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The purpose of this Bachelor´s thesis was to examine different production methods for 
plastic objects. In addition, the aim was to introduce guidelines for choosing the right man-
ufacturing process when producing objects from plastic materials.  
 
The purpose was to compare plastic manufacturing processes that are capable of produc-
ing objects with almost any shape. This means that the objects are usually more compli-
cated in shape.  This thesis focuses on manufacturing processes that are capable of pro-
ducing objects with almost any shape from plastics. The processes chosen for this thesis 
are 3D printing, injection molding and vacuum molding (silicone molding). 
 
The theory part focuses on introducing 3D printing, injection molding and vacuum molding 
from the perspective of their working principles and usability. Furthermore, the equipment 
needed for these production methods and the use of these tools is also introduced. 
 
As a result of this study, an Excel-table was created. The table was made for comparing 
the processes on four different variants. These variants are: the number of pieces, time re-
served for the manufacturing process, the required quality of the surface, and the difficulty 
of the shapes. In conclusion, the created Excel-table was tested on three different pieces 
and the table proved to be functional. 

Keywords 3D printing, vacuum molding, injection molding, silicone 
molding, Maker3D 
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Lyhenteet 

SLA Stereolithography Apparatus. 3D-tulostustekniikka, jossa 

valokovettuvaa hartsia kovetetaan pistemäisellä 

ultraviolettilaserilla haluttuun muotoon.  

SLS Selective Laser Sintering. 3D-tulostustekniikka, jossa 

muovijauhetta sulatetaan laserin avulla. 

MJ Material Jetting. 3D-tulostustekniikka, jossa valokovettuvaa 

hartsia suihkutetaan ja kovetetaan UV-valojen avulla 

kerroksittain. 

FDM Fused Deposition Modeling. Yleisin 3D-tulostustekniikka, 

jossa johdetaan muovinauhaa kuumapäähän, joka sulattaa ja 

ohjaa sulaa muovia kerroksittain muodostaen 3D-kappaleen. 
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1 Johdanto 

Tämän insinöörityön tarkoituksena on vertailla eri muovikappaleiden valmistustekniikoita 

sekä tutustua niiden heikkouksiin ja vahvuuksiin. Lisäksi tavoitteena on luoda 

valmistustekniikan valintaa miettivälle työkalu, joka auttaa oikean tekniikan valinnassa. 

Työssä keskitytään valmistustapoihin, jotka soveltuvat erilaisten esineiden 

valmistukseen. Työssä ei siis käsitellä valmistustapoja, jotka sopivat vain tiettyjen 

profiilien valmistukseen. Vertailuun valitut valmistustavat ovat ruiskuvalu, vakuumivalu ja 

3D-tulostaminen. 

Työn tavoitteena on tutustua tarkemmin mainittuihin valmistustapoihin ja saada luotua 

työkalu, jonka avulla on helppo valita oikea valmistustapa kyseessä olevalle esineelle. 

Valmistustekniikan valinnassa vertaillaan esineeltä ja sen valmistukselta vaadittuja 

kriteereitä ja siihen varattuja resursseja. Näiden tietojen perusteella valitaan 

tapauskohtaisesti parhaiten vaatimuksia vastaava valmistustapa 

Teoriaosuudessa tutustutaan paremmin työhön valittuihin valmistustekniikoihin ja niiden 

toimintaan. 

Työn aiheen antoi Maker3D, joka on 3D-tulostukseen erikoistunut suomalainen yritys. 

Yksi sen toiminnan osa-alueista on muovikappaleiden valmistus. Tällä hetkellä 

Maker3D:n tuotannossa on käytössä useita, eri tekniikoilla toimivia 3D-tulostimia. Työ on 

jatkoa työharjoittelussa aloitetulle tutkimukselle vakuumivalun kannattavuudesta 

Maker3D:lle. 
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2 Valmistustekniikat 

Tässä kappaleessa tutustutaan paremmin vertailuun valittuihin valmistusmenetelmiin. 

Valmistusmenetelmät ovat ruiskuvalu, vakuumivalu ja erilaiset 3D-tulostustekniikat. 

Vertailuun valittujen valmistustapojen valinta tehtiin yhdessä Maker3D:n toimitusjohtajan 

Jarkko Lohilahden kanssa.  

2.1 Ruiskuvalu 

Ruiskuvalu on jo hyvin laajasti käytössä oleva valumenetelmä. Siinä voidaan 

periaatteessa käyttää mitä tahansa lämmössä riittävän juoksevaksi sulavaa materiaalia, 

tai riittävän juoksevaa lämmössä kovettuvaa materiaalia. Yleisimmin ruiskuvalussa 

käytetään polymeerimateriaaleja. (Ruiskuvaluprosessi 2015.) 

