilastomatematiikan voimakas soveltaminen sekä 
laadunohjaukseen että kelpoisuuden toteamiseen. 

Tilastollisten menetelmien selvitystyön tuloksena on laadittu kolme 
raporttia: 

1. osaraportti: 	 Tilastolliset menetelmät laatuvastuurakentamises- 
sa 1 - Perusteet! Kelpoisuuden toteaminen. 

2. osaraportti: 	 Tilastolliset menetelmät laatuvastuurakentamises- 
sa 2 - Tilastollinen laadunohjaus. 

3. osaraportti: 	 Tilastolliset menetelmät laatuvastuurakentamises- 
sa 3 - Tielaitoksen aineiston analyysi/Otoskoot. 

Tämä toinen osaraportti esittelee 

- 	 tilastollisen laadunohjauksen peruskäsitteet 

- 	 yleisimmät valvonta korttityypit 

- 	 eräitä maa- ja tierakentamisessa käytettyjä valvontakort- 
tisovelluksia. 
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JOHDANTO 

Projektiryhmä koostui seuraavista henkilöistä: 

Rasilainen, Matti-Pekka tiehallitus 
Huomo, Ari 	 tiehallitus 
Orama, Reijo tiehallitus 
Kallionpää, Tuomo tiehallitus 
Schröder, Pertti Finnmap Oy 
Leviäkangas, Pekka Finnmap Oy 
Ko/jonen, Juha Finnmap Oy 

Työn käytännön toteutuksesta toisen osaraportin osalta on vastannut 
dipl.ins. Pekka Leviäkangas. 
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2 KÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ 

2.1 Keskeisiä käsitteitä 

Alla on lueteltu eräitä standardin SFS 41 60 "Laadunohjaussanasto" 
mukaisia tilastollisen laadunohjauksen käsitteitä. 

Erä 	 Yhden valmistajan yhtenäisellä menetelmällä ja 
muuttumattomissa olosuhteissa valmistama tietty 
hyödykemäärä. 

Näyte 	 Jollakin menetelmällä valmistetun perusjoukon tai 
yksikköryhmän osa, joka on tarkoituksellisesti 
otettu siten, että siitä voidaan tutkia kohteena 
olevan perusjoukon, ryhmän tai valmistusproses-
sin omainaisuuksia. 

Otos, 	 Otos, jossa on n yksilöä ja joka on otettu perus- 
satunnaisnäyte 	 joukosta siten, että jokaisella joukon yksilöllä on 

sama todennäköisyys tulla poimituksi. 

Toleranssi 	 Prosessin tai tuoteyksikön omainaisuuden sallittu 
kokonaisvaihtelu. Myös ylemmän ja alemman 
toleranssirajan erotus. 

Toleranssirajat 	 Sallittujen arvojen ylä- ja alarajat, jotka valitaan 
muuttujille (yleensä suunnittelun yhteydessä). 

Laadunohjaus 	 SFS-ISO 8402: 

Operatiiviset teknhikat ja toiminnot, joita käyte-
tään laatua koskevien vaatimusten täyttämiseksi. 

Valvontakortti 	 Diagrammi, johon on merkitty ylempi ja alempi 
valvontaraja ja johon merkitään joku tilastollinen 
näytejoukkoa kuvaava suure. Diagrammiin on 
usein merkitty keskiviiva (tavoitearvo), jonka 
avulla voidaan tarkkailla merkittyjen arvojen 
siirtymistä jompaakumpaa valvontarajaa kohti. 

Valvontarajat 	 Valvontakortissa esiintyvät rajat, joiden avulla 
päätetään, tarvitaanko valmistusprosessissa 
korjaus- ja säätötoimia vai ei tai joiden perusteel-
la arvostellaan onko prosessi hallinnassa vai ei. 

Satunnais- 	 Tilastomatematiikassa ja tarkastuksessa käytetty 
muuttuja 	 nimi suureelle, joka voi saada arvon tietystä 

arvojoukosta tietyllä todennäköisyydellä. 
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2.2 Matemaattisia määritelmiä 

Nimitys 	 Merkintä 	 Määritelmä 

(otos)keskiarvo 	 x 	 = 	E 

missä x (1 = 1,...,n) on 
n:n näyteyksikön i:s 
mittausarvo. 

(otos)keski- 	 s 
hajonta 

missä on (otos) 
keskiarvo ja x samakuin 
edellä. 

vaihteluväli 	 R 	 R = Xmax  - Xm in  

missä Xm.x  a Xmj1, ovat 
otoksesta mitattujen 
arvojen suurin ja pienin 
arvo. 

odotusarvo, 	 p 	 Jos joukosta poimitaan 
populaatio- 	 äärettömän 	monta 
keskiarvo havaintoa, niin näiden 

havaintojen keskiarvo 
on odotusarvo p, ts. 
kui n -' oo, rin x - p. 

keskihajonta 	 ci 	 Populaation todellinen 
keskihajonta (siis ei 
otoksesta estimoitu). 
Kun populaatiossa on 
poimittu tarpeeksi 
monta havaintoa (n. 
100), voidaan sanoa, 
että s ci. 
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3 VALVONTAKORTIT YLEISESTI 

3.1 Laadun-/prosessinohjaus 

Jokaisessa fyysisessä valmistusprosessissa esiintyy aina vaihtelua. Näin 
ollen myös prosessin tuloksena syntyneen tuotteen laatu vaihtelee. 
Laadun vaihtelu on seurausta materiaaleissa, koneissa ja muissa tuotanto- 
ympäristön tekijöissä esiintyvistä vaihteluista. Tietty laadun vaihtelu on 
väistämätöntä, mutta usein on myös mandollista ohjata laatua siten, että 
ainoastaan prosessille luonteenomainen ja luonnollinen vaihtelu sallitaan. 
Kuvassa 1 on esitetty erilaisia vaihteluilmiöitä prosessissa. 

VALMITIJSPROSESSISSA ESIINTYVIÄ VAIIITFLUJA 

A HALLIN'4ASSÄ OLEVA 
PROSF SSl 

5 PROSESSI JOSSA ON 
TRFNDJ 

C. PROSESSI JOSSA ON ASItJTTAI-
NEN MUUTOS LAATUTASOSSA 

II OIOSISSI J(>VA ON 	XNNÖI 1.1 
51 	V Alli III LIII 

Kuva 1. Valmistusprosessin vaihtelut /7t 
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Tilastollinen laadun- ja prosessinohjaus käsittelee ohjattavaa laatumuuttu-
jaa tilastollisin menetelmin. Tällöin pyritään selvittämään, onko ilmennyt 
laadun vaihtelu luonnollista sattuman vaikutusta, vai seurausta muutok-
sesta valmistusprosessissa. Mikäli valmistusprosessissa ilmenee selvä 
sattumasta poikkeava muutos, on prosessia säädettävä niin, että prosessi 
on jälleen hallinnassa, ja että prosessissa esiintyvä vaihtelu on hyväksyttä-
vaa. 

3.2 Valvontakortit laadunohjauksen apuvälineinä 

Laadunohjauksen apuvälineinä käytetään erilaisia valvontakortteja. Niiden 
avulla selvitetään, onko laatua kuvaavan satunnaismuuttujan arvon 
poikkama tavoitearvosta tulkittava sattuman vaikutukseksi (satunnaisvaih-
telu), vai onko poikkeama ilmaus häiriöstä tai muutoksesta prosessissa. 
Valvontakortti voidaan tulkita myös aikayksikkönä kertyvän tietoaineiston 
(ei välttämättä laatua kuvaavan) dokumentointivälineeksi, joka erottelee 
satunnaisvaihtelun ja todelliset prosessin muutokset. Laatuun liittyen 
valvontakortteja käytetään seuraaviin tarkoituksiin /1/, /2/: 

- 	 laadun tasaisuuden seuraamiseen ja parantamiseen 

- 	 paljastamaan prosessin muutokset ja häiriöt 

- 	 varmistamaan laatuvaatimuksissa (toleranssirajoissa) pysymi- 
nen 

- 	 prosessin tapahtumien dokumentointiin. 

Valvontakortit täytetään käsin korttilomakkeelle tai millimetripaperille tai 
niiden käyttö voidaan automatisoida esim. mikrotietokoneelle. 

