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Autokorroosio, tarkastus ja arvostelu
1. Mitä on ruostuminen?
Raudan korroosiota eli syöpymistä sanotaan ruostumiseksi. Ruoste on lopputulos siitä kun metallin pinta saa kosteutta sisältävää happea. Tällöin tapahtuu
kemiallinen reaktio, koska metallin pinta ei ole täysin tasalaatuinen, vaan siinä
on eri potentiaalin omaavia osasia, jotka muodostavat sähköparin. Epäjalompi
näistä osista toimii anodina ja jalompi katodina. Sähköparin toimiessa siirtyvät
metallihiukkaset anodista katodiin. Syöpyminen nopeutuu huomattavasti silloin,
kun elektrolyyttinä on esim. suolavesi. Tämän tyyppiselle korroosiolle ominaista
on, että sitä tapahtuu samanaikaisesti laajoilla alueilla.
Kosketuskorroosiolla tarkoitetaan kahden eri potentiaalin eli jännitteen omaavan metallin kosketuskohdasta alkavaa korroosiota.
Pistekorroosio on metallin pahin korroosiolaji. Sen aiheuttajana ovat usein voimakkaat epäpuhtaudet, kuten valssihileet, rikki- tai nokihiukkaset.

2. Ruostealttiita kohteita autossa
Autonkorin valmistuksessa syntyvät vetojännitykset, taitekohdat ja pistehitsaus
aiheuttavat voimakkaita potentiaalieroja, jolloin ruostumisriski on suuri.
Nämä kantavat ja kulutukselle alttiit rakenteet valmistetaan auton painon vähentämiseksi usein ohuesta 0,6 – 1,5 mm vahvuisesta niukkahiilisestä syvävetoteräksestä. Tosin sinkitty teräspelti eli galvanoitu pelti, joka on nykyisin hyvin
yleinen henkilöautojen korimateriaali, on korroosionkestoltaan huomattavasti
parempi kuin tavallinen teräspelti.
Nykyajan itsekantavissa korirakenteissa tehdään riittävän jäykkyyden ja kantavuuden saavuttamiseksi erilaisia kotelorakenteita. Henkilöautojen kotelorakenteisiin voi lämpötilojen vaihteluiden johdosta tiivistyä jopa 1-3 litraa vettä muutamassa vuorokaudessa, joten on erittäin tärkeää huolehtia siitä, että kondensoituva vesi poistuu kotelorakenteista.
Koteloiden sisäinen ruostuminen on usein tavallisessa tarkastuksessa mahdotonta havaita ennen kuin se on jo myöhäistä. On huomioitava, että kauan ennen kotelorakenteen puhkeamista sen kestävyys on heikentynyt niin ettei se
vastaa enää alkuperäistä tarkoitustaan.
Ajoneuvohallintokeskus, Fabianinkatu 32, PL 120, 00101 HELSINKI
puhelin 0100 7800, faksi (09) 6185 3600. www.ake.fi

2
3. Sinkitty korirakenne
Erityisesti 80-90- luvulla (ja nykyisinkin) autoja markkinoitiin sinkityllä korirakenteella. Sinkitys on tullut yhdessä suurlujuusterästen kanssa parantamaan ohentuneen koripellin korroosiokestävyyttä ja toisaalta on pyritty säilyttämään korin
lujuus. Sinkityksen pääasialliset hyödyt liittyvät rautaa epäjalomman sinkin korisaumoille sekä pintapeltien kiveniskuille ja naarmuille antamaan galvaaniseen
suojaan. Sinkkikerroksen vahvuus on tyypillisesti pieni, 3-7 mikrometriä, johtuen kustannussyistä sekä siitä, että vahvempi sinkkikerros murtuu muokattaessa. Sinkin syöpymisnopeus normaalioloissa on luokkaa 1-2 mikrometriä/vuosi,
kun taas raudalla se on tähän verrattuna monikymmenkertainen (vrt. puhkiruostumattomuustakuu). Tyypillisesti alustan osat ovat kuumasinkittyjä ja peltipinnat
ovat usein sähkösinkittyjä. Nykyisin useimmat autonvalmistajat käyttävät orgaanisia sinkkipinnoitteita esim. sinkkipölyväriä tai sinkkifosfatointia, joista osittain harhaanjohtavasti käytetään nimitystä ”täyssinkitty korirakenne”. Sinkitys
kestää heikosti mekaanista kulumista ja siten Suomen vaihtelevissa oloissa
käytettäessä alusta vaatisi näin ollen perinteisen alustasuojauksen, jotta auton
kolariturvallisuus säilyy myös elinkaaren loppupuolella ja vältytään kalliilta ruostevauriokorjauksilta.