Ruiskuvalulla voidaan valmistaa hyvinkin monimutkaisia ja ohutseinämäisiä kappaleita 

hyvin nopeaan tahtiin. Ruiskuvalulla saadaan aikaan hyvin kestäviä ja pinnanlaadultaan 

laadukkaita kappaleita. Parhaimmillaan kappale on täysin käyttövalmis jo muotista 

poistettaessa.  

2.1.1 Ruiskuvalulaitteisto 

Ruiskuvaluun tarvitaan ruiskuvalumuotti, ruiskuvalukone ja muotin lämpökäsittelyyn 

käytettävä laitteisto (kuva 1) (Ruiskuvaluprosessi 2015).  
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Kuva 1 Ruiskuvalukoneen osat (Haavisto 2002) 

Muotti on yleensä kaksi- tai kolmiosainen riippuen kappaleen muodoista. Muotti on aina 

yksilöllinen, eli yhdellä muotilla voidaan tehdä vain yhtä kappaletta. Muotit valmistetaan 

yleensä karkaistusta teräksestä tai alumiinista koneistamalla. Muotteja harvemmin 

tehdään useampia samanlaisia, joten niiden valmistus on hyvin kallista. Metallisten 

muottien hinnat saattavat nousta jopa yli 10 000 €. Ruiskuvalumuotteja on valmistettu 

myös 3D-tulostamalla. Erikoismateriaaleilla voidaan saada muotin lämmönkestoksi jopa 

350 °C , jolloin 3D-tulostettu muotti kestää ruiskuvaluun tarvittavan lämmön hyvin. 3D-

tulostettujen muottien etuina on niiden edullisuus ja lyhyt valmistusaika. Muotin 

kustannukset ovat noin kahdeskymmenesosa metallisiin muotteihin verrattuna, ja muotti 

saadaan parhaillaan valmistettua noin vuorokaudessa. Metallisten muottien 

valmistukseen saattaa mennä viikkoja, tai jopa kuukausia. 3D-tulostettujen muottien 

heikkona puolena on niiden huomattavasti lyhyempi käyttöikä ja heikompi paineen kesto. 

Niinpä ne soveltuvatkin paremmin pienempiin tuotantoeriin kuin metalliset muotit. 

(Larsen.) 
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2.1.2 Valusykli 

Ruiskuvalukoneen päätehtävät ovat muotin sulkeminen, muoviaineen sulattaminen 

valettavaksi, sulan muoviaineen pursottaminen muottiin, muotin avaaminen ja kappaleen 

poistaminen muotista. Syklin alkaessa muotin sulkuyksikkö sulkee muotin tuhansien 

kilojen voimalla, jotta se olisi varmasti tiivis ja kestää pursotuksen paineen. Seuraavaksi 

ruiskutussuutin painuu muottiin kiinni ja ruiskutusmäntä työntää ruuvin jo aikaisemmin 

plastisoiman muovimateriaalin muotin sisään. Samaan aikaan, kun kappale hieman 

jäähtyy irroittamista varten, ruuvi alkaa pyöriä ja plastisoida uutta materiaalia 

syöttösuppilosta sylinteriin, valmiiksi seuraavaa ruiskutusta varten. Valun jäähdyttyä 

riittävästi muotti aukeaa, kappale poistuu muotista ja sykli alkaa alusta. (Chaline 2013: 

42-43.) 

2.2 Vakuumivalu 

Vakuumivalu on vähemmän muoviteollisuudessa käytetty menetelmä. Vakuumivalussa 

ideana on, että esimerkkikappaleesta valetaan silikonista muotti, joka kopioi 

esimerkkikappaleen muodot erittäin tarkasti. Silikonimuottiin voidaan siten valaa 

alkuperäisestä kappaleesta tarkkoja kopioita halutusta materiaalista. Vakuumivalu ei 

sovellu suurien tuotantoerien valmistukseen, koska muotti kestää silikonista riippuen 

noin muutaman kymmentä valua ja vakuumivalu on ruiskuvaluun verrattuna melko 

hidasta. Vakuumivalu on hyvä menetelmä esimerkiksi esineen kopiointiin, prototyyppien 

valmistukseen ja pieniin tuotantoeriin. Vakuumivalusta saatetaan puhua myös 

silikonivaluna. Silikonivalu tarkoittaa muuten samaa asiaa kuin vakuumivalu, mutta 

silikonivalusta puhuttaessa ei käytössä ole vakuumisäiliötä. 

2.2.1 Laitteisto ja välineet 

Vakuumivalu on pääosin käsityönä tehtävä valutyö, mutta muutamalla laitteella sitä 

voidaan tehostaa ja helpottaa.  

