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Lisäävä valmistus (additive manufacturing, AM) on valmistusmenetelmä, jossa fyysinen 
kappale valmistetaan lisäämällä materiaalia sen poistamisen tai muovaamisen sijaan. 
Lisäävä valmistus on kasvanut selvästi 2010-luvun aikana ja markkinoille saapuu jatkuvasti 
uusia materiaali- ja laitevalmistajia sekä lisäävää valmistusta käyttäviä yrityksiä. 
 
Kandidaatintyö tehdään metallien lisäävään valmistukseen erikoistuneelle Delva Oy:lle. 
Työn tarkoituksena on kerätä ja tutkia tietoa lisäävän valmistuksen valmistuskustannuksista. 
Työssä tutkitaan mistä valmistuskustannukset koostuvat ja miten valmistuskustannuksia 
voidaan arvioida. Kerätyn tiedon perusteella on tarkoitus luoda karkea 
kustannusarviointityökalu. 
 
Kandityössä kerätyn teorian ja omien tulosten perusteella voidaan todeta, että suurimmat 
kustannuserät metallien lisäävässä valmistuksessa ovat laite- ja jälkikäsittelykustannukset. 
Merkittävin syy näiden kustannuserien suuruudelle on tulostuksen hitaus ja kappaleiden 
työläs ja hidas jälkikäsittely. Kandityössä luotu laskuri luotiin teorian ja laskukaavojen 
pohjalta. Laskurilla voidaan arvioida samanlaisten kappaleiden valmistuskustannuksia. 
Kustannusarviointityökalu huomioi kappaleen valmistuskustannuksien arvioinnissa 
kappaleen materiaali-, esikäsittely-, tulostus- ja jälkikäsittelykustannukset. 
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SYMBOLILUETTELO 

 

 

A  Poikkileikkauksen keskipinta-ala (mm2) 

ACon  Kappaleen ja valmistusalustan välinen pinta-ala (mm2) 

AP  Kappaleen ja valmistusalustan välinen pinta-ala (mm2) 

AT  Ajon kappaleiden ja valmistusalustan välinen pinta-ala (mm2) 

Bs  Lasersäteen halkaisija (m) 

Bv  Lasersäteen nopeus (m/s) 

CAM  Valmistuskustannukset ($) 

CBuildjob  Kappaleiden sijoittelukustannukset (€) 

CD  Kappaleiden irrotuskustannukset valmistusalustasta (€) 

CDep  Laitteiston poisto ($/vuosi) 

CE.Pre  Suunnittelijan tuntipalkkio (€/h) 

CEDM  Irrotuskustannukset valmistusalustasta (€) 

CGas  Kaasun tuntikustannukset (€/h) 

CHT  Lämpökäsittelykustannukset ($) 

CMach  Koneistuskustannukset ($) 

CMachine  Laitteiston tuntikustannukset (€/h) 

CMat  Materiaalikustannukset ($) 

CMX  Huoltokustannukset ($/vuosi) 

CNrg  Sähkön hinta ($/kWh) 

CO  Operaattorikustannukset ($/h) 

CO.Pos  Operaattorin tuntipalkkio jälkikäsittelyssä (€/h) 

CO.Pre  Operaattorin tuntipalkkio esikäsittelyssä (€/h) 

COper  Operaattorikustannukset (€/h) 

CPC  Ohjelmiston tuntikustannukset (€/h) 

CPos  Jälkikäsittelykustannukset ($) 

CPostp  Jälkikäsittelykustannukset (€) 

CPre  Esikäsittelykustannukset ($) 

CPrep  CAD-mallin valmistelukustannukset (€) 

CPro  Tulostuskustannukset ($) 

CRemoval  Kappaleen laitteistosta poiston kustannukset (€)  	
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CRmv  Kappaleen laitteistosta poistamisen kustannukset (€/h) 

CSetup  Laitteiston valmistelusta syntyvät kustannukset (€) 

CSubstrate  Ajossa valmistettujen kappaleiden ja valmistusalustan 

erottamisesta syntyvät kustannukset (€) 

CTest  Testauskustannukset ($) 

CTools  Työkalujen tuntikustannukset (€/h) 