4. Ulkoisia ruostevaurioita
Ulkoiset ruostevauriot ovat lähinnä maalipinnan läpimennyttä ruostetta. Yleensä
ulkoiset ruostevauriot eivät aiheuta turvallisuusriskejä eivätkä ole sinänsä vaarallisia, koska ne havaitaan varhaisessa vaiheessa. Ne eivät myöskään laajene
kovin herkästi ja ne ovat suhteellisen helppoja korjata.
On huomioitava, että esimerkiksi ovipeltien ruostuminen on vaarallista, koska
ovi muodostaa suojan auton sisällä oleville henkilöille mahdollisessa sivutörmäyksessä. Oven sivutörmäystä vaimentava kotelorakenne ei enää ruostuneena anna tarvittavaa suojaa.
Sisälokasuoja suojaa varsinaista lokasuojaa kuralta ja kiveniskuilta sekä vaimentaa ajoääniä, mutta vain hyvä ilmankierto pitää lokasuojan kuivana. Läpireikiä lokasuojassa ei kuitenkaan hyväksytä.
PVC -muovi on varsin yleinen korroosionestoaine auton alustassa. Se myös
vaimentaa ajoääniä ja kestää hyvin mekaanista kulutusta. Kuitenkaan PVC kalvo ei ole täysin elastinen ja tiivis. Vanhemmiten kalvo kovettuu ja siihen tulee
hiushalkeamia ja se irtoaa alustastaan, jolloin muodostuu otollisia taskuja ruosteen muodostumiselle.
Runko on auton selkäranka. Se pitää auton ryhdissään ja yhdistää auton eri
osat kokonaisuudeksi. Toiminnan kannalta on yhdentekevää, onko autossa erillinen, omana rakenteena käsiteltävä runko vai toimiiko kori oman tehtävänsä
ohella myös runkona.
5. Korin materiaalitekniikka ohjaa korjausvaatimuksia
Nykyaikaisten turva-autojen materiaalivalinnat ovat turvallisuus-, ympäristö-, ja
kierrätysehtojen mukauttamia. Vanhat hyväksi koetut menetelmät näiden korien
käsittelyssä eivät enää ole sallittuja.
Ennen autot olivat täyttä ”rautaa” ja pelkistetyissä, runsaasti mitoitetuissa teräskorirakenteissa niin korin kuin alustankin korroosiovaurioiden toteaminen oli
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suhteellisen helppoa. 1980-luvulla ovat autojen sisämitat kasvaneet ja autot
kuitenkin keventyneet. Suurlujuusterästen käyttö on yleistynyt ja autojen korroosio-ongelmat tulleet ajankohtaisiksi.
Uusilta korirakenteilta ei edellytetä enää perinteisiä ruoste-estokäsittelyjä ja kuitenkin autoille voidaan myöntää, tai ainakin myönnetään, yhä useammin 12 tai
jopa 30 vuoden koritakuu puhkiruostumista vastaan.
Materiaalivalinnat ja rakennesuunnittelu pohjautuvat uusiin tuotantotekniikoihin.
Esipinnoitettujen suurlujuusterästen liittäminen ja Al/Fe –hybridikorirakenteet
ovat tuotantotasolla.
ULSAB:in ( Ultra Light Steel Auto Body ) auto esiteltiin vuoden 1998 lopulla.
Tavoitteena oli mm. 25%:n painonsäästö normien mukaisesta turvallisuustasosta tinkimättä.