Vakuumisäiliö (kuva 2) parantaa valujen laatua huomattavasti. Vakuumisäiliöstä imetään 

vakuumipumpulla ilma pois, jolloin silikonin seassa olevat ilmakuplat poistuvat 

materiaalista. Silikoni laitetaan vakuumisäiliöön A- ja B-komponenttien sekoittamisen 

jälkeen, mutta ennen valuastiaan kaatamista. Komponenteista voidaan poistaa ilma 
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myös ennen sekoitusta, mutta se täytyy joka tapauksessa toistaa vielä sekoituksen 

jälkeen. Vakuumisäiliöitä on monenlaisia, mutta yleisin on pataa muistuttava teräsastia, 

jossa on riittävän vahvat seinämät tyhjiön imemistä varten. Astian päälle asetetaan hyvin 

tiivistetty kansi, joka on yleensä valmistettu paksusta akryylilevystä, jotta kansi olisi 

läpinäkyvä. Kannessa on oltava venttiili, jonka kautta vakuumipumpulla voidaan imeä 

säiliöön tyhjiö. Silikonin ilmanpoiston aikana silikoni turpoaa jopa 5 – 10 -kertaiseksi, 

minkä jälkeen se vajoaa säiliön pohjalle. Silikonin turpoamisen vuoksi kannen on hyvä 

olla läpinäkyvä. Mikäli silikoni pyrkii turpoamaan sekoitusastiasta yli, voidaan venttiili 

avata, jotta turpoaminen pysähtyy, ja seos vajoaa takaisin astian pohjalle. (Handling 

Guide 2013.) 

 

Kuva 2 Vakuumisäiliö ja -pumppu (Vakuumivalulaitteisto) 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiRrfb4iKDhAhXIR5oKHRDvBGMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.aliexpress.com/item/3-2-Gal-12-3L-Vacuum-Chamber-7CFM-3-2L-s-110V-Vacuum-Pump-Kit-25cm/1000001956907.html&psig=AOvVaw0d5e2xqhqDdASIAjp1Xf21&ust=1553698577673405
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Materiaalien huolellinen sekoittaminen on erittäin tärkeää valun onnistumisen kannalta. 

Jos esimerkiksi silikoniin jää sekoittamisen jälkeen sekoittumatonta A- tai B-osaa, 

saattaa koko valu mennä pilalle. Sekoittamaton silikoni ei kovetu. Sekoittamista voi 

varsinkin isompia eriä tehdessä helpottaa ottamalla käyttöön ruuvivääntimeen 

kiinnitettävän sekoituspään. Tämä usein myös nopeuttaa sekoittamista, jolloin 

ilmanpoistolle ja itse valulle jää enemmän aikaa. Sekoittaessa sekoittumaton materiaali 

jää yleensä astian reunoille. Astian reunoilla olevan sekoittumattoman materiaalin 

joutumisen valuun voi estää kaatamalla jo kerran sekoitetun materiaalin toiseen 

sekoitusastiaan, ja sekoittamalla sen vielä uudestaan. Tämän vaiheen jälkeen 

materiaalin pitäisi olla täysin sekoittunut. (BJB Enterprises 2012.) 

2.2.2 Materiaalit 

Eri silikonien ominaisuuksissa voi olla todella suuria vaihteluita. Suurimmat tekijä 

muottisilikonia valittaessa ovat yleensä silikonin kovuus ja sen jähmettymisaika. 

Silikonien kovuus ilmoitetaan Shore A- lukuina. Yleisimmin muoteissa käytetty silikonin 

kovuus on Shore A 40. Kovuus pitäisi valita kappaleen muotoja ajatellen. Mitä 

monimutkaisempia muotoja tai syvempiä taskuja muottiin tulee, sitä pehmeämpi silikoni 

kannattaa valita. Pehmeää silikonia on helpompi taivuttaa ja venyttää, kun valua 

poistetaan muotista. Toisaalta on kannattavaa valita aina mahdollisimman kova silikoni. 

Kovien silikonien käyttöikä on pidempi, lisäksi ne pitävät muotonsa paremmin 

valuprosessin aikana.  

2.3 3D-tulostus 

3D-tulostuksella tarkoitetaan valmistustapoja, joissa materiaalia liitetään tai kovetetaan 

kerros kerrokselta muodostaen kolmiulotteisen kappaleen. 3D-tulostus lähtee liikkeelle 

STL-tiedostomuodossa olevasta kolmiulotteisesta mallista, joka syötetään 

viipalointiohjelmaan. Viipalointiohjelma jakaa kappaleen kerroksiksi, joiden mukaan 

viipalointiohjelma suunnittelee 3D-tulostimelle työstöradat. (3D printing 2018.) 
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3D-tulostustekniikoita on monia erilaisia. Ne voidaan jakaa esimerkiksi pursottaviin, 

sintteroiviin ja kovettaviin tekniikoihin. Tässä työssä käydään läpi neljä yleisintä 3D-

tulostustekniikkaa muovin valmistuksessa. Nämä tekniikat ovat FDM, SLA, Material 

jetting ja SLS. 

2.3.1 FDM (Fused Deposition Modeling) 

FDM on yleisimmin käytössä oleva 3D-tulostustekniikka ja samalla myös edullisin. 

