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ABSTRACT 
 

3D printing further known as additive manufacturing has been used since the 1980’s. 
Over the past decade, the manufacturing process has become widely known to the 

general public, and its usage has increased in the manufacture of industrial spare 
parts. 

The aim of the project was to find out the basic principles of 3D printing and its use in 
the manufacturing of industrial spare parts. 

This thesis also covers 3D scanning, which use is necessary in cases where the spare 
part does not have a 3D model.  
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the possibilities of utilizing additive manufacturing in the sourcing of spare parts. 

This thesis also describes the manufacturing process of a selected plastic piece, which 
includes scanning and the use of the additive manufacturing method. 

Finally, the future is discussed in the end of the thesis as well as the challenges of uti-
lizing 3D printing in the manufacturing of industrial spare parts. 
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1 JOHDANTO 

Digitalisoituminen on tämän päivän trendi, joka tulee yleistymään eri teollisuuden 
aloilla. Digitalisoitumisen myötä alalle muodostuu uusia liiketoimintamahdollisuuksia. 
Yhtenä uutena liiketoimintamahdollisuutena voidaan pitää 3D-tulostuksen 
mahdollistama uusi tapa valmistaa teollisuuden varaosia.  Digitaalisilla varaosilla 

tarkoitetaan konseptia, jossa varaosiin liittyvä tieto siirretään sekä säilytetään 
digitaalisessa muodossa. Varaosan valmistus voidaan toteuttaa esimerkiksi 3D-

tulostamalla. (Dimecc, 2017) 
 

Tässä opinnäytetyössä on tarkoitus käsitellä 3D-tulostuksen käytön mahdollisuuksia 
teollisuuden varaosien valmistuksessa.  Työssäni aion esitellä sekä perehtyä 3D-

tulostuksen eri teknologioihin. Markkinoilla on erittäin laaja valikoima erilaisia 3D-
tulostimia, joilla jokaisella on vahvuutensa erilaisissa käyttötarkoituksissa. Tämän 

insinöörityön avulla käyttäjä saa hyvän pohjatiedon tulostimien toiminnoista ja 
käyttömahdollisuuksista.  

 
Insinöörityössäni kuvataan prosessi, jonka yritys joutuu käymään läpi, mikäli aikoo 
muuttaa valmistusmenetelmän 3D-tulostukseen. Prosessi pitää sisällään varaosan 
skannauksen sekä valmistuksen. Varaosan skannaus ei ole aina tarpeen, mikäli 
tuotteesta löytyy valmis 3D-malli. Tämän takia insinöörityöni keskittyy enemmän 3D-
tulostusprosessiin jolla tuote valmistetaan. Työni päätarkoituksena on kertoa jo 
valmiin varaosan valmistuksen muuttamisesta 3D-tulostukseen. 

2 3D-TULOSTUS ELI LISÄÄVÄN MATERIAALIN PROSESSI 

3D-tulostuksella eli ns. lisäävällä valmistuksella voidaan tuottaa monimutkaisia työstöä 
vaativia kappaleita nopeasti ja kustannustehokkaasti. Menetelmä on käytössä lähinnä 
prototyyppien sekä pienten sarjojen valmistuksessa. Valmistusmateriaaleina käytetään 
pääasiassa muoveja, mutta myös metallien käyttö valmistusmateriaalina on 

lisääntynyt. 
 
Tulostuslaitteiden hintataso on viime vuosina laskenut huomattavasti mm. erilaisten 
patenttien vanhentuessa. Teollisuudelle tarkoitettujen laitteiden lisäksi markkinoilta 

löytyy kotiharrastelijoille tarkoitettuja 3D-tulostimia muutamalla sadalla eurolla. Nämä 
eivät kuitenkaan ole soveltuvia teollisuuden käyttöön. (Dimecc, 2017) 
 

2.1 3D-tulostustuksen historia 

Ensimmäiset 3D-tulostus yritykset voidaan kirjata japanilaiselle tohtorille Hideo 
Kodamalle. Kodama kehitti 1980-luvulla siihen aikaan kutsutun ”Rapid prototyping” 
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valmistusmenetelmän, jota voidaan käyttää ensimmäisenä esimerkkinä 3D-
tulostuksesta. Hän esitteli kerroskerrokselta lähestymistavan tuotteiden 

valmistukseen. Valmistustapa on nykyisen valokovetusaltaan esi-isä, jossa nestemäistä 
photopolymeeriä kovetetaan UV-valon avulla. Valitettavasti Kodama ei patentoinut 

kyseistä valmistusmenetelmää (Bensoussan, 2016) 
 

Kuusi vuotta myöhemmin 1986, Charles Hull patentoi ensimmäisenä 
Stereolithographian, joka kuuluu valokovetus altaan (VAT) 
valmistusmenetelmäperheeseen. Hull perusti seuraavana vuonna 3D Systems 
Corporation nimisen yrityksen, joka julkaisi ensimmäisenä maailmassa 3D-tulostimen 
kaupalliseen käyttöön. 
 
1988 Scott Crump patentoi nykyään suosituimman ja eniten käytetyimmän 3D-tulostus 
menetelmän Fused deposition modeling (FDM) eli materiaali pursotuksen. Crumpin 
perustama yritys Stratasys toi ensimmäisenä markkinoille FDM tulostimen vuonna 
1992. 1988 patentoitiin myös Selective laser sintering (SLS) eli jauhepetisulatus 
muoville. (Bensoussan, 2016) 

 
Seuraavien 20 vuoden aikana 3D-tulostuksen teknologiassa ei tapahtunut suuria 

kehityksiä, koska patentit rajoittivat niiden kehitystä. Patenttien rauettua alkoi 
laajamittainen kehitys 3D-tulostuksen alalla. 3D-tulostus tuli suuren yleisön 

tietoisuuteen 2013, kun sen aikainen Yhdysvaltojen presidentti Barrack Obama 
mainitsi liittovaltion puheessaan 3D-tulostuksen tulevaisuuden mahdollisuuksista. 

(Bensoussan, 2016) 

2.2 3D-tulostuksen hyödyt 

2.2.1 Valmistusnopeus 

3D-tulostuksella eli ns. lisäävällä valmistuksella tuotetaan kappaleita kerroksittain 
valmistamalla. Yksi suurimmista eduista 3D-tulostuksen käytöllä on kappaleen 
valmistusnopeus verrattuna perinteisiin valmistusmenetelmiin. Monimutkaisia 
muotoja sisältävien kappaleiden 3D-mallit voidaan ladata suoraan tulostimeen, jolla ne 
saadaan valmistettua jopa muutaman tunnin sisällä. Tästä on hyötyä etenkin 
tuotesuunnittelussa, kun tuotekehityskappaleista halutaan fyysiset mallit parempaa 
hahmottamista varten. 
Valmistusajan lyhentyessä voidaan asiakkaille tarjota parempaa sekä nopeampaa 
palvelua etenkin ennalta arvaamattomissa varaosatarpeissa.  (Redwood, n.d.) 

2.2.2 Valmistusprosessin helpottuminen 

Toinen erittäin tärkeä etu mikä saavutetaan 3D-tulostamalla on, että monimuotoisia 
kappaleita voidaan valmistaa yhdellä työstöllä. Perinteisiä valmistusmenetelmiä 

käytettäessä suunnittelijoiden on otettava huomioon niiden aiheuttamien rajoitteiden 
vaikutukset kappaleen suunnittelussa.  
Otetaan esimerkiksi erikoisteräskiinnike. Perinteisillä valmistusmenetelmillä 
valmistettuna kiinnikkeestä pitää suunnitella 3D-malli, jonka perusteella kiinnikkeestä 
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tehdään valmistuskuvat. Valmistuskuvien jälkeen kiinnikkeessä käytettävät teräspalkit 
leikataan tarvittaviin mittoihin, jonka jälkeen palkit hitsataan yhteen. Hitsattavat 

kohdat on työstettävä hiomalla, jotta valmistettavan kappaleen pinnanlaatu on hyvä. 
Seuraavana työstövaiheena on porata kappaleeseen reiät kiinnitystä varten. 

Kappaleesta on vielä lopuksi työstettävä terävät reunat pois. (Redwood, n.d.) 
 

3D-tulostamalla valmistettavasta teräskiinnikkeestä tarvitaan ainoastaan 3D-malli, joka 
syötetään tulostimeen. Tämän jälkeen tulostin valmistaa 3D-mallin mukaisen 
teräskiinnikkeen ilman muita työstöjä. (Redwood, n.d.) 

2.2.3 Kustannussäästö 

3D-tulostuksella voidaan saavuttaa useita taloudellisia hyötyjä. Varastoon sitoutuneen 

pääoman pienentyminen, esimerkiksi siten että varaosia tulostetaan ainoastaan niitä 
tarvittaessa. Tällöin säästetään rahaa muun muassa varastointikuluissa johon sisältyvät 

varaosan valmistuskustannus sekä varaston ylläpitokustannus. 
Lisäävän materiaalin valmistuksessa ei yleensä tarvita erillisiä työkaluja, kuten 

muotteja. Monimuotoisten metallikappaleiden tulostuksessa tarvitaan yleensä 
tukirakenteita, jotka poistetaan loppukäsittelyssä. 

3D-tulostuksella on mahdollista vähentää varaosatoimittajien lukumäärää 
keskittämällä toimintaa. 

