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TIIVISTELMÄ 

Tämä opinnäytetyö on tehty Tampereen ammattikorkeakoululle ja opinnäytetyön tarkoi-

tuksena oli perehtyä materiaalia lisäävään valmistukseen eli 3D-tulostukseen sekä tulos-

tusmateriaalien kierrätysmahdollisuuksiin. Materiaalien osalta työssä keskityttiin pääasi-

asiassa metalleihin ja muoveihin. Kirjallisessa osuudessa pyrittiin kartoittamaan eri ma-

teriaalien ominaisuuksia kierrätettävyyden kannalta ja mihin materiaalia lisääviin valmis-

tusmenetelmiin ne soveltuvat. Työssä pyrittiin löytämään mahdollisimman laaja joukko 

case-tapauksia ja minkälaisia tuloksia niissä saavutettiin sekä materiaaliensäästön että 

laadun kannalta asiaa tarkasteltaessa. Aineisto kerättiin käymällä läpi alan kirjallisuutta 

ja verkkojulkaisuja. Kirjallisuuden hyödyntäminen osoittautui haastavaksi, koska ala on 

kehittynyt nopeasti ja saatavissa ollut kirjallisuus oli melkoisen kirjavaa laadultaan. Käy-

tetty kirjallisuus oli sekä suomen- että englanninkielistä.  

Opinnäytetyö toteutettiin työn ohella syksyn 2018 aikana. Työssä havaittiin, että materi-

aalien kierrätyksessä on tehty jo paljon kokeiluja ja tutkimustakin, mutta kierrätyksen 

laajamittainen hyödyntäminen on vielä kovin alkuvaiheessa ja merkittäviä kaupallisia 

toteutuksia on vähän. Materiaalien tutkimuksen lisäksi pitäisi ennen kaikkea muuttaa 

käytössä olevia prosesseja siihen suuntaan, että materiaalien kierrätys olisi taloudelli-

sesti kannatettavaa. 
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ABSTRACT 

The purpose of this thesis was to gather information and knowledge about additive man-

ufacturing and how to recycle materials. The thesis focuses is on recyclable materials 

and 3D printing methods that can be used with recycled materials.  

The studied materials were mainly plastics and metals. The different recyclable materi-

als and methods of additive manufacturing are presented in the theory section of the the-

sis. The section also includes some use cases where recyclable materials are used. 

 Focus was in savings of material and in quality of the end products. The data was col-

lected by studying literature and   browsing internet. Data gathering was quite challeng-

ing because the technology has developed so fast recently and the quality of available 

literature was not so good and in many cases focus was in consumer devices.  

The literature referred to in the thesis is primarily in Finnish and in English. The thesis 

work was carried out during the autumn of 2018 along with normal teaching. By study-

ing the field of additive manufacturing it became clear that a lot of experiments and re-

search has already been done, but recycling of materials is just taking first steps and we 

still have to wait commercially outstanding use cases.  

During the study, it was noted that there is still big potential to change current practices 

radically so that recycling of materials could be profitable business some day in future. 

On the other hand, there are still many unsolved problems and challenges in additive 

manufacturing. 
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LYHENTEET JA TERMIT 

  

3D-tulostus                           Kirjallisuudessa ja puhekielessä synonyymi materiaalia li-

säävälle valmistukselle.  
 

ABS                                      Akryylinitriilibutadieenistyreeni. Yksi yleisesti käy-

tetty materiaali 3D-tulostuksissa.  
 

AM                                       Additive Manufacturing on englanninkielinen, standar-

doitu termi materiaalia lisäävälle valmistukselle.  
 

FDM                                     Fused Deposition Modeling. Stratasys-yrityksen paten-

toima termi eräälle materiaalin pursotus menetelmälle. 

  

FFF                                       Fused Filament Fabrication .  Materiaalia pursottava mene-

telmä, jossa käytetään materiaalina termoplastisia muoveja  

ISO                                        International Organization for Standardization. Kan-

sainvälinen standardoimisjärjestö 

.  

Jauhepeti                               Jauheella täytetty kammio tai astia, joka toimii rakennus-

alueenamateriaalia lisäävässä valmistuksessa.  

 

LOM Laminated Object Manufacturing. 3D-tulostusmenetelmä. 

 

Mcor Mcortechnologies yrityksen valmistama liima jota käytetään 

3D-tulostuksessa 
 

PLA                                      Polylaktidi. Yksi alalla eniten käytetyistä materiaaleista. 
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  JOHDANTO 

 

Tämä opinnäytetyö on tehty Tampereen ammattikorkeakoululle heidän pyynnöstään. 

Tarkoituksena oli tutkia käytetäänkö kierrätettyjä materiaaleja 3D-tulostuksessa eli ma-

teriaalia lisäävässä valmistuksessa. 

 

Materiaalia lisäävässä valmistuksessa ainetta lisätään kerroksittain kunnes kappale on 

valmis. Näin voidaan valmistaa monimutkaisiakin kappaleita mm. teollisuuden (kuva 1) 

ja lääketieteen tarpeisiin. Biolääketieteessä materiaalia lisäävästä tulostuksesta käytetään 

usein nimitystä 3D-biotulostus. 

 

 

 

KUVA 1. 3D-tulostamalla valmistettu kappale (Promaint-lehti 2017) 

 

Tulostusmateriaalivaihtoehtoja on paljon esim. sellu, metallit, keramiikka, suklaa, erilai-

set muovit jne. Materiaalien ominaisuudet kuitenkin rajoittavat eri tulostustekniikoiden 

käyttöä.  