Yleensä puhuttaessa 3D-tulostuksesta tarkoitetaan juuri tätä menetelmää. FDM-

tulostimien (kuva 3) toimintaperiaate on hyvin yksinkertainen. Laitteeseen asetetaan 

muovinauhakela, jonka nauhan paksuus on yleensä joko 1,85 mm tai 2,35 mm. Laitteen 

syöttökoneisto työntää nauhaa kuumapäähän, jossa lämpövastukset sulattavat nauhan 

juoksevaan olomuotoon. Syöttökoneiston pyöriessä sulamaton nauha työntää sulaneen 

materiaalin eteenpäin suuttimelle, joka on yleensä 0,2 – 0,8 mm:n kokoinen. Koko 

kuumapää liikkuu viipalointiohjelman suunnitteleman liikeradan mukaisesti samalla 

pursottaen sulaa muovia, joka jähmettyy hyvin nopeasti pursotuksen jälkeen. Laite tekee 

kerroksen kerrallaan muodostaen kolmiulotteisen kappaleen.  

 

Kuva 3 FDM-laitteisto (FDM-laitteisto) 
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FDM-tulostimella tulostaessa täytyy ymmärtää, mikä on kyseisellä laitteella mahdollista 

ja mikä ei. Kappaleen asettelu oikeaan asentoon saattaa kappaleesta riippuen olla 

hyvinkin tärkeää. Väärin aseteltuna koko tulostus saattaa mennä pilalle. Tärkein 

muistisääntö on se, että FDM-tulostin ei pysty tulostamaan tyhjän päälle.  

FDM-tekniikan tekemä pinnanlaatu on 3D-tulostimien huonoimmasta päästä. Vaikka 

käyttäisi pienintä mahdollista suutinta, jää pintaan aina selvä kerrosraja. FDM-tulosteet 

ovat halvimpia tulosteita, mutta jos pinnanlaatu täytyy olla hyvä, tuo pintakäsittely melko 

paljon lisää kustannuksia kappaleen hintaan. FDM-tulosteet ovat myös mekaanisilta 

ominaisuuksiltaan melko heikkoja. Kerrosten välit ovat yleensä kappaleiden heikoin 

kohta. Tämä kannattaa myös ottaa huomioon kappaletta suunnitellessa, ja sen 

tulostusasentoa miettiessä. (Varotsis 2018a.) 

2.3.2 SLA (Stereolithography Apparatus) 

SLA on toiseksi yleisin 3D-tulostustekniikka. SLA-laitteet (kuva 4) ovat FDM-laitteiden 

jälkeen halvimpia hankkia. Materiaalina SLA-laitteissa käytetään UV-kovettuvia 

polymeeriresiinejä. Resiini on altaassa, jossa on kirkas, valoa läpäisevä pohja. Pohjaa 

vasten laskeutuu tulostustaso, joka nousee joka kerroksen jälkeen hieman ylöspäin, 

pitäen viimeisimmän kerroksen aina samalla korkeudella altaan pohjasta. UV-laser, jota 

ohjaillaan peilien avulla, kovettaa resiiniä viipalointiohjelman ohjeiden mukaan kerros 

kerrokselta. UV-laserin teho riittää kyllä muodostamaan kappaleen, mutta ei täysin 

kovettamaan materiaalia. Sen vuoksi, parhaat materiaaliominaisuudet saavuttaakseen, 

täytyy kappale laittaa tulostuksen jälkeen vielä UV-kammioon kovettumaan. SLA-

tekniikalla tehdyt kappaleet saadaan pienellä pintakäsittelyllä erittäin näyttäviksi, mutta 

muihin tulostustekniikoihin verrattuna SLA-tulosteet ovat melko hauraita. Sen vuoksi niitä 

ei suosita mekaanisiin osiin, vaan lähinnä prototyyppeihin ja koriste-esineisiin. (Varotsis 

2018c.) 
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Kuva 4 SLA-laitteisto (Varotsis 2018c.) 

2.3.3 MJ (Material Jetting) 

Material Jetting toimii hyvin samantapaisesti kuin normaali mustesuihkutulostin. MJ-

tulostimessa (kuva 5) musteen sijasta tulostetaan UV-kovettuvia materiaaleja. 

Tulostuspää suihkuttaa kerroksen materiaalia. Siinä kiinni oleva UV-valo kovettaa 

materiaalin ennen seuraavan kerroksen suihkuttamista muodostaen kolmiulotteisen 

kappaleen. Tulostustaso laskeutuu kerros kerrokselta alaspäin. Material Jettingiä 

pidetään yhtenä tarkimmista 3D-tulostustekniikoista. MJ-tulostimien tulostustarkkuus on 

± 0.1%. MJ:llä voidaan myös tulostaa montaa eri materiaalia samaan aikaan. On 

mahdollista tulostaa monta kappaletta, joista jotkut ovat eri materiaalista, mikä nopeuttaa 

tuotantoprosessia. On myös mahdollista tulostaa yhteen kappaleeseen montaa eri 
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materiaalia. Eri materiaaleja voidaan myös sekoittaa keskenään saavuttaen hieman 

erilaisia ominaisuuksia materiaalilta. (Varotsis 2018b.) 