Logistiikka kustannuksiin saadaan säästöjä, jos varaosan tulostus suoritetaan lähellä 
määränpäätä. 

2.3 Tulostusmateriaalit 

Lisäävän materiaalin teknologioissa käytetään useita eri materiaaleja. Ensimmäisiä 

tulostuksessa käytettäviä materiaaleja olivat fotopolymeerit. Prosessin kehittyessä 

käytettävien materiaalien kirjoa voitiin laajentaa. Erityisesti 
jauhepetisulatusteknologian käytön lisääntyessä metallimateriaalien tulostus kasvoi. 

Yleisimmin käytettävät materiaalit ovat muovin ja metallien seokset. 

2.3.1 Metallit 

Metallitulostuksessa käytettäviä ovat muun muassa alumiini, ruostumaton teräs ja 
titaani. Materiaalin valintaan vaikuttavat tulostettavan kappaleen käyttötarkoitus sekä 
materiaali hinta.  
 

Alumiinin hyviä ominaisuuksia ovat sekä mekaaninen kestävyys, matala ominaispaino 
ja sähkön johtavuus. Haasteina alumiinin käyttöön tuo sen alhainen kovuus. 
Ruostumatonta terästä käytetään kun tulostettavalta kappaleelta vaaditaan hyvää 
kulutuskestävyyttä sekä lujuutta. Kyseinen materiaali mahdollistaa myös tarvittavan 
jälkimuokkauksen esimerkiksi hitsauksen. 
 
Kun tuotteelta vaaditaan korroosion kestävyyttä sekä  hyvää lujuus-paino suhdetta, 

tulostusmateriaalina käytetään titaania. Titaania käytetään paljon myös lääketieteessä 
esimerkiksi implantteja valmistettaessa. (Varotsis, 2018) 
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Materiaali kustannukset metalli tulostuksessa ovat korkeammat kuin muilla 

valmistusmenetelmillä. Tämän takia metallitulostusta tulisi välttää kappaleissa, jotka 
ovat helposti valmistettavissa perinteisillä valmistusmenetelmillä. (Varotsis, 2018) 

2.3.2 Muovi 

Tulostettavien lukumäärä on erittäin suuri. Käytettäviä muoveja ovat esimerkiksi PLA, 
ABS, PET, hiilikuitu ja fotopolymeerit. Muoveista valmistettaessa kappaleista tulee 

keveitä ja edullisia, lukuun ottamatta fotopolymeerejä joka on hinnaltaan kallis. 
ABS on muovitulostuksessa yleisimmin käytetty materiaali. Sitä käytetään esimerkiksi 

autojen puskureissa sekä kännyköiden kuorissa. ABS teknisiltä ominaisuuksiltaan luja ja 
sillä on hyvä lämmönkestävyys. Haasteena on materiaalin biohajoamattomuus sekä se 

että kappaleet kutistuvat tulostuksen jälkeen. 
 

PLA on yksi helpoimmin tulostettavia materiaaleja vaikka kappaleilla on taipumusta 
kutista tulostuksen jälkeen. PLA valmistetaan uusiutuvista materiaaleista, esimerkiksi 

maissitärkkelyksestä, jonka johdosta se on biohajoavaa. Kyseisen materiaalin haasteet 
ovat sen tulostettaessa nopea jäähtyminen joka saattaa aiheuttaa muotovääristymiä. 

PET on erittäin suosittu muovi valmistettaessa ruokaan kosketuksessa olevia 
kappaleita. Yhtenä esimerkkinä voidaan mainita virvoitusjuomapullot, jotka 

valmistetaan tästä materiaalista. PET:stä on saatavilla myös erittäin paljon eri värisiä 
materiaaleja. 

 
Hiilikuitua käytetään muovitulostusmateriaaleissa vahvikkeena kun kappaleista 

halutaan samanaikaisesti jäykkiä ja kevyitä. Hiilikuitu sekoitetaan käytettävään 
tulostusmateriaalin ennen tulostusta. 
Fotopolymeerejä käytetään visuaalisesti vaativissa prototyypeissä. Se on kaikista muovi 
lajeista hinnaltaan kallein.(Alexandrea, 2018) 

2.4 Lisäävän materiaalin teknologiat 

2.4.1 Sideaineen suihkutus (Binder jetting) 

Sideaineen suihkutus on lisäävän materiaalin prosessi, jossa nestemäinen sideaine 

suihkutetaan valittuun jauheeseen. Tämän jälkeen tulostusalusta laskeutuu ja seuraava 
kerros suihkutetaan edellisen kerroksen päälle. Tätä prosessia toistamalla  tuote 

muodostuu materiaalijauhealustalle. Sideaineen suihkutuksessa ei tarvita 
tukirakenteita, koska rakennetut tuotteet ovat tuettuna ylimääräisessä jauheessa. 

Tämä mahdollistaa monimuotoisten kappaleiden valmistuksen, joita muilla 
metallivalmistusmenetelmillä ei pystytä tuottamaan. (Additively, 2018) 

 
Tulostuksen päätyttyä annetaan kappaleen hetki asettua ylimääräisessä jauheessa. 

Tämän jälkeen tulostettu kappale poistetaan ylimääräisestä jauheesta. 
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Kuva 1 Sideaineen suihkutusprosessi (Additively, 2018) 

Sideaineen suihkutuksella valmistetaan kappaleita useaan eri käyttötarkoitukseen. Yksi 
yleisin sideaine suihkutuksen käyttökohde on hiekkamuotteja varten valmistetut 
kappaleet. Kappaleet valmistetaan kvartsihiekasta. Koska kvartsihiekasta tuotettuja 
kappaleita ei ole tarkoitettu muuhun kuin hiekkamuottien valmistukseen, niitä ei  
tarvitse jälkikäsitellä. 
 
Sideaineen suihkutuksella toinen yleinen käyttötarkoitus on tuottaa edullisia 
metallijauhetuotteita. Toisin kuin hiekkamuotteja varten valmistetut kappaleet, 
metallijauhetuotteet on jälkikäsiteltävä. Ilman jälkikäsittelyä metalliset kappaleet ovat 
erittäin hauraita ja huokoisia. Yleisimpänä jälkikäsittelynä käytetään sintrausta eli 
lämpökäsittelyä. Kappale asetetaan uuniin, jossa tulosteen metallijauhepartikkelit 

kylmähitsautuvat toisiinsa muodostaen tiiviimmän kappaleen. Kappaleet kutistuvat 
sintrauksessa noin 20 % alkuperäisestä koostaan. 
 
Sideaineen suihkutusta käytettäessä kappaleiden kerrospaksuudet vaihtelevat riippuen 
käytetystä materiaalista. Hiekkaa käytettäessä kerrospaksuudet vaihtelevat  
200–400 µm välillä, kun taas metallijauheella päästään jopa 35–50 µm. 
Sideaineen suihkutuksella saavutetaan metallitulostuksen parhaimmat pinnanlaadut. 
Sintrauksen jälkeen kappaleiden pinnanlaatu on yleensä noin 6 µm. 
(Varotsis, 2018)) 

2.4.2 Materiaalin suihkutus (Material jetting) 

Materiaalin suihkutuksessa valittu tulostusmateriaali sulatetaan sen optimaaliseen 
lämpötilaan, jonka jälkeen materiaali suihkutetaan pieninä pisaroina tulostusalustalle. 

Materiaalin suihkutussuuttimen välittömässä läheisyydessä on UV-valo, joka kovettaa 
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tulostusalustalle suihkutetun materiaalin. Tätä prosessia toistetaan, kunnes halutun 
kappaleen muodot ovat valmiita. (Varotsis, 2018) 

 
Kuva 2 Materiaali suihkutuksen työnkuvaus (Varotsis, 2018) 

Toisin kuin muissa 3D-tulostusmenetelmissä, materiaalin suihkutuksella voidaan 
kappaleeseen tulostaa useampaa materiaalia samanaikaisesti. Tässä 

tulostusmenetelmässä on tukirakenteiden käyttö aina pakollista. Tukirakenteet 
voidaan tulostaa liuottimilla liukenevista materiaaleista, joka helpottaa jälkikäsittelyä 

erittäin paljon. 
 

Materiaalin suihkutuksella saavutetaan erittäin mittatarkkoja ja hyvän pinnanlaadun 
omaavia tuotteita. Tulostimesta on mahdollista valita halutaanko valmistettavan 
tuotteen pinnasta matta vai kiiltävä. Mattapintaisesta tuotteesta saadaan 
mittatarkempia. Kiiltäväpintaisella tulosteella mittatarkkuus kärsii hieman, esimerkiksi 
teräviä kulmia tulostettaessa niihin muodostuu pienet pyöristykset. 
Tulostusmateriaaleina voidaan käyttää ainoastaan valoon reagoivia polymeerejä. 
 