Käytännössä valvontakortti rakennetaan siten, että tarkkailtavalle laatu-
muuttujalle valitaan jokin tietty tavoitearvo, jolle asetetaan raja-arvot 
(toleranssit). Jos laatumuuttujan arvot pysyvät annettujen toleranssien 
sisällä, on prosessi hallittu. 

Hyvä valvontakortti täyttää seuraavat vaatimukset /1/, /2/: 

se ilmoittaa nopeasti prosessissa tapahtuneesta systemaatti-
sesta muutoksesta 

- 	 se ei anna "väärää hälytystä" liian herkästi 
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- 	 se on yksinkertainen täyttää ja tulkita 

- 	 se ilmoittaa ajankohdan, jolloin prosessi on riistäytynyt 
hallinnasta ja siten helpottaa virheen paikallistamisessa 

- 	 sitä voidaan käyttää dokumenttina arvosteltaessa tuotteen 
laatua. 

mittaus 

arvo 
ylempi valvontaraja V 

(ylempi toleranssiraj a) 
tole- 

ranssi 	
keskiviiva Kv 
(tavoite- tai ohjearvo) 

alernpivalvontarajaVA 

(alempi toleranssiraj a) 

- 	- 	aika 

Kuva 2. Va/vontakortin rakenne. 

Kortin valvontarajat määräytyvät seuraavin periaattein: 

1. Toleranssirajat asetetaan prosessin hallintakyvyn mukaan 
(toleranssit asetetaan itse). 

2. Toleranssirajat on määrätty ulkopuolisen tahon toimesta ja 
prosessi tulee hallita näissä rajoissa (toleranssirajat asettaa 
joku muu kuin tuottaja, esim. tilaaja). 

Yleisimpiä valvontakorttityyppejä ovat -, R-, CUSUM-, c- ja p-kortit. 
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3.3 Erilaisia valvontakortteja 

3.31 -kortti 

3.311 x-kortin rakentaminen 

-korttia käytettäessä oletetaan, että tarkkailtava laatumuuttuja on 
normaalijakautunut. *-kortilla tarkkaillaan prosessin tuottamaa keskimää-
räistä laatua ja pyritään paljastamaan sen muutokset. 

-korttiin merkitään 4 - 6 havainnon aritmeettinen keskiarvo, joka hallitus-
sa prosessissa sijoittuu valvontarajojen sisäpuolelle. 

Kortin rakentaminen prosessin hallintakyvyn mukaan 

Jos tarkkailtavan laatumuuttujan keskihajonta a on tuntematon, niin 
keskihajonta määritetään historiallisen aineiston perusteella tai mittaamalla 
n. 100 näyteyksilön keskihajonta. Samoin menetellään tavoitearvon 
selvittämiseksi, mikä on jommasta kummasta aineistosta laskettu keskiar-
yo. Tämän jälkeen rakennetaan kortti siten, että 

- 	 tavoitearvo eli kortin keskiviiva piirretään keskiarvon kohdalle 

ylempi valvontaraja V, lausutaan 

V, = x + 3 a/V'n, 

saatu arvo pyöristetään ylöspäin 

alempi valvontaraja VA  lausutaan 

VA  = x - 3 a/Vn, 

saatu arvo pyöristetään alaspäin 

n on käytetty havaintojen lukumäärä, josta laatumuuttujan 
tarkkailtava keskiarvo lasketaan, tavallisesti n = 4 - 6. 

Esimerkki 1 

Betonitehdas tuottaa betonia, jonka suunniteltu lujuus on 25 MPa/m 2 . 
Laadunohjausta ja -valvontaa varten halutaan rakentaa valvontakortti 
(-kortti), missä n = 4. Aikaisempien laadunvalvontatulosten perusteella 
kyettiin laskemaan, että 

= 25.6 MPa/m 2  
u = 2.4 MPa/m2. 
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2-kortti näyttää seuraavalta: 

puristusluj uus (MPa) 	
= 2S. + 4*7 4/JJ = 29.2 

29 

28 

27 

26 

25 

24 

23 

22 

21 

22.0 

aika 

Kuva 3. 2-kortin rakentaminen. 

Esimerkki 2 

Betonitehdas on kehittänyt uuden erittäin lujan betonin. Tulevaa laadunoh-
jausta ja -valvontaa varten halutaan rakentaa 2-kortti, jossa n = 4. Puris-
tuslujuuden parametrien määrittämiseksi testataan 100 näytettä. 

Taulukko 1. 100 havaintoarvoa. 

HAVAI 	T0ARV0JA (lOOkpl) 

51.26 35.98 45.11 53.92 40.92 
56.47 57.54 54.44 41.39 37.48 
51.47 39.71 43.24 53.84 46.74 
43.32 50.32 41.46 40.33 51.37 
40.85 47.92 55.68 43.53 52.90 
48.65 54.47 60.29 51.22 65.72 
46.19 49.66 47.16 46.92 47.56 
23.86 45.03 40.52 48.11 37.76 
38.00 31.90 50.08 54.00 60.87 
60.94 57.27 44.39 36.45 50.05 
41.25 61.09 51.52 46.47 64.17 
51.96 36.98 52.12 40.87 51.96 
25.25 54.19 59.31 54.40 39.48 
57.62 53.04 36.72 43.61 34.91 
54.91 55.50 58.18 56.64 46.81 
36.50 52.33 46.56 33.77 65.99 
45.57 58.30 39.70 46.79 41.82 
53.05 44.70 56.21 62.62 51.68 
52.78 53.15 44.53 51.08 34.64 
53.70 63.04 33.15 56.40 49.79 
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Kun lasketaan 

* = 48.3 
S = 8.7, 

voidaan rakentaa valvonta kortti 

puristus-
luj uus 

(MPa) 

V = 48.3 + 3*8.7/ 	61.4 

60 

55 

50 Ry = 48.3 

45 

40 

35 
	VA = 48.3 - 3*87/\J = 35.2 

30 	 i 	aika 

Kuva 4. -kortin rakentaminen. 

Kortin rakentaminen, kun toleranssit on mritty 
ulkopuolelta 

Eräissä tapauksissa tuotteen vastaanottaja rnäLittelee aaturnuuttujan 
sallitut toleranssit. Tällöin saattaa olla tarkoituksenmukaista asettaa 
valvontara ' 

Esimerkki 3 

Tiehallitus edellyttää laatuvaatimuksissaan, että tietyn tyyppisen päällyste- 
massan sideainepitoisuuden ohjearvo on 5.8 painoprosenttia ja sallittu 
vaihtelu ± 0.4 painoprosenttiyksikköä. Massan valmistaja käyttää laa-
dunohjauksessa *-korttia, jossa n = 4. 

Valvontarajat määritetään siten, että 0.4 painoprosenttiyksikköä edustaa 
3a:n etäisyyttä ohjearvosta eli 

V = 5.8 + 0.41V'4 = 6.0 

VA  = 5.8 - 0.4/v'4 = 5.6. 



paino- 

6.7 

6.5 

6.3 

6.1 

5.9 

5.7 

5.5 

5.3 

5.1 

4.9 
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aika 

Kuva 5. -kortti sideainepitoisuudelle. 

Jos laatumuuttujalle ei ole annettu tavoite- tai ohjearvoa, voidaan keskivii-
va piirtää valvontarajojen puoliväliin. 

3.312 Kortin rakentaminen standardin SFS 4360 mukaisesti 

-kortti voidaan rakentaa helposti käyttäen apuna standardia SFS 4360 
"Laatutekniikka. -R -valvontakortti". Kun on annettu laatumuuttujan 
sallitut toleranssirajat m ± t, määritetään valvontarajat ja keskiviiva 
seuraavasti: 

V = m + A 2  d t13 

K = m 

VA = m - A 2  d t/3, 

missä kertoimet A 2  ja d 2  luetaan taulukosta 2 asianmukaisen n:n kohdal- 
ta. 1 ) 

1)  Taulukosta käytetään yleensä n:n arvoja n = 4 - 6. 
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Taulukko 2 /3/. 