 

Kuva 5 Material Jetting -laitteisto (Material Jetting -laitteisto) 

2.3.4 SLS (Selective Laser Sintering) 

SLS-tulostimet (kuva 6) sulattavat laserilla muovijauhetta kiinteäksi kappaleeksi. Kuten 

muissakin 3D-tulostustekniikoissa, myös SLS:ssä valmistetaan kerros kerrallaan. 

Tulostusalusta on alussa yläasennossa ja tulostuskammio on esilämmitetty lähelle 

muovijauheen sulamispistettä. Laite levittää tasolle tasaisen kerroksen muovijauhetta ja 

laser sulattaa viipalointiohjelman mukaisesti kerroksen. Taso laskeutuu yleensä noin 100 

µm, mikä on yleinen SLS-kerroskorkeus, ja laser sulattaa seuraavan kerroksen. SLS-

tulosteisiin ei tarvitse suunnitella minkäänlaista tukirakennetta, sillä sulamaton jauhe jää 

tulostustilaan tukemaan sulatettua materiaalia. Yhteen tulostukseen tarvitaan siis aina 

täysi säiliöllinen jauhetta. Jo säiliössä ollutta jauhetta käytetään uudestaan uuden 

jauheen kanssa. Riippuen tulosteiden laatuvaatimuksista, voidaan käytettyä jauhetta 

asettaa vaikkapa 20 % tai 40% koko jauhemäärästä. (Varotsis 2018d.) 
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Kuva 6 SLS-laitteisto (Additive) 

SLS-tulosteet ovat muihin 3D-tulostustekniikoihin verrattuna erittäin hyviä mekaanisilta 

ominaisuuksiltaan. Ne ovat tasalaatuisia ja vahvoja. Pinnanlaatu on myös erittäin hyvä. 

Pinta jää mattaiseksi ja hieman karheaksi, joka on usein erittäin miellyttävän tuntuinen. 

Usein kappaleet kuitenkin pintakäsitellään. SLS-tulosteiden pintakäsittely on hyvin 

helppoa hyvän pinnanlaadun vuoksi.  

 

 

 

 



 

  15 (25) 

 

  

3 Vertailukriteerit 

Koska työ keskittyy muovikappaleiden valmistustavan valintaan, ei vertailussa oteta 

huomioon materiaaliominaisuuksia. Materiaaleja löytyy jokaiselle valmistustavalle niin 

montaa erilaista, ettei niiden käsittely tässä työssä ollut mahdollista. Vertailussa 

keskitytään vain näiden valmistustapojen välillä oleviin eroavaisuuksiin.  

3.1 Pinnanlaatu 

Pinnanlaatu on hyvin olennainen kriteeri kyseisten valmistustapojen välillä. Joissakin 

tapauksissa pinnanlaatu voi olla ratkaiseva tekijä valmistustapaa valittaessa. Jos 

kappale on esillä näkyvässä paikassa, täytyy pinnanlaadun yleensä olla erittäin hyvä. 

Jos kappaleen pinta halutaan täysin sileäksi, on järkevintä valita valmistustekniikaksi 

joko ruiskuvalu tai vakuumivalu. Jos pintaan halutaan erittäin tarkkaa tekstuuria, on 

vakuumivalu paras vaihtoehto, varsinkin jos kappaleessa on hiemankaan vaikeita 

muotoja. Ruiskuvalulla voidaan myös saada aikaan tekstuureja, mutta muotojen täytyy 

olla riittävän helpot, jotta kappale saadaan muotista valun jälkeen helposti irti. Piiloon 

tulevilla osilla taas pinnanlaadulla ei ole niin väliä, joten näissä tapauksissa muut tekijät 

ratkaisevat järkevimmän valmistustavan valinnan. 3D-tulostus on pinnanlaadultaan 

valutekniikoita huonompi riippumatta 3D-tulostustekniikasta. 

3.2 Kappalemäärä 

Kappalemäärä saattaa itsestään jo määrätä kannattavimman valmistustavan. Jos 

kappalemäärä on >1 000 kpl, on ruiskuvalu metallimuotilla yleensä järkevin ratkaisu sen 

nopeuden ja yksittäisen kappaleen kustannuksien puolesta. Satoja kappaleita olisi 

järkevin valmistaa ruiskuvalulla ja 3D-tulostetulla muotilla, tai vakuumivalulla. Toki satoja 

kappaleita saa myös 3D-tulostamalla, mutta tämä on järkevää vain, jos pinnanlaadun ei 

tarvitse olla hyvä. Kymmeniä kappaleita on järkevää tehdä 3D-tulostamalla tai 

vakuumivalulla. Tässäkin pinnanlaatu on ratkaiseva tekijä valittaessa kumpaan 

kannattaa kallistua. Vakuumivalulla saa helpommin parempaa pinnanlaatua.  
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3.3 Aika 