 

Tulevaisuudessa 3D-tulostus tulee kasvamaan voimakkaasti niin teollisuudessa kuin ko-

titalouksissakin. Yksistään metallien 3D-tulostamisen arvioidaan lisääntyvän merkittä-

västi lähivuosina uusien tulostustekniikoiden, materiaalivaihtoehtojen ja -ominaisuuksien 

sekä tulostuksen nopeutumisen myötä. Saadaan tulostettua kevyitä ja hyvin monimutkai-

sia rakenteita, joiden valmistaminen perinteisillä menetelmillä ei ole edes mahdollista. 

3D-tulostus tuo mukanaan suuria kustannussäästömahdollisuuksia myös varaosien val-

mistuksessa. Ainetta lisäävän valmistuksen automatisointi on lisäksi melko suoravii-

vaista.  
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Materiaalin jatkuva syöttö ja valmiiden kappaleiden poisto voidaan tehdä automaattisesti, 

jolloin prosessista saadaan keskeytymätön. Yksi maailman suurimmista monialayrityk-

sistä GE yksistään arvioi, että pelkästään metallien 3D-tulostaminen voi tuoda yritykselle 

yli miljardin dollarin vuosittaiset tuotot jo tulevien vuosien aikana (Forbes 2018). 

 

Myös materiaalien kierrätyksen osuuden on helppo arvioida kasvavan lähitulevaisuu-

dessa alalla tapahtuvien kokeilujen ja tutkimuksien määrän perusteella. Tämä trendi lisää 

entisestään materiaalia lisäävän valmistuksen ympäristöystävällisyyttä. Tulostusmateri-

aalien kierrätys tuo uusia mahdollisuuksia esimerkiksi muovipullojen ja – kassien kierrä-

tykseen, jotka ovat yhtenä merkittävänä lähteenä mikromuoveille, jotka päätyvät saastut-

tamaan maailman meriä. 

 

1.1 Tutkimuskysymykset 

3D-tulostusta käytetään hyvin monien kappaleiden ja tuotteiden valmistuksessa eri 

aloilla, mutta tutkimuksen kohteeksi on yhä useammin tullut materiaalien kierrätysmah-

dollisuudet ja tätä kautta voidaan kehittää yhä ympäristöystävällisempiä valmistusta-

poja. Menetelmänä 3D-tulostuksen pitäisi soveltua kierrätykseen, mutta mitä vaatimuk-

sia materiaaleille ja valmistusmenetelmille pitää asettaa, jotta lopputuloksesta tulisi laa-

dukas. 

Muovien kierrättäminen 3D-tulostuksessa on pienissä määrissä jo melko yleistä, mutta 

onko siitä mahdollista tehdä liiketoiminnallisesti kannattavaa. Muovien kierrättämisellä 

voi olla myös ympäristön kannalta merkittäviä vaikutuksia, sillä ongelman laajuus on 

selvinnyt tutkijoillekin vasta viime vuosina esimerkiksi mikromuovien muodossa. Muita 

materiaaleja voidaan myös kierrättää ainetta lisäävän valmistuksen menetelmillä, joista 

merkittävimmän joukon muodostavat metallit. 

Useita mielenkiintoisia kierrätysmateriaalivaihtoehtoja löytyy varmasti markkinoilta, 

sillä kehitys on tällä hetkellä erittäin nopeaa. 
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1.2 Työn tavoitteet 

Tämän työn tavoitteet olivat: 

1. Selvittää kierrätykseen soveltuvat ainetta lisäävät valmistusmenetelmät. 

2. Mitkä ovat kierrätyksen periaatteet 3D-valmistuksessa? 

3. Mitä vaatimuksia kierrätysmateriaaleille voidaan asettaa? 

4. Mitä materiaaleja tällä hetkellä kierrätetään sekä tehtäessä yksittäiskappaleita, ja 

sarjoja valmistettaessa. 

5. Tarkastella tulevaisuuden näkymiä ja minkälaisia kaupallisia mahdollisuuksia 

kierrätysmateriaalit tarjoavat 3D-tulostuksessa. 
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2 AINETTA LISÄÄVÄ VALMISTUS 

 

Ainetta lisäävä valmistus / 3D tulostus ISO standardikomitean suositus ISO Tekniikat 

(F2792-12a standardin mukaan) (kuva2). 

 

2.1  Sideaineen suihkutus (binder jetting) 

Sideaineen suihkutus on lisäävän valmistuksen prosessi, jossa nestemäistä sideainetta 

suihkutetaan kerros kerrokselta viipaloidun 3D-tiedon mukaisesti jauhepedin pinnalle, 

jotta jauhemainen materiaali sitoutuu näistä kohdin toisiinsa ja näin aikaansaadaan val-

mis, fyysinen kappale  (Salminen 2017). Tässä menetelmässä materiaalina voidaan käyt-

tää esimerkiksi kipsiä, keraameja, metalleja ja polymeerejä. Tätä menetelmää hyödyntä-

viä laitteita valmistaa mm. 3DSystems, Voxeljet ja ExOne ( Lipson& Kurman 2013). 