T3uIukko 1 	Kertoimien A2 , 03. 04  ja d2  arvot, kun valvontarajat ovat noin ±3 o keskiviivasta 

n A2  03  04  d2  

2 1,880 0 3,268 1,128 
3 1,023 0 2,574 1,693 
4 0729 0 2,282 2,069 

5 0,577 0 2,114 2,326 
6 0,483 0 2,004 2,534 
7 0,419 0,076 1,924 2,704 

8 0,373 0,136 1,864 2,847 
9 0,337 0,184 1,816 2,970 

10 0,308 0,223 1,777 3,078 

Kortin täyttäminen 

Esimerkki 4 

Tilaaja vaatii, että tuotteen erään laatumuuttujan tavoitearvo on 50 
yksikköä ja sallittu toleranssi ± 25 yksikköä. Valmistaja käyttää laadunoh-
jauksessaan -korttia ja poimii kaksi kertaa päivässä näytteen n = 5, 
jonka merkitsee korttiin. 

10 päivän testitulokset ovat taulukon 3 mukaiset. 

Taulukko 3. 	 10 päivän testitu/okset. 

PAIV, NXYTE HAVAIN3OARVOT x 

1 1 51.26 35.98 45.11 53.92 40.92 45.4 
1 2 56.47 57.54 54.44 41.39 37.48 49.4 
2 1 51.47 39.71 43.24 53.84 46.74 47.00 
2 2 43.32 50.32 41.46 40.33 51.37 45.36 
3 1 40.85 47.92 55.68 43.53 52.90 48.18 
3 2 48.65 54.47 60.29 51.22 65.72 56.07 
4 1 46.19 49.66 47.16 46.92 47.56 47.50 
4 2 23.86 45.03 40.52 48.11 37.76 39.06 
5 1 38.00 31.90 50.08 54.00 60.87 46.97 
5 2 60.94 57.27 44.39 36.45 50.05 49.82 
6 1 41.25 61.09 51.52 46.47 64.17 52.90 
6 2 51.96 36.98 52.12 40.87 51.96 46.78 
7 1 25.25 54.19 59.31 54.40 39.48 46.53 
7 2 57.62 53.04 36.72 43.61 34.91 45.18 
8 1 54.91 55.50 58.18 56.64 46.81 54.41 
8 2 36.50 52.33 46.56 33.77 65.99 47.03 
9 1 45.57 58.30 39.70 46.79 41.82 46.44 
9 2 53.05 44.70 56.21 62.62 51.68 53.65 

10 1 52.78 53.15 44.53 51.08 34.64 47.24 
10 2 53.70 63.04 33.15 56.40 49.79 51.22 
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70 
65 
60 
55 
50 
45 
40 
35 
30 

= 61.19 

00 

-2/ 	= 38.81 

7 	7 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 

Kuva 6. R-kortti, n = 5. 

Kortista nähdään, että prosessi on hallinnassa, sillä valvontarajojen 
ylityksiä ei tapandu. 

Standardin perusteella laaditun kortin valvontarajat olisivat: 

V = 50 + A 2  d 2  t/3 

= 50 + 0.577 2.326 25/3 

= 61.19 

VA  = 50 - A 2  d 2  t/3 

= 50 - 0.577 2.326 25/3 

eli samat kuin edellä. 

3.313 Kortin tehokkuus 

On kaksi syytä, joiden vuoksi keskiarvon seuraaminen on suositeltavam-
paa kuin yksittäisten arvojen seuraaminen: 

1. Keskiarvon seuraaminen aiheuttaa vähemmän sattumanvarai-
sia valvontarajojen ylityksiä ja siten vähemmän vääriä häly-
tyksiä. 

2. Keskiarvon seuraaminen paljastaa tehokkaammin muutokset 
prosessissa. 
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Esimerkiksi 100 havainnon sarjan yksittäisiä arvoja seurattaessa on väärän 
hälytyksen todennäköisyys 23.7 %, ja seurattaessa 5 havainnon keskiar -
voja on väärän hälytyksen todennäköisyys vain 5.3 %. 

Keskiarvon seuraaminen sallii myös tarkkailtavan muuttujan jakauman 
pienen poikkeamisen normaalijakaumasta. 

3.32 R-kortti (standardin SFS 4360 mukaan) 

R-kortilla pyritään paljastamaan prosessin liiallinen vaihtelu eli laadun 
epätasaisuus. 

Kortin rakentaminen prosessin hallintakyvyn mukaan 

Kun prosessin hajontaa ei tunneta, ei valvontarajoja voida ennakolta 
asettaa, vaan ne lasketaan historiallisesta aineistosta tai n. 100 näyteyksi-
lön tuloksista. 

Keskiviiva määritellään: 

K=R 

missä 

k on näytteiden lukumäärä, yleensä k = 20.. .25 ja jokaisessa 
näytteessä näyteyksilöiden lukumäärä n = 4...6, 

R (i = 1 ,. . . ,k) on jokaisen näytteen näyteyksilöiden vaihtelu- 
väli. 

Valvontarajat ovat: 

= 	D, 
VA  = R D 3 , 

missä D 3  ja D4  ovat taulukon 4 mukaisia vakioita, 

Kortin rakentaminen, kun toleranssit asetetaan u!kopuoleIti 

Jos valvontakortifia seurattavalle suureelle on etukäteen asetettu 	ierers- 
sit m ± t ja vuk'ontakrta eeuraar rHn tiiiren keka rvoa, vehtaen 
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Taulukko 4. Kertoimien 	D3  04  ja d2  arvot, kun va/vontarajat ovat ± 
3 a:n etäisyydellä keskiviivasta 

_____ _____ D3  d2  

2 1880 0 3268 1,128 
3 1023 0 2,574 1,693 
4 0,729 0 2,282 2,059 
5 0,577 0 2,114 2,326 
6 0,483 0 2,004 2,534 
7 0,419 0,076 1,924 2,704 
8 0,373 0,136 1,864 2,847 

1 	9 0,337 0,184 1,816 2,970 Lio 0,308 0,223 1.777 3,078 

Esimerkki 5 

Rakennetaan taulukon 5 havaintoarvoista R-kortti, jossa n = 5. 

Taulukko 5. Havaintoarvoja 

AJANKOHTA HAVAINTOARVOT R 

1 51.26 35.98 45.11 53.92 40.92 
2 56.47 57.54 54.44 41.39 37.48 20.06 
3 51.47 39.71 43.24 53.84 46.74 14.13 
4 43.32 50.32 41.46 40.33 51.37 11.04 
5 40.85 47.92 55.68 43.53 52.90 14.83 
6 48.65 54.47 60.29 51.22 65.72 17.07 
7 46.19 49.66 47.16 46.92 47.56 3.47 
8 23.86 45.03 40.52 48.11 37.76 24.25 
9 38.00 31.90 50.08 54.00 60.87 28.97 

10 60.94 57.27 44.39 36.45 50.05 24.49 
11 41.25 61.09 51.52 46.47 64.17 22.92 
12 51.96 36.98 52.12 40.87 51.96 15.14 
13 25.25 54.19 59.31 54.40 39.48 34.06 
14 57.62 53.04 36.72 43.61 34.91 22.71 
15 54.91 55.50 58.18 56.64 46.81 11.37 
16 36.50 52.33 46.56 33.77 65.99 32.22 
17 45.57 58.30 39.70 46.79 41.82 18.6 
18 53.05 44.70 56.21 62.62 51.68 17.92 19 52.78 53.15 44.53 51.08 34.64 18.51 
20 53.70 63.04 33.15 56.40 49.79 29.89 

= 19.98 
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Valvontarajat ja keskiviiva ovat: 

v = R D4  = 19.98 2.114 = 42.24 

VA  = Ä D 3  = 19.98 0 = 0 

K = Ä = 19.98 

ja R-kortti on kuvan 7 kaltainen. 

45 

40 

35 
30 
25 
20 
15 
10 

5 
0 

¶7 	 A') ')A 

aika 

Kuva 7.R-kL 

Esimerkki 6 

Päällysteen sideainepitosuuden tulee olla välillä 5.4 - 6.2 painoprosent-
tiyksikköä. R-kortti (n = 4) sideainepitoisuudelle rakennetaan seuraavasti 
(taulukkoa 6 käyttäen): 

Taulukko 6. 