Jos tilauksen toimittamiselle ei ole asetettu tiukkaa aikamäärettä, ei aikaa tarvitse ottaa 

huomioon valmistustapaa valittaessa. Nopealla aikavälillä ruiskuvalu ei todennäköisesti 

ole mahdollinen muotin valmistuksen vuoksi, ja erittäin nopealla aikavälillä myös 

vakuumivalu saattaa karsiutua pois esimerkkikappaleen valmistamisen takia, jos 

kyseessä ei ole jo valmiin kappaleen kopiointi. Erittäin nopealla aikavälillä 3D-tulostus 

saattaa siis olla ainoa vaihtoehto. 

3.4 Muoto 

Kappaleen muoto saattaa myös olla yksi niistä tekijöistä, joka määrittää suoraan vain 

yhden mahdollisen valmistustavan. Vakuumivalun ja ruiskuvalun heikkous on se, että 

niistä täytyy valun jälkeen saada muotti pois ehjänä. Tämän vuoksi ontot muodot ovat 

niille melko haastavia. Otetaan esimerkiksi vaikkapa pyöreä lampunvarjostin. Sen 

valmistaminen ei näistä valmistustavoista ole mahdollista kuin 3D-tulostuksella, ilman 

esineen valmistamista kahdessa osassa ja jälkeenpäin liittämistä. 
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4 Vertailutapa 

Vertailu suoritettiin Excel-taulukon avulla. Eri valmistustavat saivat eri arvoja jokaiselle 

kriteerille. Arvot saatiin Excel-taulukosta, joka löytyy liitteestä 4. Taulukossa on 

valittavissa omat vaihtoehdot pinnanlaadulle, ajalle, määrälle ja kappaleen muodolle. 

Käyttäjä valitsee esineellensä sopivimmat vaihtoehdot. Valikoiden oikealla puolella on 

taulukko, johon muuttujien arvoja muuttamalla saadaan eri pisteytyksiä. Suurimmat 

pisteet saanut valmistustapa on kyseiselle tuotannolle järkevin vaihtoehto. Taulukon 

oikeassa reunassa näkyvät valmistustapojen loppupisteet kyseisillä valinnoilla. 

4.1 Pinnanlaatu 

3D-tulostuksessa pinnanlaatu riippuu hyvin paljon käytetystä tulostustekniikasta, itse 

tulostimesta ja siinä käytetyistä suuttimista, sekä pintakäsittelystä. Taulukossa ei oteta 

pintakäsittelyä, eikä eri tulostustekniikoita huomioon. 3D-tulostuksen pisteet tulevat siis 

keskimääräiselle 3D-tulosteelle ilman kunnollista pintakäsittelyä. 

Taulukossa voi valita pinnanlaadulle kolmea eri arvoa; ”ei väliä”, ”normaali” ja ”hyvä”. 

3D-tulostus saa ”ei väliä” arvolla täydet 5 pistettä, ”normaali” arvolla 3 pistettä ja ”hyvä” 

arvolla vain yhden pisteen. Hyvillä muoteilla ja oikeilla toimenpiteillä saadaan sekä 

vakuumi-, että ruiskuvalulle erinomainen pinnanlaatu, joten niiden molempien arvoksi 

tulee 5 riippumatta käyttäjän valinnasta. 

4.2 Kappalemäärä  

Kappalemäärä on yksi ratkaisevimmista muuttujista. Yli 500 kpl:n tuotannot ovat 

taulukonkin mukaan aina järkevintä tehdä ruiskupuristuksella. Vakuumivalu ja 3D-

tulostus vaatisivat molemmat niin paljon manuaalista työtä, että suuria tuotantoja ei ole 

mitään järkeä lähteä niillä tekniikoilla tekemään. Yhtä kappaletta taas ei kannata 

valmistaa millään muulla tavalla kuin 3D-tulostamalla, paitsi jos kappaleesta on fyysinen 

malli, joka voidaan kopioida suoraan silikonimuotiksi.   



 

  18 (25) 

 

  

4.3 Aika 

Jos ajalla ei ole merkitystä tilaajalle, voi ajaksi täyttää ”ei aikarajaa”. Valinnalla ”nopea” 

aika pisteytyy kappalemäärän mukaan. Ruiskupuristus saa isoilla kappalemäärillä  

paremman aika-arvon kuin vakumivalu ja  3D-tulostus, ja pienillä kappalemäärillä taas 

huonomman aika-arvon. 

4.4 Muoto 

Muodon arvoille vaihtoehtoina on ”helppo”, ”normaali” ja ”vaikea”. Helpot muodot ovat 

sellaisia, mitkä eivät sisällä tarkkoja yksityiskohtia, teräviä kulmia tai suuria onkaloita. 