6. Korroosiovaurioiden toteaminen
Auton kori on mitä otollisin alusta ruostumiselle. Arimmat kohteet ovat:
-

pistehitsaussaumat/hitsaussaumat
kohteet joissa peltiä on muokattu voimakkaasti (pokkaukset yms.)
kotelorakenteet
rakenteet joissa suolainen maa-aines pääsee vaikuttamaan pitkään
listojen alla olevat kohdat

Myös mahdolliset kolarikorjauksen jäljet on pyrittävä huomioimaan, jos ne ovat
helposti nähtävissä. Jo varsin pienissäkin kolarikorjauksissa koria joudutaan vetämään oikeaan muotoonsa. Tällöin yleensä osa vetolaitteen koriin tulevista
kiinnityspisteistä on helmakotelon/pohjapellin yhdistyssaumassa. Jos sauman
ruostesuojauksessa on korin-oikaisulaitteen vetopisteen kiinnitysjälkiä, on syytä
olla katsastustarkastuksessa erityisen huolellinen ruostevaurioiden toteamisessa. Kolarikorjauksessa on autoon saatettu vaihtaa joitakin osia, jotka eivät ole
yleiskunnoltaan samanlaisia kuin autossa alkuperäisinä olevat.
Myöskin kolarikorjauksen yhteydessä tehdyt hitsaussaumat ovat ruostumisherkkiä.
Jos alustapalkkien tai muiden kotelorakenteiden vesi/tuuletusreiät ovat tukkeutuneet on tällaisten palkkien/koteloiden kunto syytä tarkastaa erityisellä huolellisuudella. Luonnollisesti tukkeutumista kerrotaan asiakkaalle.
7. Tarkastusvälineet
-