A D3  d2  

2 1,880 0 3,268 1,128 
3 1,023 0 2,574 1,693 
4 0,729 0 2,282 2,059 

5 0,577 0 2,114 2,326 
6 0,483 0 2,004 2,534 
7 0,419 0,076 1,924 2,704 

8 0,373 0,136 1,864 2,847 
9 0,337 0,184 1,816 2,970 

10 0,308 0,223 1,777 3,078 
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= 0.27 

	

= 	D = 0.27 2.282 = 0.62 

	

VA = 	D 3  = 0.270 = 0. 

Piirretään R-kortti: 
s ideaine- 
pitoisuus (%) 	v = 0.62 

0.6 

0.5 

0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

0 aika 

Kuva 8. R-kortti sideainepito/suudelle. 

R-kortin täyttäminen 

Esimerkki 7 

Täytetään taulukon 5 (sivulla 1 5) havaintoarvoilla R-kortti, jossa n = 5. 

Tällöin 

V = 	D 4  = 19.98 2.114 = 42.24 
= R = 19.98 

VA=D 3 = 19.98O=O 
45 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
10 

5 
0 

1 	2 	3 	4 	5 

Kuva 9. R-kortin täyttö. 

V = 42.24 

1' \ 	/ \ 	/ \\/ 	
\\ 	

19.98 

VA 0 

q 	10 	PiV 
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3.33 x-R -kortti 

3.331 -R -kortin rakentaminen ja täyttäminen (standardin SFS 
4360 mukaan) 

-R -kortti on yhdistelmä - ja R-kortista. Käytännössä on kyse vain - ja 
R-kortin yhdistämisestä samalle lomakkeelle tai paperille. 

-R -kortilla hallitaan sekä laadun keskimääräinen taso että tasaisuus. - 
R -kortin käyttöön liittyy standardi SFS 4360 'Laatutekniikka. -R - 
valvontakortti. Liitteessä 1 on tämän standardin mukainen *-R valvonta-
korttilomake. 

Valvontarajojen määritys suoritetaan samoin kuin aiemmin on esitetty 
erillisten *- ja R-korttien tapauksissa. Jos valmistaja/tuottaja asettaa tole-
ranssit itse oman prosessinhallintakykynsä mukaan, käytetään historiallista 
aineistoa tai koevalmistuseriä, joista poimitaan n. 100 näytettä. Jos 
toleranssirajat asetetaan esim. asiakkaan toimesta, rakentuvat valvontara-
jat näiden vaatimusten pohjalta. 

Esimerkki 8 

Tuotteen toimittajalta vaaditaan, että tietyn laatumuuttujan arvo on välillä 
3 - 7 prosenttiyksikköä. Toimittaja käyttää laadunohjauksen apuvälineenä 
-R -korttia, jossa n = 4. Kortin -osalle on tällöin 

3 - 2 = 	(toleranssien puoliväli) = - — 

ja taulukon 7 mukaa 

= d 2  t13 = 2.059 2/3 = 1.3721,, 

t voidaan ajatella toleranssiksi tavoitearvon ympärille, tässä tapa 
siis 2, koska K = 5. 

Taulukko 7. 

n A2  D3  134  d2  

2 1,880 0 3,268 1,128 
3 1,023 0 2,574 1,693 
4 0,729 0 2,282 2,059 

5 0,577 0 2,114 2,326 
6 0,483 0 2,004 2,534 
7 0,419 0,076 1,924 2,704 

8 0,373 0,136 1,864 2,847 
9 0337 0,184 1,816 2,970 

0,308 0,223 1,777 3,078 
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Edelleen 

	

= 5 - 0.729 1.3727 	4.00 

V = tavoitearvo + toleranssi 

= K + A 2  

= 5 + 0.729 1.3727 - 6.00. 

Kortin R-osalle 

K = 	= 1.3727 	1.37 

VA =D 3 = 1.3727•0=0 

V = l 	D, = 1.3727 	2.282 3.13. 

Esimerkki 9 

Täytetään taulukon 8 havaintoarvoilla edellisen esimerkin mukainen 5-R - 
kortti. Liitteessä 2 on esitetty myös standardilomakkeen täyttä taulukon 
arvoilla. 

Taulukko 8. 

AJANKOHTA HAVAINTOARVOT () x R 

1 
2 

5.1 3.6 	4.5 5.3 4.6 1.7 

3 
5.6 
5.1 

	

5.7 	5.4 

	

3.9 	4.3 
4.1 
5.3 

5.2 
4.7 

1.6 
1.4 

4 
5 

4.3 5.0 	4.1 4.0 4.4 1.0 

6 
4.0 4.7 	5.5 4.3 4.6 1.5 

7 
4.8 5.4 	6.0 5.1 5.3 1.2 

8 
4.6 4.9 	4.7 4.6 4.7 0.3 

9 
2.3 
3.8 

	

4.5 	4.0 

	

3.1 	5.0 
4.8 
5.4 

3.9 
4.3 

2.5 
2.3 

10 
11 

6.0 
4.1 

	

5.7 	4.4 

	

6.1 	5.1 
3.6 
4.6 

4.9 
5.0 

2.4 
2.0 

12 
13 

5.1 
2.5 

	

3.6 	5.2 

	

5.4 	5.9 
4.0 
5.4 

4.5 
4.8 

1.6 
3.4 

14 
15 

5.7 
5.4 

	

5.3 	3.6 

	

5.5 	5.8 
4.3 
5.6 

4.7 
5.6 

2.1 
0.4 

16 
17 

3.6 
4.5 

	

5.2 	4.6 

	

5.8 	3.9 
3.3 
4.6 

4.2 
4.7 

1.9 
1.9 

18 
19 

5.3 
5.2 

	

4.4 	5.6 

	

5.3 	4.4 
6.2 
5.1 

5.4 
5.0 

1.8 
0.9 

20 5.3 6.3 	3.3 5.6 5.1 3.0 
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ajan- 
kohta 

3.6 
3.2 
2.8 
2.4 

2 
1.6 
1.2 
0.8 
0.4 

0 
2 	4 	6 	8 	10 	12 	11 	16 	18 

Kuva 10. -R -kortin täyttö. 

Prosessi on selvästikin tyydyttävästi hallinnassa - havaittavissa on ainoa 
taan satunnaisia valvontarajo!en yItvksi (-nsas aink.ohtana 8 !a R 
osassa ajankohtana 13). 

3332 Varotusraj at 

Valvontarajojen lisäksi voidaan -R -korttiin (myös erillisiin - ja R-korttei-
hin) piirtää myös ns. varoitusrajat. Varoitusrajojen tehtävänä on nimensä 
mukaisesti varoittaa, että prosessi ehkä on muuttumassa hallitsematto-
maksi. Varoitusrajoja on hyvä käyttää herkkiin ja vaikeasti hallittaviin 
prosesseihin. 
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Tavallisesti varoitusrajat asetetaan 2 c:n päähän keskiviivasta, kun taas 
valvontarajat sijaitsevat 3 u:n etäisyydellä keskiviivasta. Varoitusrajojen 
laskeminen on helppoa: kun on määritetty valvontarajat (esim. SFS 
4360:n mukaan), niin varoitusrajat piirretään 2/3 etäisyydelle keskiviivast 
verrattuna valvontarajojen etäisyyteen. Matemaattisesti ilmaistuna, kun 

V,, = ylävalvontarajan arvo 
= keskiviivan arvo 

VA = alavalvontarajan arvo 
= ylävaroitusraja 
= alavaroitusraja 

voidaan lausua 

VAR = (K + 2V)/3 

= (K + 2VA )13. 

Jos alavalvontaraja on R-osalla VA = 0, on kuitenkin voimassa R-osalle 

Esimerkki 10 

Esimerkin 9 mukainen -R -kortti, kun mukana ovat myös varoitusrajat. 

-osalle 

(5 + 26)/3 	5.7 

(5 + 2 4)/3 	4.3 

R-osalle 

	

VAR = ( 1.37 + 2 3.13)13 	2.55 

= 5/3 1.37 - 2/3 3.13 	0.19, 

koska 	 = 1.37 > 2/5 V = 2/5 3.13 = 1.25. 

vAR on pyöristetty ylöspäin ja A VAR  alaspäin, jottei turhia varoituksia tulisi 
liian herkästi. 
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Kuva 11. .-R -kortti, jossa mukana myös varoitusra: 

Prosessi on hallinnassa, sillä varoitus- ja valvontarajo 
vat rajojen sisälle lyhyen ajan kuluessa. 