EC  Suunnittelijan palkkio ($/h) 

EPrice  Sähkön hinta (€/kWh) 

ET  Suunnitteluaika (h) 

EUsage  Sähkön kulutus (kWh) 

FG  Monimutkaisuuskerroin kappaleen geometrian 

monimutkaisuuden huomioimiseksi 

FGas  Kerroin, joka huomioi suojakaasun käytöstä aiheutuvan lisätyön 

FInertgas  Kerroin, joka huomioi suojakaasun käytöstä aiheutuvan lisätyön 

FMat.ch  Totuusarvo materiaalin vaihdolle (0/1) 

FMat.change  Totuusarvo materiaalin vaihdolle (0/1) 

FPrep  Monimutkaisuuskerroin kappaleen geometrian 

monimutkaisuuden huomioimiseksi 

Gi  Geometria i 

GPrice  Kaasun hinta (€/m3) 

GUsage  Kaasun kulutus (l/min) 

h  Kappaleen korkeus (mm) 

MC  Materiaalin hinta ($/kg) 

MD  Materiaalin tiheys (g/mm3) 

MH  Vuotuiset käyttötunnit (h/vuosi) 

MW  Hukkamateriaali (%) 

N  Kerrosten lukumäärä 

Ni  Kappaleiden i-lukumäärä 

Pi  Kappale i 

t  Materiaalikerroksen paksuus (mm) 

TBuild  Koneaika (h) 

TBuildjob  Kappaleiden sijoitteluun kuluva aika 

TE  CAD-mallien valmisteluaika (h) 
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TF  Kiinteä koneaika (h) 

Tl  Materiaalikerroksen levitysaika (s) 

TMat.ch  Materiaalin vaihtoon kuluva aika (h) 

TMat.change  Materiaalin vaihtoon kuluva aika (h) 

TO.Pos  Jälkikäsittelyyn kuluva aika (h) 

TPos  Jälkikäsittelyn aika (h) 

TPostp  Jälkikäsittelyyn kuluva aika (h) 

TPre  Laitteiston valmisteluaika (h) 

TPrep  CAD-mallien valmisteluun kuluva aika (h) 

TRemoval  Kappaleiden poistoon laitteistosta kuluva aika (h) 

TRmv  Kappaleiden poistoon laitteistosta kuluva aika (h) 

TS  Valmisteluaika (h) 

TSetup  Laitteiston valmisteluun kuluva aika (h) 

VP  Kappaleen tilavuus (mm3) 

VS  Tukirakenteiden tilavuus (mm3) 

VT  Testikappaleen tilavuus (mm3) 
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1 JOHDANTO 

 

 

Lisäävä valmistus (additive manufacturing, AM) on valmistusmenetelmä, jossa fyysinen 

kappale valmistetaan lisäämällä materiaalia sen poistamisen tai muovaamisen sijaan. 

Valmistus tapahtuu liittämällä materiaalia kerros kerrokselta digitaalisesta 3D-mallista 

viipaloidun datan mukaisesti (SFS-EN ISO/ASTM 52900 2017, s. 6). Valmistusmateriaalina 

voidaan käyttää muovia, metallia, komposiitteja tai keraamisia materiaaleja (SFS-EN 

ISO/ASTM 52900 2017, s. 16). Tässä työssä keskitytään lisäävään valmistukseen ja 

tarkemmin jauhepetisulatukseen, jossa valmistusmateriaalina käytetään metallia. 

 

1.1 Tutkimuksen tausta 

Lisäävä valmistus on kehittynyt nopeasti viime vuosina (Wohlers et al. 2018, s. 142). 

Lisäävän valmistuksen markkinat kasvoivat vuoden 2017 aikana 21 % ja saavuttivat 7,34 

miljardin dollarin arvon (Wohlers et al. 2018, s. 142). Kuvassa 1 on esitetty metallien 

lisäävään valmistukseen myytyjen laitteistojen määrät vuosina 2000–2017 (Wohlers et al. 

2018, s. 149). 