 

2.2 Kohdennettu sulatus (directed energy deposition) 

Kohdennettu sulatus on lisäävän valmistuksen prosessi, jossa lisättävää materiaalia sula-

tetaan suoraan kohdennetun lämpöenergian avulla kerros kerrokselta viipaloidun 3D-tie-

don mukaisesti, jotta aikaansaadaan valmis fyysinen kappale  (Salminen 2017).  Tätä val-

mistusmenetelmää voidaan käyttää metallituotteiden tulostukseen ja siinä syötetään joko 

jauhetta tai lankaa (kuva2). Kohdennettu sulatus ei ole menetelmänä yhtä tarkka kuin 

jauhepetimenetelmä, mutta sitä voidaan käyttää erityisesti korjauksiin. Tätä menetelmää 

hyödyntäviä laitteita valmistavat useat yritykset mm. Optomec, Efesto, DMG Mori ja 

Trumpf. 

 

2.3 Materiaalin pursotus (material extrusion) 

Materiaalin pursotus on materiaalia lisäävän valmistuksen prosessi, jossa materiaalia pur-

sotetaan kerros kerrokselta viipaloidun 3D-tiedon mukaisesti suuttimen tai vastaavan lä-

vitse valmiin fyysisen kappaleen aikaansaamiseksi (Salminen 2017). Materiaalina mene-

telmässä on yleensä polymeria ja mahdollinen tukimateriaali poistetaan esimerkiksi liu-

ottamalla. Markkinoilla on jo tällä hetkellä lukemattomia (satoja) valmistajia, jotka teke-

vät materiaalin pursotusta hyödyntäviä laitteita. 
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2.4 Materiaalin suihkutus (material jetting) 

Materiaalin ruiskutus on lisäävän valmistuksen prosessi, jossa materiaalia suihkutetaan 

pisaroina kerros kerrokselta viipaloidun 3D-tiedon mukaisesti valmiin fyysisen kappa-

leen aikaansaamiseksi  (Salminen 2017). Valmistuksessa voi olla käytössä monta suu-

tinta. Menetelmää käytetään pääasiassa fotopolymeerien ja vahan tulostukseen, mutta 

saatavilla yli sata erilaista materiaalia. Monimateriaaliratkaisutkin ovat tässä menetel-

mässä mahdollisia. Tätä menetelmää käyttäviä laitteita valmistaa mm. Stratasys, 3DSys-

tems ja monia muita.  

2.5 Jauhepetisulatus (powder bed fusion) 

 

Jauhepetisulatus (kuva 2) on lisäävän valmistuksen prosessi, jossa jauhemaista materiaa-

lia levitetään jauhepediksi rakennusalustalle, sulatetaan kerros kerrokselta viipaloidun 

3D-tiedon mukaisesti kohdennetun lämpöenergian avulla, jotta aikaansaadaan valmis 

fyysinen kappale. (Piili, H., Hirvimäki, M., Väistö, T., Nyamekye, P., Pekkarinen, J. & 

Salminen, A. 2014). Jauheen sintraus/sulatus tehdään kerroksittain joko laserilla tai elekt-

ronisuihkulla. Menetelmää voidaan käyttää sekä metalleille että polymeereille. Teollisia 

valmistajia tätä menetelmää hyödyntäville laitteille on runsaasti etenkin metallipuolella, 

joita ovat mm. 3D Systems (Phenix), Arcam, ConceptLaser, EOS, Matsuura, Renishaw, 

Realizer, Silma ja SLM Solutions. 

 

2.6 Arkkilaminointi (sheet lamination) 

Arkkilaminointi on lisäävän valmistuksen prosessi, jossa materiaaliarkkeja liitetään toi-

siinsa (esim. hitsaamalla) kerros kerrokselta muodostamaan valmiin fyysisen kappaleen 

(kuva 2).  Alla listattuna eri materiaalilevyjä, joita liitetään toisiinsa sekä liitosmenetel-

mät: 

 Paperi (LOM): Liima (Mcor). 

 Muovi: Lämpö tai liima. 

 Metalli: Hitsaus, pultit, ultraääni, juotto. 

Tätä menetelmää käyttäviä laitteita valmistaa mm. Fabrisonic. 
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Lisäävän valmistuksen prosessi, jossa nestemäistä, valokovettuvaa fotopolymeeriä käsi-

tellään suljetussa altaassa valolähteen avulla, siten että materiaalia kovetetaan kerros ker-

rokselta viipaloidun datan mukaisesti valmiin, fyysisen kappaleen aikaansaamiseksi. 

Yleisin menetelmä stereolitografia (SLA).  

Käytetään yleensä tarkkojen prototyyppien  tekoon ja  metalleille. Ei valitettavasti oikein 

sovellu kierrätykseen. Valmistajia ovat mm. 3DSystems, Envisiontec, DWS ja Asiga. 

 

 

KUVA 2. 3D-tulostus kierrätetystä materiaalista  (Vihinen 2015) 
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3 ERILAISIA LÄHESTYMISTAPOJA KIERRÄTYKSEEN 

 

Asiaa voidaan lähestyä monelta kannalta. Kierrätysmateriaaleja voidaan hyödyntää suo-

raan tulostuslaitteissa sulattamalla ne, suodattamalla niistä pois epäpuhtaudet ja kelaa-

malla materiaali rullalle ennen käyttöä (kuten Filastruder-laitteiden valmistaja tekee). 

Toinen vaihtoehto on tehdä tämä tehtaissa huomattavasti hallitummissa olosuhteissa. 