3.333 x-R -kortin käytösi. 

-R -kortin käyttöön vod3an httia räta katevL 'pukaosntöjä 
huomionarvoisia seikkoja (peukalosääntöjä on esitetty myös mm. lähtee: 
sä /1/, sivut 1 67 - 1 69). Nämä säännöt ja näkökohdat pätevät soveltu' 
osin myös erillisille - ja R-korteille. On kuitenkin järkevää ja suositettavaa 
käyttää -R -yhdistelmäkorttia, jonka avulla normaalijakautunut laatu-
muuttuja hallitaan hyvin. 
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J 	 tt; 

- 	 valvontarajojen ylityksiä esiintyessä tulee er 
pyrkiä eliminoimaan R-kortin ylitykset 

- 	 valvontakortti ei kerro häiriön syytä, se ainoas- 
taan ilmoittaa siitä 

- 	 valvontarajojen toistuva ylitys saattaa johtua 
myös työolosuhteista tai tiedon puutteesta, 
näihinkin on kiinnitettävä huomiota 

- 	 jos jakauma ei ole normaalinen, antaa kortti 
vääriä hälytyksiä tai ei hälytä asianmukaisesti 

- 	 jos prosessi pysyy hyvin selvästi valvontarajojen 
sisällä, kannattaa ehkä tiukentaa valvontarajoja 
ja siten vaatia parempaa prosessin hallintaa. 

Ohjaustoimenpiteet ovat tarpeen, kun 

- 	 tapahtuu valvontarajan (3cr) ylitys 

- 	 3:sta peräkkäisestä näytteestä 2 ylittää varoitus- 
rajan (2a) 

- 	 9 peräkkäistä näytettä osuu samalle puolelle 
keskiviivaa. 

On syytä huomata, että lukuisten peukalosääntöjen samanaikainen vaiku-
tus lisää väärän hälytyksen riskiä (jos sääntöjä on monta, on suurempi 
todennäköisyys, että joku säännöistä "laukeaa"). Edellä lueteltujen sääntö-
jen yhteisvaikutus on sellainen, että väärän hälytyksen riski on n. 1 %, 
sillä kunkin säännön erillisvaikutus on n. 0,3 %. 

	

3.34 	Muita valvontakortteja 

	

3.341 	p-kortti 

p-kortilla ohjataan sellaista laatumuuttujaa, että näyteyksilö on joko 
kelvoton tai kelvollinen - esi-merkiksi pultti tai ruuvi. p-kortilla testataan, 
ettei kelvottomien yksilöiden suhteellinen osuus erässä yhtä sallittua. 
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p-kortin valvontarajat ja keskiviiva ovat: 

V = - + ____ 

K = p 

VA = - 3v" (1-) 

rii 

missä 
= 	sallittu keskimääräinen kelvottomien suhteellinen 

osuus prosentteina /100 

n = 	laadunohjauksen otoskoko. 

Esimerkki 10 

Valmistusprosessissa pyritään laatuun, jossa viallisia on keskimäärin 
enintään 10 % tuotannosta. Laadunohjausta varten poimitaan tuotelinjalta 
satunnaisesti työvuoroa kohden näyte n = 50. Valvontarajat ja keskiviiva 
ovat: 	 __________ 

V = 0.1 + 3/0.1(1-0.1) = 0.23 = 23 % 

= 0.1 	10 % 

VA = 0.1 - 3/0.1(1-0.1) 	
-0.03 

koska 	VA  < 0, niin valitaan VA = 0. 

Otoskoko n tulee valita riittävän suureksi käytettäessä p-korttia. Vaihtoeh-
toisia valintakriteereitä ovat esim /1/: 

- 	 n>50 
- 	 np>4 
- 	 n:n tulee olla niin suuri, että yhteen otokseen tulee ainak' 

yksi kelvoton yksilö todennäköisyydellä 0.90. 

Valintakriteerit johtavat suureen otoskokoon, mikä rajoittaa p-kortin 
käyttöä. 

3.342 c-kori 

c-kortti soveltuu Poisson-jakautuneiden suureiden tarkkailuun. TäIL 
seurattava suure on sisällöltään "vikoja/yksikkö". Jos tarkasteltava s 
on Poisson-jakautunut, niin valvontarajat ja keskiviiva ova 

K = ö 
= ö + 3Vö, 

VA  = - 3V& c > 9, 
VA  = 0, C ^ 9, 

missä on keskimääräinen vikojen määrä yksikköä kohden. 
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Esimerkki 11 

Hitsipalkkien valmistaja sallii tuotannossa keskim. 
hitsisaumaa. Valvontarajat ja keskiviiva ovat tällöin 

V = 3 + 3V3 8.2 

= 3 

VA  = 0. 

Taulukko 9. Vikoja/m hitsaussauma = c 

Aika 	c 	 Aika 	c 

1 	 2 9 	 1 
2 	 2 10 	 2 
3 	 2 11 	 0 
4 	 2 12 	 1 
5 	 3 13 	 0 
6 	 0 14 	 8 
7 	 4 15 	 5 
8 	 4 

c 

9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 aika 

Kuva 12. 	c-kortti. 
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3.343 CUSUM-kortti (kumulatiivinen summakortti) 

CUSUM-kortti on käyttökelpoinen, kun halutaan seurata pieniäkin keskiar-
von muutoksia. CU SU M-korttia käytettäessä oletetaan laatumuuttuja 
normaalijakautuneeksi. CUSUM-kortti rakentuu seuraavasti: 

- 	 laske yksittäisten havaintojen poikkeama tavoitearvosta 
(x - K) 

- 	 laske poikkeamien kumulatiiviset summat ja siirrä ne korttiin. 

CUSUM-kortin valvontarajat eivät ole niin selkeät kuin - ja R-kortin. 
Manuaalisissa CUSUM-korteissa hälytys tapahtuu erityisen lukemisväli-
neen avulla, jonka kylkien kulmakertoimet ilmaisevat kriittiset keskiarvon 
muutokset. Lukemisvälineen käyttöä on esitelty mm. lähteissä /1/ ja /2/, 
mutta CUSUM-kortin tarkoituksenmukainen käyttö edellyttää sen automa-
tisointia. 

Kuvassa 13 on taulukon 10 arvoilla laskettu CUSUM-kortti. 

Taulukko 10. 	CUSUM-kortin rakentaminen 

HAVAINTOARVOT (xi) 	TAVOITEARVO 

5.1 3.6 4.5 5.4 5.0 
5.6 5.8 5.4 4.1 
5.1 4.0 4.3 5.4 
4.3 5.0 4.1 4.0 
4.1 4.8 5.6 4.4 
4.9 5.4 6.0 5.1 
4.6 5.0 4.7 4.7 
2.4 4.5 4.1 4.8 
3.8 3.2 5.0 5.4 
6.1 5.7 4.4 3.6 

REDUSOINTI (xi 	- 	5.0) KUMULATIIVINEN SU' 

0.1 -1.4 -0.5 0.4 0.1 -1.3 -1.8 -1.4 
0.6 0.8 0.4 -0.9 -0.8 0.0 0.4 -0.5 
0.1 -1.0 -0.7 0.4 -0.4 -1.4 -2.1 -1.7 

-0.7 0.0 -0.9 -1.0 -2.4 -2.4 -3.3 -4.3 
-0.9 -0.2 0.6 -0.6 -5.2 -5.4 -4.8 -5.4 
-0.1 0.4 1.0 0.1 -5.5 -5.1 -4.1 -4.0 
-0.4 0.0 -0.3 -0.3 -4.4 -4.4 -4.7 -5.0 
-2.6 -0.5 -0.9 -0.2 -7.6 -8.1 -9.0 -9.2 
-1.2 -1.8 0.0 0.4 -10.4 -12.2 -12.2 -11.8 
1.1 0.7 -0.6 -1.4 -10.7 -10.0 -10.6 -12.0 



5' 
3I 
1 

-1 
-3 
-5 
-7 
-g 

-11 
-13 
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kumulatiivinen 
summa 

aika 

Kuva 13. CUSUM-kortti. 