valaistus
ruostehakku / rengasrauta tai vastaava
ammattitaito

7.1. Valaistus
Ruostevaurioiden tarkastus on hyvin pitkälle näköaistiin perustuva toimenpide,
joten kaiken perustana on kunnollinen valaistus.
7.2. Ruostehakku tai rengasrauta
Kunnollinen ruostehakku on suhteellisen kevyt, tylppäpäinen ”T” tai ”7” muotoinen työkalu. Hakun varsi voidaan päällystää esim. kumiletkulla, jolloin sitä voidaan käyttää vaikkapa maalattujen helmakoteloiden naputteluun. Rengasrauta
taas on monipuolinen työkalu, jolla voidaan tarkastaa ruostevaurioita ja esim.
akselistojen laakerointien ”puslien” kuntoa.
7.3. Ammattitaito
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Hyvä ammattitaito ja motivoitunut mieli ovat välttämättömiä työvälineitä ruostevaurioiden toteamisessa ja arvioinnissa.
8. Tarkastus
Nykyään asiakas on yleensä auton alla seuraamassa alustan tarkastusta. Aivan varmasti juuri ruostevaurioiden tarkastaminen on eräs asiakkaan kannalta
mielenkiintoisimmista, ehkä myös pelottavimmista työvaiheista. Tuntuu siltä,
että ruostehakun käyttö on useissa tapauksissa unohdettu kokonaan. Se on
vaarallinen seikka, koska vain sen avulla saadaan selville onko massan alla
peltiä lainkaan ja jos on, onko se tervettä.
Ruostehakkua käytetään pellin lujuuden toteamiseen lähinnä äänen ja kimmoisuuden perusteella. Tämä asia kannattaa myös mainita tarkastusta seuraavalle
asiakkaalle. Hyvä tapa on myös tunnustella ”epäilyttäviä kohteita” painelemalla
esim. rengasraudalla, jolloin kohteeseen saadaan suurempi voima ja tarkastus
ei asiakkaan näkökulmasta vaikuta yhtä pahalta kuin koputtelu.
Ei ole oikein napauttaa muutamaan kohtaan pohjapeltiä ja todeta: ”Kunnossa
on”.
On tärkeää että naputtelu, painanta tms. kohdistetaan juuri ruostumisen ja liikenneturvallisuuden kannalta kriittisiin kohteisiin.
Jo vuosia sitten edellytettiin, että jokaisella asemalla on käytettävissä korroosionestoainetta mahdollisten katsastuksen yhteydessä tulleiden jälkien korjaamiseksi. Tämä seikka on edelleen syytä pitää mielessä.
9. Tarkastuskohteet
Erityinen huomio on katsastustarkastuksissa kiinnitettävä seuraaviin kohteisiin:
- tukivarret
- tukivarsien kiinnityskohdat
- joustintuet / jousien vastineet
- akselipalkit edessä ja takana
- turvavöiden ja penkkien kiinnityskohdat
- ovien kunto
Ajoneuvon kaikkien rakenteiden pitää olla paikoillaan ja näiden korjauksissa tai
uusimisessa on saavutettava alkuperäistä lujuutta vastaava kunto. Myös kotelorakenteet ovat tärkeitä tarkastuskohteita, vaikka liikenneturvallisuuden kannalta
helmakotelossa oleva pieni ruostevaurio ei aiheuta sellaista välitöntä vaaraa liikenteessä kuin esimerkiksi ruostevaurio tukivarressa.
Myös ovipeltien tulee olla kunnossa. Ovipelti on osa koteloa, jonka ovi muodostaa. Jos ovipelti on esim. ruostunut irti oven alareunasta, niin mahdollisessa
kylkikolarissa ovikotelon suojaavaa vaikusta ei ole lainkaan.
10. Korroosiovaurioiden korjaaminen
Yleinen lähtökohta on se, ettei tukivarsia, joustintukia tai akselipalkkeja korjata,
vaan vaurioitunut osa vaihdetaan ehjään. Joustinlautasen voi vaihtaa tai korjata
hitsaamalla, jos valmistaja on antanut ohjeita, niin työ suoritetaan niiden mukaisesti ( esim. Volvon ohje ). Korjauksen jälkeen on varmistettava heilahduksenvaimentimen toiminta. Joustinlautasten hitsauksen hyväksymiseen on suhtauduttava kriittisesti.
Kantavissa kori- ja alustarakenteissa edellytetään korjausta hitsaamalla, jolloin
syntyneen korjaustuloksen tulee vastata lujuudeltaan alkuperäistä. Ovet on
myöskin korjattava hitsaamalla. Myös pakettiauton tavaratilan ovet pitää korjata
hitsaamalla, jos siellä on lisäistuimia.
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Em. huomioonottaen esimerkiksi pohjapellin laajahkojen ruostevaurioiden korjaaminen ei ole mahdollista tasaisella peltilevyllä, vaan uudessakin levyssä on
oltava alkuperäisen kaltaiset ”vahvistuspokkaukset”. Samoin kynnyskoteloiden
alkuperäiset ”pokkaukset” tulee säilyttää korjauksessa. Käytännössä alkuperäisen lujuuden saavuttaminen edellyttää yhtenäistä koko korjattavan kohdan hitsaussaumaa. Vaihdettaessa esimerkiksi koko helmakotelo pitää vähintään 50%
olla hitsattu tasaisin välein tai pistehitsaamalla siten, että alkuperäinen lujuus
saavutetaan.
Jos auton valmistaja antaa maahantuojan kautta tarkempia ohjeita, niitä voidaan katsastuksessa soveltaa.
Perustellusta syystä voi kuitenkin joustintuen jousenkuppia korjata hitsaamalla
tai vaihtamalla kuppi uuteen. Huomioi joustintuen putken kunto, ennen kuin annat luvan jousenkupin uusimiselle. Kotelorakenteisten takatukivarsien ja akselipalkkien korjaus hitsaamalla vähempimerkityksisistä kohdista on mahdollista.
Etutukivarsia ei saa korjata hitsaamalla, eikä peltisiä ”muotoon prässättyjä” takatukivarsia. Tukivarsien hitsaus poikkeustapauksessa esim. museoajoneuvoon voidaan sallia, jos osaa ei luotettavan selvityksen mukaan ole enää saatavissa. Jokaista tapausta harkitsee katsastaja erikseen. Mitään yleistyksiä ei
tehdä.
Tarvittaessa pyydetään ruostevauriokorjaukset esittämään jälkitarkastuksessa
ilman alustasuojausta, esim. pohjamaalattuna.
Huomaa, että esim. etupalkki, missä näyttää olevan vain pieni reikä, saattaa olla yläpuolelta täysin mätä. Sinne on joskus hyvinkin hankala nähdä palkin ollessa paikoillaan. Palkki, tukivarsi tai jousenkuppi, joka on pehmeäntuntuinen
täytyy aina korvata ehjällä osalla.
Lokasuojien korjauksissa tulee käyttää sitä materiaalia, joista ne on tehty. Jos
lokasuojat muodostavat kantavan rakenteen on ne korjattava hitsaamalla.
11. Ruostevaurioiden arvosteluperusteet
Vikaluokitus
1 = korjauskehotus
2 = hylätty
3 = ajokielto
11.1. Itsekantava kori
-