 

Ensimmäisen vaihtoehto vaikuttaa pikaisesti ajateltuna helpolta ja houkuttavalta vaihto-

ehdolta, mutta moni asia tekee sen käytännössä vaikeaksi toteuttaa. Vanhojen tulosteiden 

täytyy olla todella puhtaita, jotta niitä voitaisiin käyttää uudelleen. Tämä voi vaatia niiden 

pesemistä ja kuvaamista. Tämän jälkeen materiaali täytyy pilkkoa alle 5 mm suuntaansa 

kokoisiksi paloiksi. Sulatuksen jälkeen muodostetun langan täytyy olla mitoiltaan hyvin 

pieneten toleranssien sisällä (luokkaa alle 0,05 mm heitot sallittuja). Näiden lisäksi eri 

materiaaleja on käsiteltävä eri tavalla, jotta saadaan aikaan mahdollisimman hyvä loppu-

tulos. Esimerkiksi ABS muovia on helpompi työstää kuin PLA:ta, joka vaatii pidemmän 

jäähtymisajan ja langan halkaisijan vaihtelut ovat yleensä suurempia.   

 

Valmistajat kuten ReDeTec tekee ProtoCycler laitetta, joka pystyy sekä pilkkomaan ma-

teriaaleja, sulattamaan ne ja pursottamaan ne langaksi. Joka helpottaa prosessia ja toden-

näköisesti parantaa laatua. Vaikka kehityssuunta vaikuttaakin olevan oikea, riittää rat-

kaistavia ongelmia vielä runsaasti, jotta tästä saadaan riittävän houkuttelevaa käyttäjille. 

Todennäköisesti parempi vaihtoehto on kehittää suurempia kokonaisuuksia ja muodostaa 

lähinnä uusia palveluita, eikä niinkään uusia tuotteita. Jo nyt löytyy useita lankojen val-

mistajia, jotka tutkivat ja käyttävät kierrätettyjä materiaaleja.  

 

Refil Dimension Polymers, Fila–Cycle ja muut yritykset tarjoavat useita lankavaihtoeh-

toja, joissa on käytetty jopa 95% kierrätettyjä muovimateriaaleja. Syy miksi kierrätyspro-

sentti ei ole 100%, johtuu muovin ominaisuudesta, jossa sulatettaessa molekyylien välisiä 

sidoksia tuhoutuu ja tätä kautta muovi heikkenee rakenteeltaan. Lisäämällä vähäinen 

määrä puhdasta muovia pystytään pitämään uudelleen kierrätettävän muovin ominaisuu-

det alkuperäisen kaltaisina. 
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Kierrätysmateriaalien hyödyntäminen voi olla lähitulevaisuudessa kannattavaa liiketoi-

mintaa, kunhan määrät saadaan riittävän suuriksi. Jopa merien muoviroskamäärää voitai-

siin mahdollisesti vähentää käyttämällä roskamuovia kierrätykseen. Esimerkiksi Tyynes-

sämeressä on kaksi kertaa USA:ta suurempi roskamuovilautta. 

 

3.1 Uusi teknologia voi olla avuksi 

 

Teknologian avulla voidaan luoda ratkaisuja, joilla saastuttamista voidaan merkittävästi 

vähentymään ja lopulta päästä neutraaliin tilaan. Jopa yksi maailman kuuluisimmista 

brändeistä Coca Cola on alkanut 3D-printata uusia pulloja kierrätettyjen pullojen materi-

aalista. 

Ennen kaikkea tämä vaatii kulttuurin muutosta, jolla saataisiin kierrätysmateriaalien ku-

lutus houkuttelevaksi ratkaisuksi. 

 Samoin Perpetual Plastic Project on järjestelmä, joka pystyy hyödyntämään vanhoja 

muovimukeja. Järjestelmässä voidaan selvästi havaita, kuinka käytetystä materiaalista 

saadaan 3D-tulostukseen lankaa ja siitä edelleen tulostettu tuote.  

3D-tulostus tuo uusia mahdollisuuksia säästää luonnonvaroja. Vielä on paljon kehitettä-

vää, jotta voidaan kierrättää osia, jotka on valmistettu korkealaatuisilla menetelmillä ku-

ten DMLS, EBM, laser sintraus, polyjet-tulostus ja muut niiden kaltaiset.  

Vaaditaan ajattelutapojen merkittäviä muutoksia sekä kotitalouksissa että teollisuudessa, 

jotta tällä saralla päästään eteenpäin. Myös standardoinnilla ja lainsäädännöillä on mer-

kittävä osuus tässä kehityksessä.  
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4 VAATIMUKSIA KIERRÄTYSMATERIAALEILLE 

 

Ympäristöhyötyjä saadaan, kun neitseellisten luonnonvarojen käyttöä voidaan vähentää 

ja vältetään toimivien muovi- ja metalliosien päätyminen jätteeksi. Vaikka 3D-tulostus 

vaatii paljon energiaa, sen käyttäminen varaosien valmistukseen on ilmastovaikutuksil-

taan kannattavaa. 