3.344 Yksittäisten havaintoarvojen kortti 

Tapauksissa, joissa tarkkailtava laatumuuttuja noudattaa (riittävän) 
tarkasti normaalijakaumaa, voidaan korttiin merkitä yksittäiset havaintoar -
vot. Valvontarajat piirretään asetettujen toleranssien mukaan tai 3mn 
etäisyydelle tavoitearvosta eli keskiviivasta (Vrt. 3a/Vn, kun n = 1). 
Tällaiseen korttiin voidaan tällöin soveltaa periaatteessa samoja sääntöjä 
kuin -korttiin (ks. kohta 3.333 "-R -kortin käytöstä"), koska kortti 
rakentuu periaatteella n = 1 eli tarkastellaan "yhden näytteen keskiar-
voa"! 

Yksittäisiä havaintoarvoja seuraavaa korttia on käytettävä varoen ja 
harkiten. 

Esimerkki 12 

Huolellisten tutkimusten perusteella tiedetään, että tietystä kivilajista 
valmistetun murskeen rakeisuuden jakauma on hyvin lähellä normaalija-
kaumaa. Murskeen rakeisuuden laatuvaatimus tietyllä seulalla on sellainen, 
että 3 - 7 paino-% murskeesta tulee osua ko. seulalle. 

Yksittäisiä havaintoarvoja varten rakennetaan valvontakortti, jossa 

K = (3 + 7)/2 = 5 

VY  = 7 

VA = 3. 
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4 VALVONTAKORTIT MAA- JA TIERAKENTAMISESSA 

4.1 Maa- ja tierakennustuotannon erityispiirteit 

Maa- ja tierakennustuotanto sisältää muuhun teolliseen tuotantoon 
verrattuna eräitä erityispiirteitä, jotka asettavat tiettyjä rajoituksia valvon-
takorttien käytölle: 

1. Näytteen poiminta on usein työlästä ja aikaavievää. 

2. Näyteyksilöiden tutkimiseen ja testaukseen käytetyt menetel-
mät ja laitteet ovat hitaita. 

3. Tuotantoprosessi on pitkälti rakennuspaikkaan sidoksissa, 
esivalmistusasteet ovat pieniä. 

Kohdista 1 ja 2 seuraa, että on tyydyttävä pieniin näytteisiin ja harvoihin 
tutkimuksiin ja testauksiin. Kohta 3 aiheuttaa sen, että valvontakorttien 
rutiinikäyttö vaikeutuu - kortit soveltuvat suojaiseen tuotantotilaan, esim. 
halliin, eivät niinkään työ-maalle. On kuitenkin huomattava, että työmaa-
olosuhteisiinkin voidaan nykyisin vaikuttaa varsin paljon. 

Diskreetteihin jakaumiin (näyteyksilö on joko kelvollinen tai kelvoton) 
perustuvat valvontakortit, kuten p- ja c-kortit, vaativat suuret otoskoot, 
eikä niitä näin ollen voi suositella maa- ja tierakentamiseen tässä vaihees-
sa. Jäljelle jää siis -R -kortti, jolla hallitaan normaalijakautuneen laatu- 
muuttujan keskimääräinen taso ja vaihtelu. Myös CUSUM-kortti saattaa 
olla harkinnan arvoinen vaihtoehto ja automatisoituna ehkä hyvinkin 
käyttökelpoinen. Eräin varauksin (laatumuuttuja riittävän tarkasti normaali- 
jakautunut) voidaan käyttää yksittäisten havaintoarvojen korttia. 

4.2 Valvontakorttien soveltamiskohteita 

4.21 Soveltamiskohteiden kartoitus 

Valvontakorttien käytölle joudutaan asettamaa r aernmin rnääritety 
rajoituksia, jotka johtuvat 

tarkasteltavan aaturnuuttujan jakaurnasta; ainoastaan nor-
maalijakautuneita laatumuuttujia on tarkoituksenmukaista 
ohjata valvontakorteilla, näin päästään kohtuullisen kokoisiin 
nä ytteisi i n 
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näytetutkimuksen hitaudesta ja työläydestä; valvontakortteja 
on järkevää käyttää, jos tuotantoa voidaan todella ohjata 
korttien avulla; tämä tarkoittaa sitä, että tuotannosta voidaan 
tutkia vähintään yksi näyte päivässä 

- 	 maa- ja tierakennustuotannon luonteesta; korttien käyttökel- 
poisuus uIkoti;o a "I,kkuvaUa työmaJila saaitaa oHa 
kyseenalaista. 

Näiden rajoitusten ja esim. Yhdysvaltojen eräissä osavaltioissa vallitseva 
käytännön perusteelia voidaan valvontakorteille osoittaa ainakin seuraava: 

suuden osalta 

2. 	 Erilaisten mursKautuorteicien iakeisuuaen aadunonjaus 

Soveltuva kortti on -R -kortti ta 

4.22 Päällystemassan laaduno 

4.221 Yleistä 

Päällystemassan laadunohjauksessa voidaan ainakin sideainepitoisuutta 
valvoa valvonta kortilla. Sideainepitoisuuden laatuvaatimukset on määritel-
ty tiehallituksen toimesta, joten valvontakortti kannattaa rakentaa standar-
din SFS 4360 pohjalta, jos käytetään 5-R -korttia. 

Urakoitsijan kannalta olennainen kysymys on näytteenottotiheyden ja 
näytteen koon määrittäminen tarkoituksenmukaisiksi. Tämän arvioimiseksi 
on huomioitava: 

- 	 näytetutkimuksen kustannukset näytettä kohti ottaen huomi- 
oon näytteen koko (n) 

- 	 näytetutkimuksen vaatima aika 

- 	 prosessin ohjattavuuden asettamat vaatimukset (näytteenot- 
totiheydelle) 

- 	 tilaajan mandolliset vähimmäisvaatimukset laadunohjaukselle. 
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Suurin vaikutus valvontarkorttien rakenteeseen on näytetutkimuksen 
vaatimalla ajalla, sillä näytekokoa n = 4 - 6 ei voida puhtaasti soveltaa. 
Ongelma voidaan ratkaista käyttämällä mittaustulosten liukuvaa keskiar-
voa tai tyytymällä pieneen näytteeseen, esim. n = 2 - 3. 

4.222 Liukuvan keskiarvon menetelmä 

Liukuvan keskiarvon menetelmässä menetellään seuraavasti: 

1. Jaetaan tuotanto ajallisesti näytetutkimuksen vaatiman ajan 
mukaisesti osiin (esim. päivän tai työvuoron tuotanto) siten, 
että jakson aikana voidaan tutkia vähintään neljä näytettä (n 

2. Poimitaan ensimmäinen näyteyksilö jakson alussa ja merki-
tään havaintoarvo x 1  korttiin. 

3. Poimitaan toinen näyteyksilö ja merkitään 	= (x 1  + x 2)/2 
korttiin. Nyt voidaan laskea myös R = 1 x 1  - x 2  ja merkitä 
tulos R-korttiin tai 5-R -kortin R-osaan. 

Näin jatketaan kunnes 

4. Jakson lopussa poimitaan n:s näyteyksilö ja merkitään 

n 

sekä R 	Xmax  - Xm in  korttiin. 

5. Laskentamenettely voidaan toistaa seuraavan jakson alkaessa 
tai käyttää keskiarvon ja vaihteluvälin laskentaan aina ao. 
näyteyksilöä ja sitä edeltäviä näyteyksilöitä siten, että lasken-
nassa on aina mukana n = 4 - 6 näyteyksilöä (n siis valitaan 
ja pidetään kiinteänä). Valvontarajat muuttuvat laskennassa 
olevien näyteyksilöiden lukumäärän mukana. 

Liukuvan keskiarvon menetelmä mandollistaa -R -kortin käytön - tosin 
soveltaen - silloinkin, kun näytetutkimusmenetelmät ovat hitaita. Menetel-
mä ei ole kuitenkaan niin tehokas kuin puhdasoppinen -R -kortin käyttö. 
Väärän hälytyksen riski on suurempi ja reagointiherkkyys prosessin 
muutoksille on huonompi. 
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4.223 Esimerkkejä liukuvan keskiarvon menetelmästä 

Esimerkki 13 

Fiorida Department of Transportation. Fioridan osavaltio Yhdysvalloissa 
edellyttää urakoitsijaa käyttämään *-korttia päällystemassan sideainepitoi-
suuden laadunohjauksessa (myös murskaustuotteiden rakeisuuden ohjauk-
sessa). Valvontakortti perustuu liukuvan keskiarvon menetelmään ja se 
laaditaan jokaiselle päivälle, jona tuotanto on käynnissä. Vaadittu vähim-
mäisnäytetiheys on 4 näyteyksilöä päivässä. 