Materiaalin suihkutuksella tulostettaessa kerrospaksuudet vaihtelevat 16 µm ja 32 µm 
välillä. Pienen kerrospaksuuden ansiosta prosessilla pystytään tuottamaan erittäin 
mittatarkkoja sekä visuaalisesti hyvännäköisiä prototyyppejä. Prototyyppien lisäksi 
valmistusmenetelmän mittatarkkuutta hyödynnetään ruiskuvalumuottien mallien 
valmistuksessa. (Varotsis, 2018) 

2.4.3 Valokovetus altaassa (Vat Photopolymerization) 

Toinen valmistusmenetelmä joka hyödyntää valoon reagoivia polymeerejä on ns. 
valokovetusallas. Toisin kuin materiaalin suihkutuksessa, jossa materiaalia 

suihkutetaan pisaroina tulostusalustalle, sijaitsee tulostusalusta altaassa joka on 
täytetty nestemäisellä fotopolymeerillä. Tulostettava tuote valmistuu UV-valon 
kovettaessa altaassa olevaa nestettä kerroksittain. Tämä tulostusmenetelmä vaatii 
myös tukirakenteet monimuotoisia kappaleita tulostettaessa. Tukirakenteet tuotetaan 
samasta materiaalista kuin haluttu kappale, joten ne on poistettava manuaalisesti 
jälkikäsittelyssä. (Loughborough University, 2018) 
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Kuva 3 Valokovetus altaan prosessi (Loughborough University, 2018) 

Tällä valmistusmenetelmällä tulostuksen kerrospaksuudet vaihtelevat 2–100 µm 
välillä. Valmistusmenetelmällä pystytään tuottamaan mittatarkkoja tuotteita, joissa on 

hyvä pinnanlaatu. Haasteena on kuitenkin tulostettujen kappaleiden  hauraus ja 
auringon valon aiheuttamat teknisten ominaisuuksien muutokset esimerkiksi 

läpinäkyvien tulosteiden muuttumista sameaksi. 
Käyttökohteina ovat prototyypit, joilta vaaditaan korkeaa visuaalista lopputulosta. 

(Varotsis, 2018) 

2.4.4 Pursotus (Fused deposition modeling (FDM)) 

Yleisin lisäävän materiaalin valmistusmenetelmä on pursotus. Tässä 
valmistusmenetelmässä materiaalilankaa syötetään kuumennuselementin läpi , jolloin 

suuttimesta tuleva materiaali on nestemäisessä muodossa. Tuote muodostuu 
lisäämällä materiaalia x- ja y-tasossa, kunnes haluttu kerros on valmis. Tämän jälkeen 
joko tulostusalusta tai suutin liikkuu vertikaalisessa tasossa. Toimenpidettä toistetaan, 
kunnes tuote on valmis. 
 

Mikäli tuotteessa on haastavia muotoja, tarvitsee valmistettava tuote tukirakenteita. 
Tukirakenteet poistetaan mekaanisesti jälkikäsittelyssä. Pursotus on erinomainen 

valinta valmistusmenetelmäksi, kun halutaan tarkistaa tuotteen visuaalisia 
ominaisuuksia edullisesti. (Loughborough University, 2018). 
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Kuva 4 Pursotuksen työkuvaus (Loughborough University, 2018) 

Pursotuksessa materiaaleina käytetään kestomuoveja. Kestomuoveja ovat esimerkiksi 
polyaktidi (PLA) ja nylon (PA). Pursotuksessa tulostustarkkuus sekä pinnanlaatu on 
heikkolaatuisin verrattuna muihin tulostusmenetelmiin. Tulostus kerrospaksuus 

vaihtelee 50–400 µm välillä riippuen tulostimesta. (Varotsis, 2018) 
 

Pursotus on suosituin 3D-tulostus menetelmä harrastajien keskuudessa, koska 
tulostuslaitteet ovat edullisia sekä valmistusmateriaalia on helposti saatavilla 

(Loughborough University, 2018). 

2.4.5 Jauhepetisulatus (muovi) (Powder bed fusion) 

Toinen materiaalijauhetta hyödyntävä valmistusmenetelmä on jauhepetisulatus. 
Tulostusmateriaali esilämmitetään lähelle aineen sulamispistettä ennen 
tulostusprosessin aloitusta. Lämmitys tapahtuu tulostusalustassa olevien vastusten 
avulla ja sitä ylläpidetään koko tulostusprosessin ajan. 

 
Tuote valmistetaan sulattamalla valittua muovia kerroksittain poikkileikkauksen 
mukaisesti lasersäteellä. Valmistusalusta laskeutuu tämän jälkeen kerrospaksuuden 
verran alaspäin, jonka jälkeen päälle levitetään uusi kerros materiaalijauhetta. Tätä 

prosessia toistetaan, kunnes tuote on saavuttanut halutun muodon. (Dimecc, 2017) 
 
Tulostuksen jälkeen kappaleen sekä ylimääräisen jauheen annetaan jäähtyä, jotta 

kappale säilyttää halutun muodon. Jäähtymisaika vaihtelee käytetystä materiaali sta 
riippuen, mutta joissain tapauksissa jäähtymisaika voi olla jopa 12 tuntia.  
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Kuva 5 Jauhepetisulatuksen työkuvaus (Loughborough University, 2018) 

Yleisimmin tätä valmistusmenetelmää käytetään toiminnallisten prototyyppien sekä 
pienten tuotantoerien valmistuksessa. Jauhepetisulatuksella pystytään tuottamaan 
mittatarkkoja ja tasaisen laadun omaavia tuotteita. Tukirakenteiden käyttö 
jauhepetisulatuksessa ei ole välttämätöntä, koska ylimääräinen tulostusmateriaali antaa 
tarvittavan tuen valmistettavalle kappaleelle. Ylimääräisestä jauheesta pystytään 
hyödyntämään ainoastaan 50 % uusiokäyttöön. 
 
Jauhepetisulatuksessa käytettäviä materiaaleja ovat muun muassa erilaiset polyamidit 

ja nylonit. Normaalin tulostuksen kerrospaksuus vaihtelee 100–120 µm välillä. Tässä 
tulostusmenetelmässä ei tarvita kappaleen jälkikäsittelyä. 
(Varotsis, 2018) 

2.4.6 Jauhepetisulatus (metalli) (Powder bed fusion) 

Jauhepetisulatusta voidaan käyttää myös metalli kappaleiden tulostukseen. Metallin 
tulostuksessa prosessi on sama kuin muovitulostuksessa, poikkeuksena ainoastaan, 
että tulostuskammio täytetään suojakaasulla ja tulostuksessa on käytettävä 
tukirakenteita, koska metallijauhe ei tue riittävästi tulostettavaa kappaletta. 
 
Tulostusta käytetään valmistettaessa pieniä metallikappale-eriä. Ylimääräisestä 
jauheesta voidaan uusiokäyttää jopa 95 %. Suurin osa hukka materiaalista muodostuu 
loppukäsittelyssä poistetuista tukirakenteista. 
 

Metallijauhe tulostuksen kerrospaksuus vaihtelee 20–50 µm välillä riippuen käytetystä 
materiaalista. Jauhepetisulatuksella teollisuudessa käytetyille kappaleille materiaaleina 

käytetään yleisimmin alumiinia, ruostumatonta terästä, titaania ja koboltti kromia. 
Materiaalikulut ovat metallitulostuksessa erittäin korkeat esimerkiksi teräsjauheen 
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kilohinta vaihtelee 350 $ ja 400 $ välillä. Tämän takia on tärkeätä minimoida 
tukirakenteiden määrä suunnittelussa, jotta kappalehinnat pysyisivät kurissa. (Varotsis, 

2018) 

 
Kuva 6 Metallituloste tukirakenteiden kanssa (Griffiths, 2017) 

2.5 Lisäävän materiaalin prosessin laadunvarmistus 

3D-tulostustekniikoiden kehitys on ollut todella nopeaa mikä on näkynyt laitteiden 
kehityksessä. Kehitystä on nähty esimerkiksi tulostusnopeuden kasvussa, 

tulostuskammioiden koon kasvuna sekä laadunhallinnasta vastaavien järjestelmien 
saatavuutena.  
 
Laadunhallinta onkin yksi suurimmista haasteista 3D-tulostusteknologiassa. 
Laadunhallintaongelmille pitäisi löytää ratkaisu, jotta 3D-tulostusta voitaisiin pitää 
varteenotettavana vaihtoehtona teollisuuden varaosien valmistuksessa. 
Laadunvarmistuksesta tekee haasteelliseksi lisäävän materiaalin valmistukseen 
liittyvien prosessiparametrien määrä sekä niiden keskinäinen vuorovaikutus. Lisäävän 
materiaalin tekniikoille ei tällä hetkellä ole olemassa yhtenäistä sekä yksiselitteistä 
laadunhallinnan menettelytapoja. Teknologioiden kehittyminen ja niiden standardointi 
on kuitenkin lisännyt laadunhallinnan mahdollisuuksia. Virallisia standardeja on jo 
useita ja niiden määrä tulee kasvamaan jatkuvasti, koska ASTM (American society for 
testing and materials)- ja ISO (International Organization for Standardization) -

standardijärjestöt ovat perustaneet lisäävän valmistuksen erikoistuneita työryhmiä 
joiden päätehtävänä on tutkia ja määritellä uusia standardeja. (Aalto, VTT, 2018) 

 
Jauhepetilaitteiden suurimmat toimittajat ovat kehittäneet monitorointijärjestelmiä, 

jotka mahdollistavat vikojen löytymisen valmistusprosessin aikana. Jauhepedistä 
mitataan sen tuottamaan lämpösäteilyä muun muassa spektrometrin, fotoilmaisimen, 