 

Suurimpana haasteena on erilaisten muovilaatujen määrä, joten tulostusmateriaalin hete-

rogeenisyys ja laadun hallinta ovat haastavia. Lahden ammattikorkeakoulun (LAMK) di-

giValmistus-projektissa tämä ongelma on ajateltu ratkaistavaksi pursottimella, joka on 

vakaa eri materiaaleille. Kriteerinä materiaalille on pursotettavuus ja kohtuullisessa ajassa 

tapahtuva jähmettyminen. Helpoin tulostustekniikka kierrätysmuoveille on ns. FDM, 

jossa käytetään ohutta lankaa, joka on useimmiten PLA:ta 

 

Turun AMK:n projektissa vuorostaan onnistuttiin tuottamaan autonkierrätysyrityksen toi-

mittamista auton puskureista 3D-tulostuskelpoista lankaa. Polypropeenista valmistetuista 

puskureista murskattiin muovirouhetta ja edelleen ammattikorkeakouluun hankitulla 

ekstruusiolaitteistolla valmistettiin tulostuslankaa (kuva3). 

 

KUVA 3.Auton puskurista tulostuslankaa. (Turun AMK, Arcada ammattikorkeakoulu ja 

Suomen ympäristökeskus(SYKE) 2017) 

 

Yhtenä esimerkkinä voidaan mainita kierrätetty Refil HIPS-filamentti (High Impact Poly-

Styrene Plastic filament ) joka on valmistettu vanhojen jääkaappien sisäosista.  
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Tämä 100 % kierrätysmateriaaleista valmistettu filamentti sopii liimaukseen ja maalauk-

seen, näin ollen se sopii erityisen hyvin mallien valmistukseen. 

 Jokaisella erällä on ainutlaatuinen väri, joka liittyy suoraan kierrätettyyn materiaalin 

ominaisuuksiin. Valmistaja ei lisää väriaineita filamenttiin. Filamentin laatu kuitenkin 

pysyy muuten lähes samana. 

3D tulostus vaatii, että muovi on kestomuovia. Muovi on mm. pystyttävä sulattamaan ja 

muotoilemaan uudestaan. Sen lisäksi muovin on oltava tarpeeksi jähmeää. Ongelmaksi 

kierrätysmuovin käytössä muodostuu usein raaka-aineen sekalaatuisuus: eri muovilaadut 

käyttäytyvät tulostuksessa eri tavoin. Autonpuskurissa käytetty polypropeeni on 3D-tu-

lostuksessa vaikeaa, koska sillä on taipumus kutistua ja irrota tulostettaessa alustastaan. 

Sopivilla tulostusasetuksilla irtoamistaipumusta voidaan kuitenkin vähentää (kuva 4). 

 

KUVA 4. Vetolujuuskokeiden tuloksia ( Turun AMK, Arcada ammattikorkeakoulu ja 

Suomen ympäristökeskus (SYKE) 2017)  
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5 KIERRÄTYKSEEN SOPIVAT MUOVIT 

 

3D-tulostuksessa on jo pitkään pystytty käyttämään useita eri materiaaleja ja varsinkin 

nykyään, kun tekniikoita on kehitetty edelleen.  

Kyky käyttää metalliseoksia, lukuisia erilaisia muoveja ja jopa joukkoa harvinaisempia 

materiaaleja on ollut yksi keskeisiä piirteitä, joka mahdollisti 3D-tulostuksen suosion val-

mistajien joukossa. Yleisimpiä materiaaleja levittävässä 3D-tulostustekniikassa (FDM) 

ovat muovit, jotka voivat olla joko orgaanisia tai epäorgaanisia, kuten PLA- ja ABS-muo-

vit. Nämä materiaalit tehdään maisin tärkkelyksestä tai termoplastisista polymeereistä ja 

ne tarjoavat erilaisia mekaanisia ominaisuuksia ja sopivat siten useisiin eri käyttötarkoi-

tuksiin.  

Mitkä muovit sopivat kierrätykseen?  

 

5.1 PLA (Polylaktidi) 

 

Polylaktidi (PLA) on uusiutuvista raaka-aineista valmistettu biohajoava termoplastinen 

alifaattinen polyesteri (Jones 2018) Sen raaka-aineena voidaan käyttää esimerkiksi mais-

sitärkkelystä tai sokeriruokoa. 

PLA:ta käytetään paljon kirkkaissa polykarbonaattiastioissa. PLA-muovit sopivat hyvin 

pursotettavaksi ja 3D-tulostettavaksi (FDM-menetelmällä) (kuva5). 

 

 

KUVA 5 PLA:sta tehtyä rouhetta ja filamenttia. (Bart Bleijerveld 2014) 
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5.2 PS (Polystyreeni) 

 

Polystyreeni on kestomuovi. Huoneenlämmössä  se on jäykkää, mutta voidaan muokata 

kuumentamalla. Polystyreeni voidaan jaotella käyttötarkoituksensa perusteella eri luok-

kiin: 

 Normaali polystyreeni (PS). 

 Solupolystyreeni (EPS). 

 Iskunkestävä polystyreeni (HIPS). 

 Kopolymeerit; esim. akryylinitriilin ja butadieenin kanssa (ABS) eli akryylinitrii-

libutadieenistyreeni 

 

EPS (puhekielessä Styrox) on paisutettua polystyreenimuovia (expanded polystyrene), 

jota käytetään kestävyytensä ja lämmöneristävyytensä ansiosta laajasti rakennusteollisuu-

dessa ja rakentamisessa. 