Normaalit muodot saavat sisältää jo yksityiskohtia, mutta siinä määrin, että ne ovat silti 

vielä varmasti valettavissa. Onkalot ja ontot muodot, sekä hyvin tarkat yksityiskohdat 

ovat vaikeita muotoja. Muotojen arviointi vaatii hieman ymmärrystä tekniikoiden 

toiminnasta. 3D-tulostuksen tärkein muistisääntö muotojen arviointiin on se, että tyhjän 

päälle ei pysty tulostamaan. Valutekniikoita arvioidessa on pidettävä mielessä se, että 

kappaleen saa muotista valun jälkeen vielä pois rikkomatta muottia. 
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5 Koeajot 

Tässä kappaleessa kuvataan kolme koeajoa jotka suoritettiin taulukon toimivuuden 

testaamiseksi. Koeajoihin on valittu mahdollisimman erilaiset kappaleet, joiden 

testaaminen taulukolla havainnollistaa taulukon toimintaa. Kappaleille on keksitty 

”tilaukset”, joista käy ilmi tuotantojen kiireellisyys, kappalemäärät ja tilaajien toiveet 

pinnanlaaduille.  

5.1 Shakki-hevonen 

Ensimmäinen testiajo tehtiin kuvan 7 mukaisella hevos-shakkinappulalle.  Tilaaja halusi 

pinnanlaadusta erittäin hyvän, ja hevosia tuli valmistaa 80 kappaletta. Tilaaja oli hyvissä 

ajoin liikkeellä asian kanssa, joten tuotannon valmistamisella ei ollut mikään kiire. 

Hevosen tuli olla noin 5 cm korkea, joten kuvan perusteella voitiin jo sanoa, että kappale 

sisälti melko paljon tarkkoja yksityiskohtia. Kappale oli kuitenkin symmetrinen, eli 

muodoiltaan melko helppo, joten se pystyttiin valmistamaan myös molemmilla 

valutekniikoilla. 

  

Kuva 7 Shakki-hevonen (Thingiverse) 
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Taulukkoon syötetään kappalemääräksi ”50 – 100 kpl”, deadlineä tuotannolla ei ollut, 

joten aikakohtaan syötetään ”ei aikarajaa”, pinnanlaaduksi haluttiin erittäin hyvä, joten 

syötetään pinnanlaaduksi ”hyvä” ja kappaleen muoto on melko vaikea, vaikkakin 

symmetrinen, joten syötetään kappaleen muodoksi ”vaikea”. Taulukon antaman tuloksen 

voi katsoa liitteestä 1. 

Taulukon mukaan vakuumivalu olisi tälle tuotannolle paras valmistustapa. Se olisi erittäin 

järkevä valinta, koska pinnanlaaduksi vaaditaan erittäin hyvää, jolloin valutekniikat ovat 

parhaita vaihtoehtoja, varsinkin tämän kokoiselle tuotantoerälle. Kahdeksankymmenen 

3D-tulostetun kappaleen pintakäsittely olisi sen verran työlästä, ettei se olisi kovinkaan 

mielekästä. Vakuumivalulla päästäisiin yhdellä 3D-tulostetulla mallilla, joka on hyvin 

pintakäsitelty, ja ottamalla siitä valukopioita. Ruiskupuristukselle tämä olisi kuitenkin 

vielä liian pieni tuotantoerä.  

5.2 Batman-avaimenperä 

Toinen testiajo tehtiin kuvan 8 mukaisella avaimenperällä. Tilaaja halsi avaimenperiä 1 

000 kpl, ja niiden pinnanlaadun täytyi olla hyvä. Ne piti saada asiakkaalle 

mahdollisimman nopeasti. Avaimenperä oli vain noin 3 cm leveimmästä kohdasta, mutta 

muodot olivat melko helpot. Valaminen onnistui siis varmasti.  

 

Kuva 8 Batman-avaimenperä (Thingiverse) 
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Taulukkoon syötetään kappalemääräksi ”yli 500 kpl”, ajaksi ”nopea”, pinnanlaaduksi 

”hyvä” ja kappaleen muodoksi ”helppo”. Taulukon antama tulos on näkyvillä liitteessä 2. 

Taulukko kertoo melko selvästi, että tälle tuotannolle järkevin vaihtoehto on 

ruiskupuristus. Tämä selittyy pääosin suurella kappalemäärällä, joka viittaa suoraan 

ruiskupuristukseen. Kappaleen muodot ovat myös sen verran helpot, ettei 

ruiskupuristukselle ole mitään esteitä. Myös ajallisesti tämän kokoisen tuotannon 

valmistaminen on järkevintä ruiskupuristuksella.  

5.3 Ontto lisko 

Kolmas koeajo tehtiin kuvan 9 mukaisella ontolla lisko-mallilla, jonka pinta oli 

verkkomaista rakennetta. Näitä tilaaja tarvitsi vain 10 kappaletta, eikä pinnanlaadun 

tarvinnut olla kovinkaan hyvä. Näiden tuotannolla oli erittäin kiire.  