 

 
Kuva 1. Metallia lisäävään valmistukseen käytettävien laitteiden myyntiluvut vuosina 

2000–2017 (Wohlers et al. 2018, s. 149). 
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Kuten kuvasta 1 voidaan todeta, metallia lisäävään valmistukseen käytettävien laitteiden 

myyntiluvut ovat kasvussa. Vuonna 2017 uusia laitteita myytiin 1768 kappaletta ja vuonna 

2016 laitteita myytiin 983. Tämä tarkoittaa laitteiden myynnin kasvua n. 80 %:lla vuoden 

2017 aikana. Wohlers et al. (2018) mukaan suureen kasvuun vaikutti uusien ja edullisempien 

laitteiden saapuminen markkinoille. Vuonna 2017 laitevalmistajien määrä kasvoikin 135 

laitevalmistajaan, kun vuonna 2016 niitä oli 97. (Wohlers et al. 2018, s. 149.) 

 

Uusia laitevalmistajia, materiaaleja ja materiaalitoimittajia saapuu markkinoille jatkuvasti ja 

myyntilukujen sekä liikevaihtojen perusteella voidaan todeta, että metallien lisäävälle 

valmistukselle on kysyntää (Wohlers et al. 2018, s. 149, 157, 60). Laitevalmistajien välinen 

kilpailu ja teknologian kehitys tuovat markkinoille entistä halvempia ja tehokkaampia 

laitteita (Scott 2018). Kysynnän kasvu laskee myös materiaalien hintoja. 

 

1.2 Tutkimusongelma 

Hämeenlinnalainen yritys, Delva Oy, on metallien lisäävään valmistukseen erikoistunut 

yritys, joka valmistaa 3D-tulostettuja osia konepajateollisuuteen ja tarjoaa asiakkailleen 

suunnittelu-, koulutus- ja konsultointipalveluita. Delva on aloittanut metallien lisäävän 

valmistuksen omalla laitteistolla, ja on hankkinut laitteen keväällä 2019. Delva on 

kiinnostunut metallien lisäävän valmistuksen kustannuksista, koska kustannuksien arviointi 

on tärkeää muun muassa tuotteiden hinnoittelussa asiakkaille. 

 

Kustannuksien arvioimiseksi on huomioitava materiaalien ja laitekustannuksien lisäksi 

myös muita tekijöitä, kuten kappaleen tulostusasennon ja korkeuden vaikutus koneaikaan 

sekä laitekustannuksien jakautuminen, kun tulostetaan useampia kappaleita yhdellä ajolla. 

Näitä asioita on tarkoitus tutkia tässä kandidaatintyössä. 

 

1.3 Tavoitteet 

Tämän kandidaatintyön tavoitteena on kerätä tietoa, jonka avulla kohdeyritys (Delva Oy) 

ymmärtää, mistä eri tekijöistä lisäävän valmistuksen kustannukset koostuvat, ja miten niitä 

voidaan laskea. Kustannuksien arvioinnin helpottamiseksi on tarkoitus myös luoda karkea 

kustannusarviolaskuri, joka hyödyntää kerättyjä tietoja ja laskukaavoja. 

 

Työn tavoitteena on vastata kysymyksiin: 
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- Mitä metallien lisäävä valmistus maksaa? 

- Mitä eri kustannuseriä metallien lisäävän valmistuksen valmistuskustannuksien 

arvioinnissa tulisi ottaa huomioon? 

- Mitkä ovat suurimmat ja pienimmät kustannuserät? 

- Mitkä tekijät vaikuttavat kustannuserien suuruuteen? 

- Miten kustannuseriä voidaan pienentää? 

- Miten valmistuskustannuksia voidaan pienentää? 

- Miten valmistuskustannuksia voidaan arvioida? 

 

1.4 Tutkimusmetodit 

Työhön kuuluu kirjallisuusosa ja kokeellinen osa, joiden avulla kohdeyritys (Delva Oy) saa 

katsauksen siitä, millainen tilanne maailmalla metallien lisäävän valmistuksen 

kustannuksista nykyään on ja tuottaa heille materiaalia, jonka pohjalta voivat itse arvioida 

valmistuskustannuksia eri tavoin. Kokeellisen osan tarkoituksena on luoda laskuri, jota 

kohdeyritys voi käyttää työkalunaan valmistuskustannuksien arviointiin. Tässä työssä 

kehitetty laskuri toimii myös pohjana, jonka kehitystä kohdeyritys voi jatkaa itse. 