Myös muita käyttökohteita on paljon: pakkaustuet, kertakäyttöastiat, erilaiset säilytysko-

telot ja monet muut käyttökohteet. Polystyreenivaahtoa voidaan valmistaa eri lujuuksina 

kulloisenkin käyttötarkoituksen mukaan. 

Polystyreenistä (PS) tehdyt astiat ja muut tuotteet voidaan kierrättää (kuva 6).  

 

 

KUVA 6. PS:stä tehtyä rouhetta ja filamenttia  (Perpetualplasticproject 2015) 

 

http://www.perpetualplasticproject.com/blog/
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5.3 LDPE (Low-density polyethylene) 

 

Polyeteeni (lyhenne PE) eli polyetyleeni on yksi yksinkertaisimmista ja halvimmista po-

lymeereistä. Polyeteeni on myös käytetyin muovin polymeerinen raaka-aine ympäri maa-

ilmaa. Ominaisuuksiltaan se on vahamaista ja kemiallisesti reagoimatonta muovia. 

LDPE:stä valmistetut muovikassit voidaan kierrättää (kuva 7). Materiaalin repiminen 

vaatii hieman erilaiset laitteet kuin kovemmilla muoveilla, mutta tulostusmateriaalista 

saadaan hyvänlaatuista. Lopputuotteesta tulee yhtä joustavaa kuin alkuperäinen materi-

aalikin on. 

Myös virvoitusjuomapullojen korkit on tehty LDPE:stä (kuva 8). 

 

 

 

KUVA 7. Revitty muovikassi ja valmista tulostusmateriaalia (Perpetualplasticproject.  

by Bart Bleijerveld 2015) 

 

 

 

http://www.perpetualplasticproject.com/blog/
http://www.perpetualplasticproject.com/blog/?author=5298bc3ee4b0a5b6da05dab4
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KUVA 8. LDPE:stä valmistettuja pullonkorkkeja ja niistä tehtyä rouhetta ja filamenettia 

(Perpetualplasticproject.  by Bart Bleijerveld 2015) 

 

5.4 PA (Polyamidi) 

 

Polyamidi on polymeeri, jossa monomeerit ovat yhdistyneet amidisidoksin. Teoriassa on 

mahdollista syntetisoida valtava määrä erilaisia polyamideja. Polyamideilla tarkoitetaan 

yleensä vain keinotekoisia polymeerejä, vaikka luonnon proteiinejakin voidaan pitää po-

lyamideina. Polyamideista tunnetuin on 1930-luvulla kehitetty nailon, joka on rakenteel-

taan lineaarinen polyamidi.  

Polyamideista valmistetaan muun muassa vaatteita, mattoja, köysiä ja erilaisia koneen-

osia, kuten pieniä hammaspyöriä. Vaatteissa polyamideja käytetään sellaisenaan tai se-

koitteina. Polyamidivaatteet ovat kevyitä ja kestäviä mutta helposti sähköistyviä. 

Kierrätykseen voidaan käyttää esimerkiksi FDM tulostuksessa jätteenä syntyvää jauhetta 

ja se sopii pursotettavaksi, vaikka vaatiikin omanlaisensa pursotuslaitteen. Polyamideja 

käytetään paljon erilaisissa tekstiileissä sekoiteaineena, mutta sen erottaminen kierrätet-

täväksi on vaikea ja kallis prosessi (kuva 9). 

 

http://www.perpetualplasticproject.com/blog/?author=5298bc3ee4b0a5b6da05dab4
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KUVA 9. PA:sta tehtyä tomua ja filamenttia (.perpetualplasticproject.com/blog/ by Blei-

jerveld 2015) 

 

5.5 PP (Polypropylene) 

 

Vaikka PP on erittäin paljon kierrätetty materiaali, mutta se ei sovellu kovin hyvin pur-

sotettavaksi, vaan rikkoutuu helposti pieniksi paloiksi (kuva 10). Näitä paloja voidaan 

kuitenkin käyttää tulostuksessa ja lopputuotteesta tulee hyvä laatuinen.  

 

KUVA 10. PP:sta tehty varaosa (Perpetualplasticproject by Bart Bleijerveld 2015) 

 

 

http://www.perpetualplasticproject.com/blog/
http://www.perpetualplasticproject.com/blog/?author=5298bc3ee4b0a5b6da05dab4
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5.6 PET (Polyethylene terephthalate) 

Polyetyleenitereftalaatti tai polyeteenitereftalaatti on muovi, jota käytetään erityisesti 

pakkausteollisuudessa. Muiden muassa virvoitusjuomapullot ja uuninkestävät muovi-

vuoat on usein tehty PET:sta. 

 

PET on kestomuovi eli termoplastinen muovi. PET valmistetaan polykondensaatiolla, tär-

keimmät raaka-aineet ovat tereftaalidihapon dimetyyliesteri, tereftaalihappo sekä eteeni-

glykoli. 

 

PET:ia saa sekä kiteisenä että amorfisena. Ominaisuuksiltaan kiteinen ja amorfinen PET 

eroavat toisistaan hyvin paljon. Vaikka PET itsessään kestää korkeita lämpötiloja (250-

260 °C), ei uuniin voi laittaa polyeteenitereftalaatin amorfista muotoa, vaan kaikki uu-

nisovellukset tehdään kiteisestä PET:sta. 

 

PET-muovien käyttö kierrätyksessä vaatii melko paljon erikoistoimenpiteitä ja lopputuot-

teesta tulee helposti epätasalaatuinen. PET-pelletit joudutaan ensi kuivaamaan ja sen jäl-

keen ne kristalloidaan ennen pursotusta, jotta voidaan saada hyvälaatuinen lopputuote. 