CCD-kameran tai lämpökameran avulla. Tämä mitattu säteily pitää sen jälkeen muuttaa 
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algoritmien avulla informaatioksi jota käytetään laadunhallinnassa. Informaatiota, jota 
saadaan eri tekniikoiden avulla prosessista, liittyvät esimerkiksi sulavyöhykkeen 

lämpötilaan, geometriaan sekä laserin intensiteettiin. Tämän hetkiset laadunhallinta 
monitorointijärjestelmät ovat passiivisia, eli ne korjaavat prosessissa tapahtuvia 

virheitä automaattisesti. Aktiiviset monitorointijärjestelmät, jotka korjaavat 
valmistusprosessissa tapahtuvia virheitä automaattisesti, ovat seuraava askel kohti 

parempaa laadunhallintaa. (Aalto, VTT, 2018) 

3 TEOLLISUUDEN VARAOSIEN NYKYTILANNE 

3.1 Varaosien valmistus 

Teollisuudessa varaosista suurin osa valmistetaan alihankintana poikkeuksena 
yritykselle strategisesti tärkeitä osia ei mielellään luovuteta yrityksen ulkopuolelle 
valmistettavaksi. Nämä strategiset osat saattavat sisältää tärkeitä suunnittelutietoja , 
joiden ei haluta vuotavan kilpailijalle. Valmistusprosesseissa tarvittavat erikoistyökalut, 
kuten muotit, ovat yleensä alkuperäisen varaosavalmistajan omistuksessa. Kaikkia 
alihankkijan omistamia työkaluja on kuitenkin vaikea kartoittaa, joten olemassa oleva 

työkalumassa jää epäselväksi. (Aalto & VTT, 2018) 

 
Kiireellisesti tarvittavia yksittäisiä varaosia valmistetaan itse yrityksessä tai lähellä 

olevilla alihankkijoilla. Varaosista on kuitenkin suurin osa vakiokomponentteja, joita 
valmistetaan suurissa tuotantolaitoksissa pitkissä tuotantoketjuissa. Tämän johdosta 

varaosamyynnistä vastaavan yrityksen osuudeksi jää laadun verifiointi, nimikkeiden 
hallinta ja tuotevastuu. Varaosavalmistuksessa ja myynnissä on ongelmallista, että 

alkuperäisvalmisteisosia tai jälkimarkkinaosia saatetaan ostaa huoltojen yhteydessä 
jotain muuta kautta kuin yrityksen omasta varaosaliiketoiminnasta. (2018, Aalto & 

VTT) 
Ketjuuntuneen valmistuksen takia laitteessa käytettävät komponentit saattavat olla 

laajoja, joten jossain tilanteissa rikkoutuneen yksittäisen komponentin tilalle joudutaan 
tilaamaan suuri kokonaisuus. (Aalto, VTT, 2018) 

 
Jotta vältyttäisiin epäselviltä omistussuhteilta on tärkeä selvittää tuotteen 

tekijänoikeuksiin liittyvät asiat. Tekijänoikeuksien asettamat rajat saatetaan kiertää 
muuttamalla kappaleen muotoja, kuitenkin sen säilyttäessä alkuperäisen tuotteen 
tekniset ominaisuudet. (Patentti- ja rekisterihallitus, 2013) 

3.2 Huoltotoiminta 

Huoltosopimuksilla, joita tehdään suurten asiakkaiden kanssa, valmistaja takaa myydyn 

laitteen toimivuuden. Tämä taataan valmistajan oman huolto- ja korjaustoiminnalla. 
Huoltosopimusten tavoite on tasoittaa investointiliiketoiminnan tulorakennetta 

huoltoliiketoiminnan tasaisella tulovirralla. 
 

Suurten asiakkaiden laitoksien yhteyteen perustetaan usein omia varaosavarastoja, 
jotta tuotanto häiriintyisi mahdollisimman vähän. (Aalto, VTT, 2018) 
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3.3 Haasteet nykyisessä toimintamallissa 

3.3.1 Odottamattomat rikkoutumiset ja prosessin pysähtyminen 

Tehtaan tai tuotantolinjan ennakoimaton pysähdys voi aiheuttaa yritykselle suuria 
tuotannollisia menetyksiä. Usein tällaisissa tapauksissa varaosan hinnalla ei ole enää 
merkitystä vaan tärkeimmäksi asiaksi muodostuu korvaavan varaosan toimitusaika. 
Rikkoutumisia varten tehtaat varastoivat pieniä määriä kriittisimpiä varaosia. 
Hankalaksi nämä tilanteet tulevat kun ennakoimattomat varaosat rikkoutuvat ja osaa 

ei ole varastossa. Yksittäisten sarjatuotantotyyppisten osien toimitusajat voivat olla 
jopa kuukausia, koska se saattaa edellyttää toisen varaosan tuotantolinjan alasajon. 

Ennakoimattomista tuotantoprosessin pysähtymisistä johtuvat suuret taloudelliset 
menetykset saattavat edesauttaa uusia virheitä. Yleisimpiä virheitä kiiretilanteessa 

ovat väärän varaosan tilaus tai toimittaminen, mutta kiire voi myös aiheuttaa 
laadunpoikkeamia valmistuksessa. (Aalto, VTT, 2018; Stratasys, 2017) 

3.3.2 Toimitusajat 

Varaosien, jotka löytyvät varastosta, toimitusaika vaihtelee muutamasta päivästä 

viikkoon. Jos kyseessä on kuitenkin osa, jota ei löydy varastosta, toimitusaika voi 
vaihdella viikosta jopa vuoteen. Samalta toimittajalta saapuvat varaosat keräillään 
usein yhdeksi lähetykseksi, jolloin viimeisenä saapuva varaosa myöhästyttää koko 
lähetystä. Pitkä toimitusaika johtuu yleensä siitä, että varaosa valmistetaan pitkällä 
sarjatuotantoprosessilla.  Sarjatuotantoprosessin kapasiteetti on usein myyty täyteen 
vuodeksi eteenpäin jolloin pientoimituksia on hankala saada mahdutettua 
tuotantoväleihin. Aikaisemmin sovituissa toimitusajoissa pysytään, kun varaosa löytyy 
varastosta tai se saadaan valmistettua nopeasti oman organisaation tai alihankkijan 

toimesta. Oman organisaation ongelmat logistiikkaprosessissa saattavat kasvattaa 

toimitusaikaa. (Aalto, VTT, 2018) 
 

Vanhemmissa tai harvemmin käytetyissä kolmannen osapuolen komponenteissa 
saattaa ongelma olla, että niitä ei ole enää saatavilla. Tämän kaltaiset ongelmat 

ratkaistaan, joko käyttämällä korvaavia osia tai uudelleensuunnittelemalla varaosa 
uudestaan. Uudelleensuunnittelua käytetään satunnaisesti ennakkoon 

modernisointimielessä. (Aalto, VTT, 2018) 

3.3.3 Minimierät 

Useimmille tilattaville osille ja komponenteille on määritelty minitilausmäärät. 
Minimitilausmäärät koskevat erityisesti kestomuoteilla suursarjaprosesseissa 
valmistettavia osia, mutta tämä koskee myös kappaleita joiden valmistamisessa 
käytetään harvinaista värikoodia. Varaosia saatetaan tarvita vain muutama, mutta 
minitilauserät ovat yleensä satoja jopa tuhansia kappaleita. Vaikka tilauserän 
absoluuttinen arvo ei olisi suuri, sitoutuu siihen kuitenkin turhaan ylimääräistä 
pääomaa kiinni. (Aalto, VTT, 2018; O’Byrne, 2018) 
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3.3.4 Alaskirjaukset 

Suurissa varaosavarastoissa piilee aina myös riski vanhentuneiden osien 
alaskirjauksille. Varaosien tarvetta on usein hankala arvioida etukäteen, joten 
tuotteiden vanheneminen on yleinen ongelma. Hyvänä esimerkkinä ovat tiivisteet, 
jotka kuivuvat vanhetessaan. Elektroniikan varastoinnin kanssa on myös omat 
haasteensa. Osa elektroniikka varaosista tarvitsee säännöllistä virroittamista, jotta 
komponentit säilyvät toimintakykyisinä. Komponentit jotka pitävät sisällään ohjelmia 

ovat myös haasteellisia varastoinnissa. (Aalto, VTT, 2018) 

3.3.5 Vanhojen tuotteiden ylläpitäminen 

Useimmissa tuotteissa niiden alkuperäinen valmistaja lupaa saatavuustakuun. 
Saatavuustakuulla tarkoitetaan sitä, että valmistaja takaa tuotteiden varaosien 
saatavuuden sovitulle ajanjaksolle. Ajanjakson pituus vaihtelee usein muutamasta 
vuodesta kymmeniin vuosiin. Monissa yrityksissä pitkä saatavuustakuu aiheuttaa 
haasteita. Yleisimpänä haasteena voidaan pitää tuotevarianttien suuri määrä, 
erityisesti jos yrityksen on kooltaan suuri. Suunnittelutietojen dokumentointi aiheuttaa 
myös omat haasteensa vanhoissa varaosissa. Haasteensa vanhojen varaosien 
dokumentoinnille tuo myös se, että suuret yritykset käyttävät paljon alihankkijoita 
varaosien valmistuksessa. Tämä tuottaa erityisesti ongelmia kun sopimukset 
alihankkijoiden kanssa loppuvat, saattaa vanhojen dokumenttien saaminen takaisin 
osoittautua haasteelliseksi. (Aalto, VTT, 2018) 