 

Kuva 9 Ontto lisko (Thingiverse) 

Syötetään taulukkoon kappalemääräksi ”1 – 50 kpl”, ajaksi ”nopea”, pinnanlaaduksi ”ei 

väliä” ja kappaleen muodoksi ”vaikea”. Taulukon antama tulos on näkyvissä liitteessä 3. 

 



 

  22 (25) 

 

  

Taulukko antaa oikeaksi valmistustavaksi 3D-tulostuksen. Vakuumivalu oli vain kahden 

pisteen päässä, mutta se ei olisi tälle mallille ollut edes mahdollista. Tätä mallia 

katsoessa olisi siis jo voinut sanoa suoraan, että on mahdollista vain 3D-tulostamalla, ja 

vielä tarkemmin sellaisella tulostimella, jossa on kaksi suutinta, koska ”tyhjiin” väleihin 

täytyy ruiskuttaa veteen liukeavaa täyteainetta, jotta mallin tulostaminen olisi 

mahdollista. 
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6 Yhteenveto 

Insinöörityössä tutustuttiin kolmeen muoviesineiden valmistustapaan, 3D-tulostukseen, 

ruiskupuristukseen ja vakuumivaluun. Työssä käytiin läpi valmistustapojen 

toimintaperiaatteita ja sovelluksia mihin ne ovat kykeneviä. Kunkin valmistustavan hyvät 

ja huonot puolet tuotiin esille. Työn aikana kehitettiin myös Excel-taulukko (liite 4), joka 

auttaa valitsemaan oikean valmistustavan muutaman yksinkertaisen muuttujan avulla. 

Työ tehtiin Maker3D:lle. Se on 3D-tulostukseen erikoistunut yritys, joka valmistaa 

muoviesineitä 3D-tulostamalla asiakkaan toiveiden mukaan. Opinnäytetyö oli jatkoa 

työharjoittelussa aloittamalleni projektille, jossa tutkittiin vakuumivalun kannattavuutta 

Maker3D:n tuotantoon.  

Työssä tutustuttiin 3D-tulostuksen, vakuumivalun ja ruiskupuristuksen 

toimintaperiaatteisiin, vahvuuksiin ja heikkouksiin. Lisäksi käytiin läpi, kuinka ja millä 

kriteerein näitä valmistustapoja aiottiin vertailla. Lopuksi suoritettiin kolme testiajoa 

Excel-taulukolle ja selvitettiin, miksi juuri taulukon antama valmistustapa oli kyseiselle 

tuotannolle paras. 

Vakuumivalua ei Suomessa juurikaan harjoiteta. Kuitenkin, kuten testiajoista nähdään, 

voisi sillekin olla käyttöä joissain tapauksissa. 3D-tulostuksen rinnalla se voisi olla erittäin 

hyvä valmistustapa pienempiä tuotantoja varten.  
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      Liite 1 

 

Shakki-hevonen 

 

Kappalemäärä: 50-100 kpl Kappalemäärä Aika Pinnanlaatu Kappaleen muoto Tulos

Vakumivalu 8 5 5 3 21

Aika: Ei aikarajaa Ruiskupuristus 4 5 5 1 15

3D-tulostus 8 5 1 5 19

Pinnanlaatu: Hyvä

Kappaleen muoto: Vaikea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

      Liite 2 

 

Batman-avaimenperä 

 

Kappalemäärä: Yli 500 kpl Kappalemäärä Aika Pinnanlaatu Kappaleen muoto Tulos

Vakumivalu 2 1 5 5 13

Aika: Nopea Ruiskupuristus 10 5 5 5 25

3D-tulostus 2 1 1 5 9

Pinnanlaatu: Hyvä

Kappaleen muoto: Helppo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

   Liite 3 

 

Ontto lisko 

 

Kappalemäärä: 1-50 kpl Kappalemäärä Aika Pinnanlaatu Kappaleen muoto Tulos

Vakumivalu 10 5 5 3 23

Aika: Nopea Ruiskupuristus 2 1 5 1 9

3D-tulostus 10 5 5 5 25

Pinnanlaatu: Ei väliä

Kappaleen muoto: Vaikea

  

 

 

 

 

 

  

  



 

 

  

   Liite 4 

Vertailutaulukko 

 

Kappalemäärä: 1-50 kpl KappalemääräAika PinnanlaatuKappaleen muotoTulos

Vakumivalu 10 5 5 3 23

Aika: Ei aikarajaa Ruiskupuristus 2 5 5 1 13

3D-tulostus 10 5 5 5 25

Pinnanlaatu: Ei väliä

Kappaleen muoto:Vaikea

Kappalemäärät: Ajat: Pinnanlaadut: Kappaleen muodot:

1-50 kpl Nopea Ei väliä Helppo

50-100 kpl Ei aikarajaaNormaali Normaali

100-300 kpl Hyvä Vaikea

300-500 kpl  

 

 

 
 