Prosessi on melko vaativa ( kuva 11). 

 

KUVA 11. PET:n käyttö kierrätys materiaalina vaati erityistoimenpiteitä (Perpetualplas-

ticproject by Bart Bleijerveld 2015) 

 

 

 

http://www.perpetualplasticproject.com/blog/
http://www.perpetualplasticproject.com/blog/
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6 3D-TULOSTUKSESSA KÄYTETTÄVIEN METALLIMATERIAALIN KIER-

RÄTYS 

 

3D-tekniikka on energiatehokas ja prosessissa syntyvä hukkamateriaalin määrä on suh-

teellisen vähäinen myös käytettäessä metallimateriaaleja. Metallitulostus on vasta saa-

massa jalansijaa, joten myös kierrätysmenetelmät ovat vielä kehittymisvaiheessa.  

Jauhepetisulatusmenetelmää käytettäessä jauhe ei tue tulostettavaa kappaletta riittävästi 

vaan lähes aina tarvitaan tukirakennetta. Tukirakenne on samaa materiaalia kuin itse kap-

palekin. Tulostettavan kappaleen geometriasta riippuen jopa puolet massasta voi olla tu-

kimateriaalia, joka poistetaan valmistuksen jälkeen ja on hukkamateriaalia. Suurin osa 

tulostuksessa käytettävästä jauheesta saadaan kierrätykseen ja uudelleen käyttöön. Jau-

hetta on kuitenkin myös itse kappaleen sekä tukimateriaalin sisällä.  

Niistä jauhe päätyy imuriin. Lisäksi tulostuskammio on aina puhdistettava tulostusten vä-

lissä, jolloin nokeentunut jauhe ja rakenteissa oleva jauhe päätyy imuriin. Jauhetta ke-

rääntyy esim. jauheenlevittimeen, säiliöiden venttiiliväleihin sekä tulostuslaitteen suodat-

timiin. Jauheiden käsittelylaitteissa, kuten säilytysastioissa, suppilossa ja sihdissä, syntyy 

myös hukkajauhetta. Kaikista mainituista kohteista metallijauhe päätyy vettä sisältävään 

imuriin, jossa se sekoitetaan veteen lietteeksi turvallisuuden vuoksi. 

CMT-tekniikassa syntyvä hukkamateriaali on lähinnä metallitavaraa susi- tai testikappa-

leiden muodossa. Kappaleet kierrätetään normaalin metalliromun mukana. 

Suorakerrostusmenetelmän yhteydessä syntyvät hukkamateriaalit voidaan sijoittaa me-

talliromuihin. Myös jauhepetisulatusmenetelmää käytettäessä syntyvät susikappaleet ja 

tukirakenteet voidaan kierrättää normaalisti metalliromuina (Tanttari, M., Cumini,A., 

Laaksonen H. 2018).  

 

6.1 Liiketoimintamahdollisuuksia 

 

Liiketoiminnan ollessa vielä suhteellisen pienimuotoista metalliromuakaan ei synny niin 

paljon, että kierrätysmetallien käsittelijät maksaisivat siitä erikseen tuottajalle. Kerättä-

vän metalliromun massan tulisi olla jopa satoja kilogrammoja ennen kuin käsittelijäyritys 

tyypillisessä tapauksessa voisi maksaa siitä. 
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Suorakerrostusmenetelmän yhteydessä syntyvät hukkamateriaalit voidaan sijoittaa me-

talliromuihin. Myös jauhepetisulatusmenetelmää käytettäessä syntyvät susikappaleet ja 

tukirakenteet voidaan kierrättää normaalisti metalliromuina (Tanttari, M., Cumini,A., 

Laaksonen H. 2018). 

3D-tulostuksessa ja erityisesti jauhepetisulatusmenetelmässä haastavampaa hukkaa syn-

tyy jauheesta. Hukkajauhe päätyy prosessissa imuriin vesipohjaisena lietteenä. Hukka-

materiaali laitetaan tällä hetkellä valtaosin ongelmajätteisiin. Syntyvä hukkamateriaalin 

määrä on tällä hetkellä vielä liian vähäistä, jotta kierrätys olisi kannattavaa. 

Tulostukset eivät aina onnistu suunnitelmien mukaan, jolloin myös ns. susikappaleet ovat 

kierrätykseen päätyvää materiaalia. Tulostuksissa on yleensä myös mukana materiaalin-

testaukseen liittyviä testikappaleita, joille testien jälkeen ei ole enää mitään käyttöä (kuva 

12). 

 

KUVA 12  Rikottuja koepaloja ja tukirakenteita (Tanttari, M., Cumini,A., Laaksonen H. 