 

Työn lähdemateriaaleina pyritään käyttämään mahdollisimman uusia akateemisia lähteitä, 

jotta kohdeyrityksellä on käytössään alan viimeisimmät tiedot. Lisäävän valmistuksen 

teknologia kehittyy nopeasti, mikä johtaa olemassa olevien lähteiden ja tiedon 

vanhenemiseen. Myös median antama kuva antaa usein liioiteltua ja jopa väärää tietoa, joten 

työssä pyritään välttämään niiden käyttöä lähteinä tai ainakin suhtautumaan niihin 

kriittisesti. 

 

1.5 Rajaukset 

Aihetta on tarkoitus tutkia aluksi kirjallisuuskatsauksen avulla. Työn pääpaino on 

kustannuseriin liittyvän teorian tutkimisessa sekä selvittää, miten näitä kustannuseriä 

voidaan laskea. Työhön liittyvän kokeellisen osan tarkoituksena on luoda vain karkea 

laskuri, jota kohdeyritys kykenee käyttämään karkeiden arvioiden luomiseen, ja 

myöhemmin jatkaa laskurin kehitystä pidemmälle. 

 

Kohdeyrityksellä on käytössään laserpohjainen jauhepetisulatus-tekniikka (laser powder bed 

fusion, L-PBF), joten tässä työssä keskitytään kyseiseen menetelmään. Työssä arvioidaan 
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vain valmistuksen aikana syntyviä kustannuksia, eikä huomioida sen koko elinkaaren aikana 

syntyviä kustannuksia ja säästöjä yritykselle. Tarkassa kustannusarvioinnissa tulisi 

huomioida kappaleen koko elinaikana säästetyt kustannukset ja kappaleen suunnitteluun 

kulunut aika. Nämä kustannukset määräytyvät kappaleen ja sen käyttökohteiden perusteella, 

joten niiden arviointi olisi hyvin vaikeaa. Tämän takia näihin ei keskitytä tässä työssä. Tässä 

työssä ei kiinnitetä huomiota siihen, voidaanko kappaletta valmistaa vain lisäävän 

valmistuksen avulla. Työssä ei arvioida syntyykö yritykselle tuotteen käytöstä säästöjä, 

vaikka valmistuskustannukset olisivatkin korkeammat kuin perinteisillä menetelmillä. 

Työssä keskitytään vain valmistuseriin, jotka koostuvat samanlaisista kappaleista eli työssä 

ei tarkastella esimerkiksi tilannetta, jossa valmistettavilla kappaleilla olisi korkeuseroja. 

Myös kappaleen tulostusasennon ja materiaalin vaikutus esimerkiksi rakenteen kestävyyteen 

sekä materiaalien vaikutus työturvallisuuteen jätetään tässä työssä tutkimatta kokonaan. 
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KIRJALLISUUSOSA 

 

2 TAUSTAA 

 

 

Lisäävä valmistus (additive manufacturing, AM) on valmistusmenetelmä, jossa kappaleen 

valmistus tapahtuu liittämällä materiaaleja toisiinsa kerros kerrokselta 3D-mallitiedon 

pohjalta (SFS-EN ISO/ASTM 52900 2017, s. 6). Lisäävää valmistusta hyödynnetään 

esimerkiksi auto-, lääke- ja lentokoneteollisuudessa prototyyppien, mallien, lopullisten 

tuotteiden ja komponenttien sarjavalmistukseen sekä valmistuksessa käytettävien työkalujen 

ja muottien valmistukseen (Wohlers et al. 2018, s. 15, 22–26). 

 

Jauhepetisulatus (powder bed fusion, PBF) on lisäävän valmistuksen menetelmä, jossa 

jauhepedin materiaali sulatetaan 3D-mallitiedon mukaisesti kohdennetun lämpöenergian 

avulla (SFS-EN ISO/ASTM 52900 2017, s. 7). Sulaneen materiaalin jäähtyessä se kiinnittyy 

alapuolella olevaan kerrokseen, ja päälle levitetään uusi jauhekerros. Materiaalina käytettävä 

jauhe voi olla esimerkiksi metallia tai muovia (Alonen A, Alonen L ja Hietikko 2016, s. 32). 