Tarkastellaan esimerkkinä yhden päivän tuotantoa: 

mittaus- 	 näyteyksilön 	 mitattu side- 
ajankohta 	 nro 	 ainepitoisuus (%) 

7.15 AM 1 5.4 
11.10 AM 2 5.3 
2.00 PM 3 6.0 
4.30 PM 4 5.9 

Laatuvaatimus olkoon 5.6 ± 0.4 (%). Tällöin *-korttiin merkitään 

Näyteyksilö 1: 

V,. = 5.6 + 0.4 = 6.00 

= x l  = 5.4 
	

VA  = 5.6 - 0.4 = 5.20 

= 5.6 

Näyteyksilöt 1 + 2: 

= 5.6 + 0.4/V2 	5.89 

x = _± x2 = 	 VA = 5.6 - 0.41v'2 	5.31 

= 5.6 

Näyteyksilöt 1 + 2 + 3: 

V = 5.6 + 0.4/V'3 	5.84 

= l_+ 2 + 3 = 557 
	

VA  = 5.6 - 0.41v'3 - 5.36 
3 

K = 5.6 



38 
	

TiestoIhset menete'mät laatuvastuurakentamisessa 2 
VALVONTAKORTIT MAA- JA TERAKENTAMISESSA 

Näyteyksilöt 1 + 2 + 3 + 4: 

= 1.±-2.±.3.±-4 = 5.65 

V = 5.6 + 0.41v'4 	5.80 

VA = 5.6 - 0.41V'4 	5.40 

K = 5.6 

V pyöristetään ylöspäin ja VA  alaspäin. 

2-kortti päivän tuotannolle näyttää seuraavalle: 

liukuva keskiarvo 
6.2 	Jyks. havaintoarvo 

6 -vy  
5.8 

5 6 	
Kv 

ajan- 
kohta 4.8- 

1 	 2 	 3 	 4 

Kuva 15. 2-kortti FIorida) 

Kortista nähdään, että liukuva keskiarvo pysyttelee valvontarajojen 
sisäpuolella, joten prosessin voidaan olettaa olevan hallittu ja päivän 
tuotanto voidaan katsoa kelvolliseksi. 

Esimerkki 14 

Liukuvan keskiarvon 2-R -kortti soveltaen standardia SFS 4360. 

Käytetään edellisen esimerkin havaintoarvoja ja standardin taulukkoa. 
Laatuvaatimus 5.6 ± 0.4 (%). 
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Taulukko 11. 

o A2 D3 D4_____  

2 1,880 0 3,268 1128 
3 1,023 0 2,574 1,693 
4 0,729 0 2,282 2,059 

5 0,577 0 2,114 2,326 
6 0,483 0 2004 2534 
7 0,419 0,076 1,924 2,104 

8 0,373 0,136 1,864 2.847 
9 0,337 0,184 1,816 2,970 

10 0,308 0,223 1,777 3,078 

Näyteyksö 1: 

V = 5.6 + 0.4 = 6.0 (taulukkoa ei 
käyttää, kos! 
n = 1 < 2) 

VA  = 5.6 - 0.4 = 5.2 

K = 5.6 

R-osalle 

R on tuntematon, koska vain yksi havaintoarvo. 

Näyteyksilöt 1 + 2: 

-osaIIe 

x = 5.35 

V = K,, + A 2  d 2  t/3 

= 5.6 + 1.880 1.128 0.4/3 	5.89 

VA  = K - A 2  d t/3 

5.6 - 1.880 1.128 0.4/3 	5.31 
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R-osalle 
R =5.4-5.3=0.10 

Ä = d 2  t/3 = 1.128 0.4/3 = 0.15 

= 	D4 	0.15 3.268 	0.50 

VA = 	D 3  = 0.15 0 = 0 

Näyteyksilöt 1 + 2 + 3: 

-osa lie 

x = 5.57 

V,. = K, + A 2  d t/3 

= 5.6 + 1.023 - 1.693 0.4/3 	5.84 

VA = K - A 2  d 2  t/3 

= 5.6 - 1.023 1.693 0.4/3 	5.36 

R-osalle 

R = 6.0-5.3 = 0.7 

Ä = d 2  t/3 = 1.693 0.4/3 	0.23 

v = Ä D4  = 0.23 2.574 	0.60 

VA =ÄD 3 =0.230 =0 

NäyteyksIöt 1 + 2 + 3 t- 4: 

-osalIe 

= 5.65 

V = K, + A 2  d 2  t/3 

= 5.6 + 0.729 

VA  = Kv A 2 d 2 t/: 

= 5.6 - 0.729 2ui U4/J 



R 
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R-osalle 

R = 6.0-5.3 = 0.7 

= d 2  t/3 = 2.059 0.4/3 	0.27 

V = • D4  = 0.27 2.282 	0.62 

VA  = 	D 3  = 0.27 0 = 0 

V.. on pyöristetty ylöspäin ja VA alaspäin. 

-R -kortti näyttää seuraavalta: 

liukuva keskiarvo 
6.2 •Jyks. havaintoarvo 

6 - - - - - 	v 

4.8 -- 

ajan- 
kohta 

4 

Kuva 16. 

Prosessin keskimääräinen taso on hallittu, mutta vaihtelu on selvästikin 
liian suuri, sillä vaihteluväli on jatkuvasti valvontarajojen ulkopuolella. 
Päivän tuotanto tulisi hylätä tai maksaa siitä pienempi hinta. 
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Esimerkki 15 

West Virginia Department of Highwaysin -kortti sideainepitoisuudelle. 

-kortti laaditaan seuraavin perustein: 

1. tuotantopäivä 

Urakoitsijan tulee poimia vähintään 4 näyteyksilöä, yksittäiset 
mittaustulokset merkitään korttiin. Myös 4 näyteyksilön 
keskiarvo merkitään korttiin samalle kohdalle kuin viimeisen 
näyteyksilön mittaustulos. 

2. tuotantopäivä 

Urakoitsijan tulee poimia vähintään 3 näyteyksilöä, yksittäiset 
mittaustulokset ja 4 viimeisen mittaustuloksen keskiarvot 
merkitään korttiin. 

3. tuotantopäivä 

Urakoitsijan tulee poimia vähintään 2 näyteyksilöä, yksittäiset 
mittaustulokset ja liukuvat keskiarvot merkitään korttiin. 

4. - n. tuotantopäivä 

Urakoitsijan tulee poimia vähintään 1 näyteyksilö, jonka 
mittaustulos samoin kuin 4 tuloksen liukuva keskiarvo 
merkitään korttiin. 

Täytetään -kortti taulukon havaintoaineistolla, kun laatuvaatimus on 5.0 
± 1 .0. Valvontarajat yksittäisille havaintoarvoille ovat V - 5.0 + 1 .0 
= 6.0 ja VA  5.0 - 1 .0 = 4.0 ja 4 havaintoarvon liukuvalle keskiarvolle 
V.. = 5.0 + 1.O/V'4 = 5.5 ja VA  = 5.0 - 1.0/v'4 = 4.5. 

Varoitusrajat liukuvalle keskiarvolle ovat 

VAR = (5.0 + 2 5.5)/3 = 5.34 

AVAR  = (5.0 + 2 4.5)/3 = 4.66. 
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Taulukko 1 1. .-korttiin (West Virginia) merkittävät arvot. 

	

päiva havainto- liukuva 	VA 	VY 	VA 	VY 
arvo 	ka. 	yks.hsv. yks.hav. hukka. hukka. 