3.3.6 Sertifiointi, dokumentointi ja nimikehallinta 

Suurin osa varaosista sekä niiden valmistajista ovat sertifioituja tiettyjen standardien 
mukaan. Tämä rajaa varaosien toimittajaksi ne alihankkijat, joilta löytyvät vaaditut 

sertifikaatit. Osien dokumentoinnista ja hallinnasta tekee erityisen hankalaksi tilanteet, 
joissa yrityksellä varaosien määrä on vuosien varrella kasvanut suureksi. Ennen 
vanhaan tietoa on säilötty mikrofilmeille, mutta nykyaikaiset digitaaliset järjestelmät 
ovat korvaamassa niitä. Vanhojen osien suunnitteludokumentit saattavat löytyä silti 
vain mikrofilmeiltä, jolloin saman osan eri versiolla saattaa olla useita eri nimikkeitä. 
Tämä kasvattaa varaosakantaa turhaan. (Aalto, VTT, 2018) 
 
ERP-järjestelmää (Enterprise Resource Planning) käytetään nimikkeiden hallinnan 
keskittämiseen. Jos varaosakantaa hallitaan erillisellä järjestelmällä, on nimikkeiden ja 
informaation alijoukko lähetetty sinne ERP-järjestelmällä. Tämän tyyppisistä 
järjestelmistä esimerkiksi valmistusinformaation löytäminen on usein haasteellista. 
Halvoissa vakiokomponenteissa, esim. tapeissa ja sokissa, löytyy usein nimikkeiden 
päällekkäisyyksiä, jotka ovat peräisin tuotesuunnittelusta. Nämä päällekkäisyydet 
johtuvat usein siitä että halpojen vakiokomponenttien nimikkeistön määrä on erittäin 
laaja. (Aalto, VTT, 2018) 
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3.3.7 Varastoihin sitoutuva pääoma 

Varaosaliiketoiminnassa pyritään keskittämään varastointia yhteen suureen 
keskusvarastoon, jossa suurin osa varaosista sijaitsee.  Varastoitaviin varaosiin sitoutuu 
suuri määrä pääomaa, joten varastoitavien osien määrää yritetään pitää 
mahdollisimman pienenä. Hankalaksi tästä tekee sen, että varaosia pitää kuitenkin olla 
riittävästi, jotta toimitusaikojen pituudet pysyvät suunniteltuina. Tulevaisuutta on 
kuitenkin erittäin vaikea ennakoida, joten keskitetyssä varastoinnissa piilee aina omat 

riskinsä. Joidenkin varaosien pitkiltä toimitusajoilta ja alaskirjauksilta ei voida välttyä. 
Pitkien toimitusaikoikojen helpottamiseksi on huolloilla usein omia pieniä varastoja 

joissa ne säilyttävät kriittisimpiä varaosia. (Aalto, VTT, 2018; O’Byrne, 2018) 

4 3D-SKANNAUS 

4.1 Teoria 

3D-skannauksella tarkoitetaan fyysisen objektin pinnanmuotojen ja sijainnin datan 
keräämistä. Kerätyllä datalla on mahdollista muodostaa digitaalinen 3D-malli. Kerätty 
data muodostuu tuhansista ellei miljoonista yksittäisistä pisteistä, jotka kaikki omaavat 

koordinaatit x-, y- ja z-akselien suhteen. Nämä yksittäisten pisteiden ryhmittymä 
muodostaa ns. pistepilven, jonka avulla pystytään muodostamaan 3D-malli. 
(Wikipedia, 2018) 
 

 

Kuva 7 Laser skannauksella muodostettu verkko ( CGAL Poisson Surface Reconstruction, n.d. ) 

4.2 3D-Skanneri 

3D-skanneri on laite, jolla pystytään analysoimaan fyysisiä objekteja. 3D-skannerissa ja 
normaalissa kamerassa on toimintaperiaatteellisesti hyvin paljon yhtäläisyyksiä. Kun 
normaali kamera kerää ainoastaan sen näkökentällä olevilta pinnoilta  väri-
informaation, niin 3D-skanneri muodostaa datan näkökentällä näkyviltä pinnoilta. 
Tämä data pitää sisällään näkyvien pinnanmuotojen paikkatietoja suhteessa skannerin 
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sijaintiin. Data pitää sisällään yksittäisiä pisteitä jotka muodostavat joukkona 
pistepilven eli pistematriisin. Jokaisella pisteellä on oma määritelty sijainti 

pistematriisin muodostamassa piste-avaruudessa. Yleensä yksittäinen skannaus ei 
kuitenkaan riitä tuottamaan tarvittavan laajaa pistepilvidataa skannauksen kohteesta. 

Riittävän laaja pistepilvidata saavutetaan yleensä vasta useiden, jopa satojen ja useista 
eri suunnista tehtyjen skannausten jälkeen, jotta saadut pistetiedot olisivat riittävän 

kattavia kohteen analysoimiseksi. Nämä tehdyt skannaukset on vielä yhdistettävä jotta 
saataisiin täydellinen malli. (Stella, 2017) 

4.3 Digitaalisuus 

Nykyisillä skannausteknologioilla on mahdollista tuottaa 2D-kuvia sekä pistepilvidataa, 
jotka voidaan muuntaa tiedostoksi. Tiedosto pitää sisällään malleja, joita pystytään 

käyttämään 3D-suunnitteluohjelmissa ja 3D-tulostimissa. 3D-ohjelmalla viimeisteltyjä 
malleja voidaan käyttää kun halutaan valmistaa kappaleita esimerkiksi 3D-tulostimilla 

tai CNC-koneilla. Skannauksella saatua pistepilvidataa ei voida käyttää suoraan mallin 
valmistukseen vaan dataa on käsiteltävä ohjelmalla, jotta siitä saataisiin valmistukseen 

soveltuva malli. 
 

Käsiteltyjä 3D-malleja voidaan säilyttää erilaisissa pilvipalveluissa, joista ne voidaan 
ottaa valmistukseen kolmannen osapuolen toimesta. Tämä kolmas osapuoli voi 

valmistaa tämän jälkeen halutun kappaleen sille optimaalisessa valmistuspaikassa. 
Optimaalinen valmistuspaikka voi olla esimerkiksi tarvittavan varaosan toimituspaikka.  

4.4 Skannausteknologiat 

3D-skannausteknologioita on useita erilaisia. Skannausta on mahdollista käyttää yksin 

tai yhdistetty toiseen teknologiaan. Skannausteknologiat jaotellaan 

toimintaperiaatteen perusteella kahteen pääluokkaan, ei-koskettaviin ja koskettaviin 
menetelmiin.  

 
Ei-koskettavat menetelmät on jaettava vielä passiivisiin ja aktiivisiin skannereihin. 

Koskettavilla skannaus menetelmillä mittaus suoritetaan, nimensä mukaisesti, 
koskettamalla skannauksen kohteena olevan pintaa. Koskettavaa menetelmää 

käytetään pääasiassa tarkastus- ja laadunvalvonnanmittauksiin.  
 

Ei-koskettavissa 3D-menetelmissä aktiiviset skannerit tuottavat itse säteilyn, joka 
takaisinheijastuman avulla skannauslaitteisto muodostaa pistepilvidatan kohteesta. 

Teollisuudessa käytetään yleisesti aktiivisia 3D-skannereita, jotka skannaavat 
hyödyntämällä laserskannausteknologiaa. Passiiviset 3D-skannerit hyödyntävät 

säteilyä, jonka jokin muu lähde on tuottanut, esimerkiksi infrapuna- ja auringonvalo. 
Passiiviset skannerit ovat yleensä aktiivisia skannereita halvempia ja tarkkuudeltaan 

heikompia. Niitä ei lähtökohtaisesti voi käyttää erityistä tarkkuutta vaativiin 

mittauksiin, eivätkä ne sovellu käänteismallinnukseen. (Mostafa, 2015) 
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4.5 Koskettavat menetelmät 

Koskettavissa 3D-skannaus menetelmissä skannattavaa kohdetta kosketetaan 
skannerin mittapäällä jonka jälkeen laitteisto rekisteröi mittapään kosketuskärjen 
aseman kosketushetkellä. Rekisteröidyt kosketuskärjen aseman pisteet muodostavat 
pisteverkon, jolla pystytään muodostamaan 3D-malli. (Mostafa, 2015) 
 
CMM-laitteiden suurin etu on niillä suoritettujen mittausten tarkkuus. Mittauksilla 

voidaan saavuttaa jopa muutaman mikrometrin tarkkuus. Laitteiden hankintahinnat 
ovat kuitenkin muita laitteita suurempia. CMM-laitteita ei voi myöskään käyttää 

pehmeiden, hauraiden eikä vaarallisten kohteiden mittauksiin. Laitteiden fyysiset 
ulkomitat määrittävät sen kuinka suuria kohteita niillä voi mitata. Suurien kohteiden 

mittauksessa käytetään yleensä perinteisen koordinaatti- ja käsivarsimittauskoneen 
yhdistelmää, jolloin käsivarsi liikkuu akselien mukaan. (Mostafa, 2015; EMS, n.d.) 

4.5.1 Koordinaattimittauskone 

Koordinaattimittauskone (CMM) on tyypillisin koskettavan menetelmässä käytettävä 
laitteisto. Tyypillisessä CMM-laitteistossa mittapää liikkuu kolmen akselin avulla, jotka 
ovat kiinnitetty tarkasti toisiaan vasten kohtisuorassa.  