ruostevauriot, jotka heikentävät alkuperäistä lujuutta
ruostevauriot, jotka eivät heikennä merkittävästi alkup. lujuutta
akselistojen kiinnityskohteessa ruostevaurioita
apurunkojen kiinnityskohteissa ruostevaurioita
pienialainen yksittäinen ruostevaurio pohjapellissä
helmakotelossa yksittäinen ruostevaurio
helmakotelossa laajempia ruostevaurioita

2
1
2 (3)
2 (3)
1
1
2

korin kiinnityskohdissa ruostevaurioita
rungossa ruostevaurioita
rungossa vähäisiä ruostevaurioita, jotka eivät heikennä
merkittävästi alkup. lujuutta
korissa vähäisiä ruostevaurioita, jotka eivät heikennä
merkittävästi alkup. lujuutta
korin kotelorakenteissa ruostevaurioita

2
2 (3)

pohjalevyssä ruostevaurioita
korin kiinnityskohdassa ruostevaurioita
pienialainen vähämerkityksellinen ruostevaurio pohjapellissä

2 (3)
2
1

11.2. Erillisrungollinen
-

1
1
2

11.3. Pohjalevyrakenne
-

6
-

kori soveltuvin osin, vähäinen

1

-

vähäisiä ruostevaurioita
laaja-alaisia ruostevaurioita

1
2

11.4. Ovet

11.5. Apurungot, tukivarret, ja -tangot
-

ruostevauriot, jotka heikentävät alkuperäistä lujuutta
puhkiruostunut / ohentunut / muodonmuutos

2 (3)
2 (3)

-

joustintukien yläpäät korissa
varapyöräkotelo, jos pyörän putoamisvaara
lokasuoja, joka muodostaa kantavan rakenteen, jos
puhkiruostunut tai teräviä särmiä
lokasuoja, jos puhkiruostunut tai teräviä särmiä
sisälokasuojan vähäinen yksittäinen ruostevaurio
joustintuet
istuimien kiinnityskohdat
turvavöiden kiinnityskohdat
kotelorakenteet
kattopilarit
kuormatilan kiinnityskohdat
kuormatilan ruostevaurio, jos tavaran putoamisvaara
lokasuojan reuna, jos kotelorakenne
lokasuojan reunan vähäinen ruostevaurio
puskurit, astinlaudat, hiekkapellit jne.

2 (3)
2

11.6. Muut

-

Yksikönpäällikkö

Pauli Lappalainen

Tarkastusinsinööri

Ahti Kalliomäki

2
1
1
2 (3)
2
2
2
2
2
2
2
1
1