1 	5.1 	 4 	 6 
1 	5.6 	 4 	 6 
1 	5.1 	 4 	 6 
1 	4.3 	5.03 	 4 	 6 	4.5 	5.5 
2 	4.1 	4.78 	 4 	 6 	4.5 	5.5 
2 	4.9 	4.60 	 4 	 6 	4.5 	5.5 
2 	4.6 	4.48 	 4 	 6 	4.5 	5.5 
3 	2.4 	4.00 	 4 	 6 	4.5 	5.5 
3 	3.8 	3.93 	 4 	 6 	4.5 	5.5 
4 	6.1 	4.23 	 4 	 6 	4.5 

	

4.1 	4.5 	 4 	 5 	4.5 

rt 

Kuva 1 7. £-kortti (West Virginia). 

Kortin mukaan prosessi selvästikin karkaa hallinnasta 2. päivänä, eikä 
korjausta tapandu seuraavina päivinä. Yksittäisarvojen voimakas vaihtelu 
3. - 5. päivinä kertoo myös huonosta hallinnasta. Ainakin 3. - 5. päivän 
tuotanto on kelvotonta ja tällä välin tuotettu materiaali tulisi hylätä tai 
maksaa siitä sovittua pienempi hinta. 
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Päällystekiviaineksen rakeisuudelle käytetään Länsi-Virginiassa täysin 
vastaavaa -korttia. Laatuvaatimukset on annettu eri seuloille, joista 
kustakin täytetään oma kortti (eri kortit voidaan kuitenkin esittää samalla 
paperilla). 

4.23 Murskaustuotteiden laadunohjaus 

Murskaustuotteiden laadunohjauksessa valvonta kortteja on käytetty 
pääasiassa rakeisuuden ohjaamiseen (USA, Kanada). Kortit voidaan 
rakentaa ja täyttää täysin vastaavasti kuin edellä esitetyt korttisovellukset 
päällystemassan laadunohjauksessa. 

4.24 Valvontakortti ja tuotannon arvostelu erissä 

Valvontakorttiin voidaan sisällyttää monen tyyppistä tietoa. Esimerkkinä 
valvontakortin sisältämästä informaatiosta on liitteen 2 mukainen standar- 
dilomake, joka asianmukaisesti täytettynä kertoo tarpeelliset perustiedot. 

Toisena esimerkkinä voidaan esittää valvontakortti, joka kertoo kuinka 
suurta materiaalierää yksi tai useampi näyte edustaa. Tämä on hyödyllinen 
tieto esim. määritettäessä korjattua yksikköhintaa tietylle erälle tai erästä 
erotetulle osalla (alaerä). 

Esimerkki 16 

Tarkastellaan esimerkin 1 3 mukaista -korttia (Florida). Merkitään korttiin 
eri näyteyksilöiden edustama materiaalimäärä eli se määrä, joka on 
tuotettu ennen ko. näyteyksilön poimimista ja edellisen näyteyksilön 
jälkeen. Oletetaan, että laatuvaatimus on 5.6 ± 0.4. 

mittausajan- näyte- mittaus- tuotettu 
kohta yks.nro arvo määrä 

7.15 	AM 1 5.4 l3tn 

11.1OAM 2 5.3 68i 

2.00 PM 3 6.0 79 t' 

4.30 PM 4 3.0 80 t 

1240 tu 

ennen ko. näyteyksilöä edellisen näyteyksilön jälkeen 
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-kortti näyttää seuraavalta: 

liukuva keskiarvo 

6.2 	Jyks. havaintoarvo 

/'\»:: 

4.8 	 nayten.o 
1 	2 	3 	4 

13 	 68 	 79 	 80 tn 

Kuva 18. £-kortti, jossa tuotantomäärät mukana. 

Viimeinen näyteyksilö antaa arvoksi 3.0 ja liukuva keskiarvo on 4.93, joka 
on laatuvaatimuksen ulkopuolella. Koska kolme aiempaa näyteyksilöä 
antavat kuitenkin tuloksen, joka täyttää laatuvaatimuksen, voidaan 
arvonvähennys tai hylkäys kohdistaa ainoastaan siihen 80 tonniin materi-
aalia, jota viimeinen näyteyksilö edustaa. Toinen vaihtoehto on hylätä 
koko erä (240 tn) tai periä arvonvähennys koko erästä. Jälkimmäinen 
vaihtoehto on tilastollisesti oikeaoppisempi, mutta ehkä psykologisesti 
huonompi. 
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5 PROSESSINOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN 

Prosessinohjaus on nykyisin maa- ja tierakentamisessa vähäistä. Ensisi-
jaisena syynä tähän on urakoitsijoiden sitominen hyvin tarkoin ennalta 
määrättyihin tuotantomenetelmiin ja työtapoihin. Urakoitsijalla ei ole tällöin 
riittäviä kiihokkeita menettelytapojensa kehittämiseen. 

Prosessinohjausta yleisesti edistäviä asioita ovat: 

- 	 maa- ja tierakentamisen teollistaminen ja esivalmistusasteiden 
nosto 

urakoitsijoiden toimintavapauden lisääminen ja laatutietoisuu-
den ja -ajattelun korostaminen 

- 	 heippokäyttöisten atk-sovellutusten kehittäminen. 

Tulevaisuudessa on tarkoituksenmukaista siirtyä reaaliaikaiseen proses-
sinohjaukseen 2)  Tähän on jo tänä päivänä periaatteelliset valmiudet. 

Valvontakorttien käytön edistämiseksi 

tulee kehittää korttisovelluksia, sekä manuaalisia että atk- 
pohjaisia - erityisesti valmiita atk-ohjelmistoja olisi tutkittava 

- 	 tulee urakoitsijakuntaa kouluttaa valvontakorttien käyttämi- 
sessä (demonstraatiot, koulutustilaisuudet, luennot yms.) 

on valvonta kortteja kokeiltava käytännössä. 

2)Valmistuslinja tai työkone on kytketty tietokoneeseen, joka tarkkailee, säätää ja 
rekisteröi prosessia. Tällöin valvontakorttia ei sellaisenaan tarvita, mutta tulosteita 
voidaan pukea valvontakortin muotoon. 
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SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO 
	

SFS 4360 

Id tc 1 

Kohde 	 VALVONTAKORTTI 
- R-kortti 

Faamaara 

Tuote 	 Piir. nro 	 Piir. koordinaatit 	 Laatija 

Vaihe nro 	 Mitta 	 je 	 IT 	nro 	jTvöntekiiä 	J1rkastaJa 

pvm. 
klo 

2 

3 4 
5 

Summa 

4 6 8 

 10TTTT8T°TT4T 
28 3o 32 

34T6 
4 

5 

Summa 

x 

R 
Kesk iarvo 

II Vaihteluväli R 
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LIITE A 
	

SFS 4360 
	Liite 2 1 

[1 

Kohde 

-4 c'i 	x 
Lvi4 	sj 

VALVONTAKORTTI 
- R-kortti 

Paivämäärä 

L5. 	/7o 

Tuote 
_____________ 

Piir. nro 
____________ 

Piir. koordinaatit 	 1 
1 ______ 
Laatija 

A/.Ai. 
Vaihe nro Mitta Kone Työ nro 

Y 
Työntekijä 

N. 	i. 
Tarkastaja 

/1. N. 

pvm. 
klo 

1 LJ_ ...L Li i .L S. 
2 3.6 3, •'.i. L9 3./ .! ..'1 ^ . S. 
3 q.S '1.3 S.S 9 f) S$ S. 37 '1.'! 
4 i..2_ .3 -1.3 L '1.6 ^ .'1 S.6 '1.6 5.' 
5 

Summa 

________ LL6 ,R  .3 .0 .6 R / .5 0.3 .3 0. ___ 

_________ 4 68 10 12 14 16 	18 20 22 24 26 	28 30 327 36 

klo 

1 5 9.3 g 2.3 .o 5.j 3.6 5.3 S. _____ 
2 5. 5.0 5. ' 5? 3.6 5.3 5.? '/.i .3 _____ 
3 .i. 	/ .o '1.9 ^ . 3. . 6 ^ 33 ______ 
4 'i'./ LIO 6., '1.2 J6 4'.a 3.3 6. 6.6 - - - _____ 
5 
Summa 

r L/q .3 3. .5 di.? LI.2 ____ 

___ fQ __ _ 

Kesk 'arvo 

5. '1. 
'/. 

3.k 

Vaihteluvali R 

___________________-i_____ 
-----'--------"---------- -_-_______-_________-_____---_--______ 
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