 
Kuva 8 Tyypillinen koordinaattimittauskone, Strato-Apex (Mitutoy, n.d.) 
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Rakenteeltaan koordinaattimittauskoneet ovat yleensä raskaita, mutta tämän takia 
myös erittäin tarkkoja. Koska mittaukset ovat hitaita, CMM-laitteita käytetäänkin 

yleensä vain erityistä tarkkuutta edellyttäviin mittauksiin. Näihin lukeutuvat 
esimerkiksi toleranssi- ja geometriatarkistukset. Perinteiset koordinaattimittauskoneet 

ovat mittalaitteina tarkimpia, jonka takia niitä ei käytetä varsinaiseen skannaukseen 
vaan yleensä ainoastaan mittauksiin ja tarkistuksiin. (EMS, n.d.) 

4.5.2 Käsivarsimittauskone 

Toinen koskettavaan menetelmään perustuva laitteisto on käsivarrella toimiva 
mittauskone. Käsivarsimittauskoneen varressa olevissa nivelissä on sensorit jotka 

mittaavat tarkasti varren liikettä. Varren päässä on myös mittapää joka on myös 
nivelletty. Mittapään nivel pystyy pyörimään oman akselinsa ympäri, joten mittapään 

mittakärjellä pystytään mittaamaan myös hankalistakin paikoista. Verrattuna 
perinteisiin koordinaattimittauskoneisiin, käsivarsimittauskone on nopeampi käyttää. 

Käsivarrella pystytään myös käyttämään monipuolisempiin mittauskohteisiin. 
Käsivarsimittauskoneella pystytään myös suorittamaan skannauksia mittakärkeä 

liikuttamalla mitattavan kohteen pinnalla. (Wikipedia, 2018) 

 
Kuva 9 Teräräpiirtoinen kannettava 3D-mittauskone (Lead-Sail, n.d.) 
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4.6 Ei-koskettavat menetelmät 

Ei-koskettavat tekniikat jakautuvat kahteen eri osioon, aktiivisiin ja passiivisiin 
skannauksiin. Aktiiviset ja passiiviset menetelmät erottuvat toisistaan skannauksessa 
käytettävän säteilyn lähteestä. Aktiiviset skannerit käyttävät itse tuottamaansa säteilyä 
esimerkiksi valoa tai laseria, kun taas passiiviset skannerit hyödyntävät ympäristön 
tuottamaa säteilyä. 

4.7 Ei-koskettavat aktiiviset menetelmät 

Aktiiviset skannausmenetelmät jaotellaan usein viiteen eri ryhmään, valo- ja 
laserskannaus, pulssi- ja vaihe-eroskannaukseen sekä muiden teknologioiden 
hybrideihin tai niiden yhdistelmiin. 
 
Tyypillisesti nämä skannausmenetelmät perustuvat säteen lentoajan mittaukseen. 
Aktiiviset skannausmenetelmät ovat yleensä itsenäisesti käytettyjä, mutta joissakin 
tapauksissa niitä voidaan myös käyttää yhdessä muiden teknologioiden kanssa. Tämän 
lisäksi on teknologioita jotka muodostavat yhdistelmiä tai hybridejä toisten 
teknologioiden kanssa, esimerkiksi fotogrammetrian ja strukturoidun valon yhdistelmä. 
(Twindom, 2018) 

4.7.1 Kolmiomittaus 

Kolmiomittauksessa hyödynnetään lasersädettä, strukturoitua tai moduloitua valoa. 

Kohteena olevan kappaleen pinnanmuodot analysoidaan projektoitavan valon tai 
kuvion avulla. 3D-skanneri heijastaa kohteena olevan kappaleen pinnalle laser pisteen 

tai viivan. Laserin heijastuessa kappaleen pinnalta skannerissa sijaitseva erillinen 
sensori havaitsee takaisin heijastuvan valon. Sensori havaitsee takaisin heijastuvan 

valon kulman muutoksen alkuperäisen valon kulman välillä. Trigonometriaa 
hyödyntämällä skanneri laskee tämän yksittäisen pisteen etäisyyden kameraan. 
Yksittäisiä pisteitä keräämällä skanneri pystyy muodostamaan aikaisemmin mainitun 
pisteverkon. (Mostafa, 2015) 
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Kuva 10 Kolmiomittaus skannerin toimintaperiaate (Wright, 2016)  

Strukturoitua valoa hyödyntävät teknologiat käyttävät laserin sijaan valokuviota, joka 
kameraan takaisinheijastuvan kuvion muutoksesta voidaan määritellä kohteena olevan 
kappaleen pinnamuodot. Valokuviona on usein eräänlainen viivakuvio, joka 
muodostuu mustista ja valkoisista pystysuoraan muodostuvista viivoista. Strukturoidun 
valon teknologiassa käytettävien skannauslaitteita kutsutaan valko- tai 
sinivaloskannereiksi. (Mostafa, 2015) 

 
Strukturoidun valon skannausmenetelmissä voidaan myös käyttää moduloitua valoa. 
Moduloitua valoa käytettäessä kohdetta päin heijastetaan värillistä valoa, jonka väriä 

muunnellaan tasaisella syklillä. Skannerin kamera havaitsee takaisin heijastuvan valon 
ja sen määrän. Takaisin heijastuneen valon määrällä sekä kuvion perusteella voidaan 

laskea valon kulkema etäisyys. Moduloitua valoa käytettäessä ei tarvitse huomioida 
ulkopuolisten aiheuttamia häiriöitä. (Mostafa, 2015) 

4.7.2 Pulssilaser 

Pulssilaserskannerin toimintaperiaate perustuu laserin lentoajan mittaamiseen. 

Pulssilaser lähettää katkonaisen säteen kohdetta päin ja mittaa siitä takaisin 
heijastuvan säteen lentoajan. Skannerin ja mittauksen kohteen välisen etäisyyden 
pystyy selvittämään valonnopeuden avulla seuraavalla kaavalla. (3D Scanco, 2018) 
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𝑟 =
𝑡∗𝑐

2
   (1) 

 
 r on skanneri ja skannattavan kohteen välinen etäisyys  

 t on laserin lähettämän pulssin lentoaika 
 c on valonnopeus 

 
Pulssilaserskanneri soveltuu erittäin hyvin suurten kohteiden, esimerkiksi rakennusten 

skannaukseen. Pulssilaserin skannausetäisyys kohteeseen voi olla erittäin pitkä, jopa 
yhden kilometrin matka. Pitkien mittaetäisyyksien heikkoutena on että vähäinenkin 

liike, esimerkiksi puiden liikkuminen tuulessa, vaikuttaa mittaustulokseen 
negatiivisesti. Mittausetäisyys määrittyy laserin pulssin lähetystehon ja 

toistotaajuuden määräämän enimmäiskulkuajan mukaan. Pulssilaserin toistotaajuus 
rajoittuu yleensä muutamaan tuhanteen. Toistotaajuudella tarkoitetaan mitattujen 

havaintojen määrää sekunnissa. (Mostafa, 2015) 

4.8 Passiiviset menetelmät 

Passiivisella menetelmällä toimivat 3D-skannerit hyödyntävät yleensä joko yhtä tai 

kahta digitaali kameraa. Kun käytetään yhden kameran tekniikkaa, skannauksen 
kohteesta otetaan useita kuvia eri suunnista. Otetuista kuvista muodostetaan kohteen 

3D-kuva. Tätä tekniikkaa kutsutaan kuvapohjaiseksi mallintamiseksi ja se perustuu 
fotogrammetriaan. Fotometrinen stereo - menetelmä kuuluu myös yhden kameran 

menetelmiin. Fotometriassa otetaan useita kuvia yhdestä kohteesta muuttuvissa valo-
olosuhteissa. 

5 VARAOSAN SKANNAUS 

Skannaus on pakollinen toimenpide, mikäli 3D-tulostettavasta kappaleesta ei ole 

valmiina 3D-mallia. Valmistettavan kappaleen ominaisuuksia voidaan samalla 

parantaa, jos sille on tarvetta. Tässä tapauksessa kappaleesta ei löytynyt valmiina 3D-
mallia, joten jouduin hyödyntämään skannaus sen saamiseksi. 

5.1 Varaosan esittely 

Varaosan valinta osoittautui haastavaksi, koska varaosan piti kooltaan olla tarpeeksi 

pieni jotta varaosan skannaus sekä tulostus olisi toteutettavissa rajallisilla resursseilla. 
Tämän takia valintani kohdistui varaosaan joka ei suoranaisesti ole 

teollisuudenvaraosa. Varaosaksi valitsin raskaiden ajoneuvojen rumpujarrujen 
jarrukengissä sijaitsevien laakerien akselin. (Wikipedia, 2016) 

 
Rumpujarrun toiminta perustuu jarrutuksessa jarrukengän kitkapinnan kosketuksesta 

jarrurummun sisäpintaan. Näiden kahden pinnan keskinäinen kitka hidastaa ajoneuvon 
nopeutta. Valitsemani varaosa on oleellinen osa rumpujarrun toimintaa.  
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Akseli asennetaan rullalaakerin sisälle, jossa sen paikalla pysyminen varmistetaan 
kahdella lukkorenkaalla. 