2018) 

 

3D-metallitulostajien mahdolliset kumppanuudet metalliromua ostavien ja kierrättävien 

paikallisten yritysten kanssa voisivat mahdollistaa kierrätyksen hyödyn kasvattamisen 

esimerkiksi niin, että maksullisen jätehuollon asemasta kierrätysmetallien käsittelijät 

noutaisivat maksutta metalliromua sitä tuottavien organisaatioiden keräyslavoilta, vaikka 

sen määrä olisi pientä siihen nähden, jotta siitä voitaisiin varsinaisesti maksaa korvausta.  
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7  MUUT MATERIAALIT 

 

7.1 Biomateriaalit 

 

UPM Formi 3D on esimerkki uudentyyppisestä, erityisesti 3D-tulostukseen kehitetystä 

biokomposiitista, jossa yhdistyvät sellukuitu- ja biopolymeeriteknologiat. Käytetyt mate-

riaalit ovat uusiutuvia ja niissä voidaan käyttää kierrätyskuituja materiaalin valmistuk-

sessa.  Materiaalista saa valmistettua sekä vaaleita että tummia mattapintaisia sävyjä. Ma-

teriaali toimii myös pienillä suuttimilla, mikä mahdollistaa yksityiskohtaisen tulostuksen 

(kuva 13). 

 
KUVA 13. 3D materiaalin tulostusta (UPM  2018) 
   
 

Koska materiaalilla on sulana itsekantavia ominaisuuksia, sillä voi tulostaa pyöreitä tai 

muita monimutkaisia tulosteita vähäisellä tukimateriaalin käytöllä. Biokomposiitin etu on 

myös se, että valmiita tulosteita voi hio puun tapaan. Sellukuitujen ansiosta materiaalilla 

on luonnolliselta tuntuva mattapinta. Raaka-aine, maalaamalla tai liimaamalla jäähtyy 

nopeasti ja kutistuu vähän, mikä parantaa tulostuksen PVAC-liimalla. Materiaalia val-

mistetaan ja myydään granulaatteina (kuva14) ( UPM 2018).  

 
KUVA 14.  Biokomposiittigranulaatteja (UPM 2018) 
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7.2 Betoni 

 

WinSun-yhtiö tulosti vuonna 2014 kymmenen taloa 24 tunnissa. Rakennusaineena yritys 

käytti rakennus- ja teollisuusjätettä sekoitettuna nopeasti kuivuvaan sementtiin ja kove-

tusaineeseen. Rakentamiseen käytettävä kolmiulotteinen tulostin on 6,6 metriä korkea, 

kymmenen metriä leveä ja 40 metriä pitkä. Tulostin valmistaa rakennuksen palaset koris-

teineen päivineen. Palat kiinnitetään toisiinsa rakennuspaikalla ja vahvistetaan teräsosilla 

ja eristetään rakennusvaatimusten mukaisesti. Palat ovat sisältä onttoja, paitsi että sisällä 

kulkee siksak -kuvioisia tukisäikeitä. Väliin sijoitetaan eristeet.  

Rakennusprosessi vähentää 30–60 prosenttia rakennusjätettä, lyhentää rakennusai-

kaa 50–70 prosenttia ja pienentää palkkakustannuksia 50–80 prosenttia perinteiseen ra-

kentamiseen verrattuna (Tekniikka & Talous 2015). 
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8 POHDINTA 

 

Alalla käytetään useita kymmeniä erilaisia lyhenteitä, joita tässä työssä on yritetty käyt-

tää yhdenmukaisesti. Saatavilla ollut kirjallisuus ja internet-sivut olivat melko kirjavia 

laadultaan, koska suuri osa keskittyi pitkälti kuluttajahintaluokan laitteisiin, materiaalei-

hin ja niiden kierrätykseen. Lisäksi ala on kehittynyt valtavasti viime vuosien aikana, 

joten osa lähteiden tiedoista olivat jo vanhentuneita. Alan tuoreita tutkimuksia löytyi 

suhteellisen vähän.   

Muiden materiaalien lisäksi luin internetistä lehtiartikkeleita ja opinnäytetöitä, jotka oli 

kirjoitettu vuoden 2015 jälkeen ja liittyivät materiaalia lisäävään valmistuksen materiaa-

lien kierrätykseen  (Korpela 2016). Artikkeleista ja töistä huomasi selkeästi alaa vaivaa-

van lähteiden kirjavan tason. Monissa oli lähinnä kokeiltu eri materiaalien kierrätettä-

vyyttä ja toisissa oli huomattavasti tieteellisempi ote. Suomeen kaivattaisiin enemmän 

tieteellistä tutkimusta tältä alueelta.  Mahdollisuuksia olisi paljon ja luontoa säästä-

vien menetelmien kehittämisen pitäisi kiinnostaa näin ympäristöraportin julkistami-

sen jälkeen myös rahoittajia. 

 

Työn tavoite oli perehtyä materiaalia lisäävään valmistukseen eli 3D-tulostukseen 

ja mahdollisuuksiin kierrättää materiaaleja. Sain mielestäni luotua melko kattavan kat-

sauksen tämän hetken tilanteesta ja lähitulevaisuuden mahdollisuuksista. Materiaalien 

kierrätyksen käyttö liiketoiminnallisesti kannattavalla tavalla on vielä melko vähäistä, 

johon suurin syy näyttää olevan suurien volyymien puuttuminen materiaalia lisäävän 

valmistuksen alalla.  

 

Toteutin tämän opinnäytetyön opettajan työni ohessa syksyn 2018 aikana, mikä osoit-

tautui melko haastavaksi ajan käytön kannalta. Luettuja lähteitä oli melko paljon, mutta 

niiden joukosta laadukkaiden julkaisujen löytäminen vei aikaa. Tutkimuksen syventämi-

nen olisi vaatinut alana tutkijoiden ja ammattilaisten haastatteluja, johon ei valitettavasti 

ollut aikaa. 
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