Akselin päätoimintatarkoitus on siirtää jarruttaessa laakeriin kohdistuva voima 
jarrukenkään, jolloin jarrukengän kitkapinta osuu jarrurumpua vasten. (Wikipedia, 

2016) 
 

 
Kuva 11 Kuorma auton akselikokoonpano, 1.Jarkkukengän laakeriakseli, 2.Laakeri, 3.Jarrupala, 4.Jarrukenkä, 
5.Jarrurumpu (BPW, n.d.) 

5.2 Varaosan skannaus 

5.2.1 Skannerin esittely 

Varaosan skannauksessa käytettiin EinScan-SE -pöytäskanneria, joka hyödyntää 
strukturoidun valon teknologiaa. Strukturoidun valon skannaus kuuluu 
kolmiomittauksen skannaus ”perheeseen”. EinScan-SE -skannerissa on kaksi kameraa 

jotka havaitsevat kappaleen muodot samalla kun projektori heijastaa kappaleeseen 
strukturoitua valokuviota. Valokuvio sisältää useita pystysuoria mustavalkoisia viivoja, 
joiden avulla skanneri pystyy mittaamaan kappaleen pinnanmuodot. Skannerissa 

molemmat kamerat sekä projektori pysyvät paikallaan, kun taas alusta jolle 
skannattava kappale asetetaan, pyörii 360 astetta, jotta kappaleesta skannautuisi 

jokainen kuvakulma. Skannerin hankintahinta yksityiselle henkilölle on noin 1500€.  
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Kuva 12 EinScan-SE -pöytäskanneri (Dustinhome, n.d.) 

5.2.2 Skannausprosessi 

Skannausprosessi aloitetaan aina käynnistämällä skanneri sekä siihen kytketty 

tietokone. Tietokoneesta valitaan skannerin oma skannausohjelma, joka tässä 
tapauksessa oli saman niminen kuin skanneri. Tämän jälkeen skannausohjelmasta 

valitaan millä tarkkuudella halutaan skannattavaa kappaletta tutkia. Valitsin 
skannaustarkkuudeksi keskitarkan eli mediumin. Kun tarkkuus on asetettu pyytää 

ohjelmisto vielä kuinka monella käännöllä tutkittavaa kappaletta tarkastellaan. 
Käännöillä tarkoitetaan, kuinka monta kertaa alusta kääntyy 360 asteen matkalla. 

Kääntöjen määräksi valitsin 100 eli alusta kääntyy 3,6 asteen välein tarkastelemaan 
kappaletta. Käytän näitä samoja asetuksia molemmilla skannauskerroilla. 
 

Ensimmäisellä skannauskerralla en osannut ennakoida kappaleen pinnan laadun 
aiheuttamia ongelmia.  Skannattavassa kappaleessa on työstettyjä pintoja jotka 

peilaavat valoa. Tämä peilaus aiheutti ongelmia skannauksessa, koska skannaus 
tapahtuu heijastamalla strukturoitua valoa kappaleen pinnalle. Kamerat havaitsevat 

tämän jälkeen strukturoidusta valosta havaittavia muutoksia.  Valon peilaus aiheutti 
ongelmia nimenomaan kameroiden havaitsemissa muutoksissa. Peilaus aiheutti 

kappaleen ympärille ylimääräisen rosoisen kehän, kappaleen pinnat eivät myöskään 
muodostuneet skannauksessa oikein. 

 
Toista skannauskertaa varten maalasin tarkasteltavana olevan akselin pohjamaalilla, 

jotta kappaleen työstetyt pinnat eivät peilaisi valoa. Pohjamaalilla maalaus auttoi 
muuttamaan akselin kiiltävät työstetyt pinnat helpommin skannattavaksi mataksi. 

Tämä matta pinta auttoi huomattavasti skannauksessa, koska akseli ei enää peilannut 
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strukturoitua valoa. Tämän maalauksen ansiosta saatiin skannauksella erittäin tarkka 
kopio akselista. 

 
Kuva 13 Skannauksen kehitys maalauksen jälkeen (Pihkamäki, 2018) 

Tutkittavan kappaleen muodon johdosta, akselia ei pystynyt skannaamaan yhdellä 
kerralla. Akselin päädyt eivät muodostuneet skannauksessa joten jouduin kääntämään 

akselin vaakatasoon. Kuten aiemmin mainitsin EinScan-SE -pöytäskannerissa kamerat 
ja projektori pysyvät paikoillaan ja edessä oleva alusta pyörii oman akselin ympäri. 

Tämä aiheutti ongelmia vaakatasossa skannauksessa, koska pyöreä akselin pyörähti 
skannauksessa usein pois alustalta. Ongelman ratkaisin käyttämällä maalarinteippiä 
pitämään akselia paikallaan. Maalarinteippi aiheutti kuitenkin skannauksessa ongelmia 
muodostamalla ylimääräisiä muotoja akseliin. Ylimääräiset muodot oli kuitenkin 

helppo poistaa käytetyllä skannausohjelmalla. Akselin päätyjen skannauksessa 
tarkkuudella ei ollut niin suurta merkitystä, joten vaihdoin kääntöjen määrän sadasta 
kahteen kymmeneen. 

 
Kuva 14 Akselin vaakatason/päätyjen skannaus (Pihkamäki, 2018) 
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Vaakatason skannauksen valmistuttua, skannausohjelma yhdisti molemmat 
skannaukset yhdeksi kappaleeksi. Yhdistämistä varten piti valita molemmista 

skannauksista muodostetuista kappaleista valita kolme kiintopistettä, jotta skannausten 
yhdistyminen tapahtuisi oikein. Yhdistämisen jälkeen oli akselin skannauksen 

lopputuote erittäin tarkka. Lopullinen tuote sisälsi noin 10,8 miljoonaa erillistä 
mittakolmiota, joita muodostuu kolmiomittaus tavalla. 

 
Kuva 15 Lopullinen skannaustuote (Pihkamäki, 2018) 

 

6 VARAOSAN VALMISTUSPROSESSI 

6.1 Tulostimen esittely 

Varaosan valmistuksessa käytin MiniFactory MF3 3D-tulostinta.  MF3-tulostin on 
kuuluu pursotin tulostimien ryhmään ja se käyttää PLA muovia tulostuksessa. PLA-
muovi on biohajoavaa, joten se on näin ollen ympäristöystävällinen vaihtoehto. MF3 
3D-tulostimessa materiaalia sulattava kuumennuselementti ei liiku, vaan tulostusalusta 
liikkuu y-, x- ja z akselin suhteen. Käytettävän tulostin hankintahinta yksityiselle 
käyttäjälle on noin 1500€. Minifactoryn tulostimet sopivat erittäin hyvin harrastajille 
niiden edullisten hintojen ja helpon käyttäjäohjelmien puolesta. 
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                                      Kuva 16 MiniFactory MF3 3D-tulostin (Pihkamäki, 2018) 

6.2 Skannaus tuloksen käsittely ennen tulostamista 

Ennen varaosan varsinaista tulostusta pitää skannauksessa saatua tiedostoa käsitellä. 

Skannauksessa mitattu pistepilvi on liian suuri tulostimelle, joten mitattua pistepilveä 
pitää yksinkertaistaa. Yksinkertaistamisella tarkoitetaan mitattujen kolmioiden määrän 

vähentämistä. Skannaustiedoston yksinkertaistamiseen käytetään ohjelmaa nimeltä 
Meshlab. Kun skannaustiedosto on ladattu Meshlabiin, voidaan ohjelmalla käsitellä  
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skannauksen tarkkuutta. MiniFactory 3 -tulostimella on rajallinen muistitilavuus, joten 
skannaustuloksen tarkkuutta on pienennettävä 1:100. 

 

 
Kuva 17 Skannaustuloksen yksinkertaistaminen Meshlab ohjelmalla (Pihkamäki, 2018) 

Yksinkertaistamisen jälkeen on kappaletta pitää vielä käsitellä Meshmixer-ohjelmalla. 
Skannauksesta ei koskaan saa täysin kiinteätä kappaletta vaan skannauksessa saadaan 
ainoastaan kappaleen ulkopinnan kuoret. Kappaleen kuorten sisältö pitää täyttää, koska 
tulostimeen syötettävän tiedoston pitää olla solid eli täysi. Ohjelma analysoi syötetyn 
kappaleen, jonka jälkeen valitaan pistepilven sisällön täytön tarkkuus.  
 

 
Kuva 18 Kappaleen skannauksessa saadun pistepilven täyttö (Pihkamäki, 2018) 
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Pistepilven täytön jälkeen on jäljellä vielä yksi toimenpide ennen kun kappale on 
valmiina tulostukseen. Kappaleelle on vielä valittava oikea tulostussuunta, eli on 

kappale on aseteltava alustalle tulostukselle edullisesti päin. Akselin toisessa päässä on 
sijaitsevat suuret viisteet, jotka ovat helpommin tulostettavissa jos viisteellinen pää on 

tulostusalustaa vasten. Kappaleen tulostussuunnan valitsemisen jälkeen, tallennetaan 
kappaleen data 3D-tulostimelle sopivaan STL-tiedostomuotoon.  

 

 
Kuva 19 Kappaleen tulostussuunnan valitseminen (Pihkamäki, 2018) 

6.3 Kappaleen tulostus 

6.3.1 3D-tulostimen huolto 

Ensimmäinen vaihe varaosan tulostamisessa on tulostimen valmistelu. Pursottavan 

valmistusmenetelmän 3D-tulostimissa on kuuma tulostusalusta, joka on kyseisessä 
tulostimessa lasinen. Tämä tulostusalusta on puhdistetta aina ennen kuin uuden 

kappaleen tulostus aloitetaan. Tulostusalusta jälkeen on seuraava toimenpide lisätä 
tarvittaessa tulostuksessa käytettävää pursotusmateriaalia. Tulostusmateriaalina MF3-

tulostimessa on PLA-muovi.  

6.3.2 Tulostus ohjelman parametrien määrittäminen 

3D-tulostimen huoltamisen jälkeen seuraava toimenpide on ladata Meshmixerillä 
käsitelty STL-tiedosto kappaleesta, tulostimen hallintaohjelmalle Repertier-hostille. 
Repertier-hostilla muodostetaan tulostimen G-koodi. G-koodi on koodi, jolla ohjataan 

tulostimen toimintaa kappaletta valmistettaessa.  Mikäli kappaleita tulostetaan useita 
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samalla kertaa, olisi niiden asettelu tulostusalustalle tärkeää tilan tulostuskapasiteetin 
maksimoinnin kannalta.  

 

 
Kuva 20 Kappaleen asettelu tulostusalustalle (Pihkamäki, 2018) 

Tulostimen hallintaohjelmalla on myös mahdollista valita tulostettavan kappaleen 

täyttöaste. Täyttöasteella tarkoitetaan kuinka paljon tulostettavan kappaleen 
sisustasta täytetään muovitulosteella. Täyttöastetta pienentämällä nopeutetaan 

tulostusprosessia, sekä vähennetään tulostetun kappaleen muotovääristymiä. Valitsin 
kappaleen täyttöasteeksi 30 % nopeuttaakseni tulostusprosessia, koska 

opinnäytetyössä tutkittavan kappaleen rasitusominaisuuksia ei pystytä tutkimaan 
muovitulosteisella kopiolla. 30 % täyttöaste vaatii kappaleen sisälle ns. hunajakenno 
tukirakenteen, jotta tulostus onnistuisi. Ennen tulostamista oli määriteltävä myös 
tulostimen kuumapään ja tulostusalustan lämpötila. Kuumapään lämpötilaksi valittiin 
200 ºC ja tulostusalustan 60 ºC.  

6.3.3 Tutkittavan kappaleen tulostus 

Parametrien asettamisen jälkeen alkaa itse tulostusprosessi. Tulostuksessa kuumapää 

liikkuu x- ja y-akselien suuntaisesti lisäten materiaalia kerroksittain g-koodin 
määritelmän mukaan. Kerrospaksuudeksi valittiin 0,1 mm. Kerroksien 

kokonaismääräksi muodostui 582. Kappaleen tulostusajaksi tuli noin 3,5 tuntia. 
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Kuva 21 Tulostus prosessia (Pihkamäki, 2018) 

7 YHTEENVETO 

7.1 Tulosteen vertailu alkuperäiseen varaosaan 

Tulostetun kappaleen ulkoiset mitat poikkesivat hyvin vähän alkuperäisestä 
kappaleesta. Mittapoikkeamat eivät vaikuttaneet varaosan toiminnallisuuteen. 

Tulostettava materiaali oli PLA muovia, kun taas alkuperäinen tuote oli valmistettu 
metallista. Materiaali poikkeaman vuoksi tulostettavaa kappaletta ei kuitenkaan voi 

käyttää alkuperäisessä tarkoituksessa.  
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Kuva 22 Tulostettu kappale (valkoinen) ja alkuperäinen kappale (harmaa) (Pihkamäki, 2018) 

Tulostettavassa kappaleessa pinnanlaatu ei vastannut alkuperäistä, sillä 
tulostuskerrokset (0,1 mm) olivat havaittavissa. Tasaisen pinnanlaadun saavuttamiseksi 

tulisi skannaustulosta muokata isommaksi, jotta kappaleeseen saataisiin jälkikäsittelyllä 
tasainen pinnanlaatu. Jälkikäsittelytapana voitaisiin käyttää esimerkiksi sorvaamista, 

jossa kappaleesta poistettaisiin aikaisemmin lisätty ylimääräinen materiaali. 
Valmistetun kappaleen ulkomitat olivat hyvin lähellä alkuperäistä varaosaa. 

7.2 Havaintoja valmistusprosessissa 

Valmistettavasta varaosasta ei ollut valmiina 3D-mallia, joten jouduin skannaamaan 

alkuperäisen tuotteen. Skannatessa alkuperäistä tuotetta havaitsin ongelman, jonka 
aiheutti alkuperäisen kappaleen työstetyt/kiiltävät pinnat. Kiiltävät pinnat peilasit 
skannauksessa käytettyä strukturoivaa valoa virheellisesti. Tämän johdosta kappaleen 

ympärille muodostui rosoinen pinnanlaatu valon peilauksen johdosta. Tämä ongelma 
ratkaistiin maalaamalla kappale pohjamaalilla, jotta kappaleen kiiltävät pinnat 

mattapintaisiksi. Ongelman ratkaisun jälkeen skannausprosessissa kesti noin 2 tuntia. 
 

Kappaleen tulostuksessa kesti 3,5 tuntia, eikä se vaatinut jatkuvaa seurantaa. Laite 
lopetti tulostamisen automaattisesti kappaleen ollessa valmis. Tulostetusta 

kappaleesta poistettiin ylimääräiset reunukset jotka muodostuivat kappaleen ja 
tulostusalusta väliin. 

7.3 Tulevaisuuden näkymät 3D-tulostuksessa 

Läpikäymäni materiaalin perusteella vahva käsitykseni on, että 3D-tulostusta tullaan 

käyttämään tulevaisuudessa enenevässä määrin teollisuuden varaosien 
valmistuksessa. Erityisesti varaosat, joita tarvitaan pieniä määriä ja joiden valmistus 

perinteisillä valmistusmenetelmillä on kallista ovat optimaalisia tuotteita 3D-

tulostuksella valmistettaviksi. 
 

Markkinoilla on 3D-tulostuspalveluja tarjoavia yrityksiä, joilla on omassa 
toimittajakunnassaan useampia 3D-tulosvalmistusta suorittavia yrityksiä. Näin itse 
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valmistus voidaan suorittaa lähellä varaosan käyttöpaikkaa. 3D-malleja voidaan 
säilyttää pilvipalveluissa ja jakaa tieto valitulle valmistajalle nopeasti ja virheettömästi. 

Tämä mahdollistaa toimitusajan minimoimisen. 
 

Erityistä huomiota vaatii tuotteiden omistusoikeuksien varmentaminen ja 
väärinkäyttöjen estäminen. Tätä voidaan hallita  mm. hankintasopimuksien avulla, 

jossa selkeästi määritellään tuotteiden omistajuudet. Ongelmana tulostuslaitteiden 
yleistyessä ns. kotikäyttöön tällöin varaosien patenttioikeuksien valvominen vaikeutuu. 
Mielestäni tällä hetkellä valmistusteollisuudessa vallitsee käännekohta digitaalisen ja 
perinteisen valmistustavan välillä. Digitaalisen valmistustavan haasteena ovat vanhat 
sekä puutteelliset dokumentit vanhoista vähän käytetyistä varaosista, joissa 3D-
tulostuksen käyttö olisi optimaalisinta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että 
vanhoista osista tulee ensin uudelleen suunnitella 3D-mallit ennen kuin niitä voidaan 
valmistaa lisäävän materiaalin prosessilla. Tämä uudelleen suunnitteluprosessi on tällä 
hetkellä työlästä sekä kallista, mikä saattaa hidastaa digitaalisuuteen siirtymistä 
vanhojen osien osalta. Uudelleen suunnittelua voitaisiin myös korvata varaosien 
skannauksella, mikäli skannauksessa käytettävät laitteet tuottaisivat valmiin mallin, 

jota voitaisiin hyödyntää valmistuksessa ilman erillistä käsittelyä. 
 

Valmistusmateriaaleina käytetään nyt enimmäkseen erilaisia muoveja, koska raaka-
aineet sekä tulostuslaitteet ovat metallisia huomattavasti edullisempia. Uskon, että 

lisääntyvä kilpailu tuo kuitenkin markkinoille myös kilpailukykyisiä metallimateriaaleja 
sekä tulostimia. 
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      Liite 1 

TERMISTÖ 
 

2D – Kaksiulotteisuus, kahden tason x ja y ulottovuus 

3D – Kolmiulotteisuus, kolmen tason x, y ja z ulottuvuus 

3D-tulostus – Lisäävän materiaalin valmistusmenetelmä 

CMM – (eng. Coordinate-measuring machine) Koordinaattimittauskone 

Emittointi - Säteilyä, hiukkasten siirtymistä säteilylähteestä kohteeseen p 

Fotopolymeeri – Valon vaikutuksella kovettuva polymeeri 

Fused deposition modelling (FDM) – Pursotus  

Polymeeri – Molekyyli jossa useat pienet molekyylit ovat liittyneet toisiinsa 

Prototyyppi – mallikappale 

Rapid prototyping – Nopea tapa valmistaa prototyyppejä 

Strukturoitu valo – Rakenteellinen valo 

Tuloste – tulostettava kappale 

UV-valo (Ultraviolettisäteil) – Sähkömagneettista säteilyä 

 