 

Laserpohjaisesta jauhepetisulatusmenetelmässä (L-PBF) kappaleiden valmistus tapahtuu 

valmistuskammiossa sijaitsevalla valmistusalustalla, johon kappale kiinnitetään 

valmistuskierron ajaksi (SFS-EN ISO/ASTM 52900 2017, s. 6). Valmistuskierrolla 

tarkoitetaan prosessikiertoa, jossa valmistetaan yksi tai useampi kappale (SFS-EN 

ISO/ASTM 52900 2017, s. 8). 
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3 METALLIEN LISÄÄVÄN VALMISTUKSEN KUSTANNUKSIEN 

JAKAUTUMINEN 

 

 

Laureijs et al. (2017) arvioivat metallien lisäävän valmistuksen kustannustehokkuutta yhden 

valmistuserän aikana. Tutkimuksessa laser- ja elektronipohjaisen jauhepetisulatuksen 

valmistuskustannuksia vertailtiin perinteisiin valmistusmenetelmiin. Laureijs et al. käyttivät 

tutkimuksessaan Arcam S12 ja EOS M290 -laitteistoja. Valmistettava kappale oli General 

Electricin valmistama suihkumoottorin kiinnike (Kuva 2). Lisäävässä valmistuksessa 

käytettiin uudelleen suunniteltua mallia, joka vastasi suorituskyvyltään perinteisin 

menetelmin valmistettua alkuperäistä kappaletta. 

 

 
Kuva 2. Perinteisillä menetelmillä (a) ja metallia lisäävällä valmistuksella (b) valmistettu 

suihkumoottorin kiinnike (Laureijs et al. 2017, s. 4). 

 

Kuten kuvasta 2 huomataan, kappaleen geometriaa muutettiin lisäävään valmistukseen 

sopivaksi. Metallien lisäävällä valmistuksella valmistettu kappale (Kuva 2b) on 80 % 

kevyempi kuin perinteisillä menetelmillä valmistettu kappale (Kuva 2a), vaikka materiaalina 

käytetään yhä samaa titaaniseosta Ti4Al6V. Tämä on mahdollista lisäävän valmistuksen 

geometrisen vapauden ansiosta, joka mahdollistaa vapaiden muotojen ja onttojen 

rakenteiden käyttämisen kappaleiden suunnittelussa (Atzeni & Salmi 2012, s. 1151). 

Geometrisen vapauden ansiosta kappaleiden suunnittelussa voidaan keskittyä tarkemmin sen 

toimintaan ja kokoonpanoon (Atzeni & Salmi 2012, s. 1148). Perinteisillä menetelmillä 

vastaavan kappaleen valmistus olisi Laureijs et al. mukaan hankalaa tai mahdotonta 

kappaleen geometrian takia. (Laureijs et al. 2017, s. 3.) 
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Kuvissa 3 ja 4 on esitetty Laureijs et al. (2017) tutkiman kiinnikkeen eri kustannuserien 

osuudet suurien valmistuserien (1 000 ja 10 000) valmistuskustannuksissa. 

 

 
Kuva 3. L-PBF-menetelmällä valmistetun kiinnikkeen kustannuksien jakautuminen eri 

kustannustekijöihin. Eräkoko on 1 000 kappaletta. (Mukaillen: Laureijs et al. 2017, s. 6.) 

 

 
Kuva 4. L-PBF-menetelmällä valmistetun kiinnikkeen kustannuksien jakautuminen eri 

kustannustekijöihin. Eräkoko on 10 000 kappaletta. (Mukaillen: Laureijs et al. 2017, s. 6.) 

 

Kuvasta 4 voidaan huomata, että materiaali- ja laitekustannukset ovat suurimmat 

kustannuserät yksittäisen kiinnikkeen valmistuksessa. Valmistuserän ollessa 1 000 

Materiaali
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6	%

Työ
14	%

Yleiskust.
30	%

Muut
4	%

$3200/KIINNIKE

Materiaali
42	%

Laitekustannukset
20	%

Huolto
10	%

Jälkikäs.	laitekust.
5	%

Jälkikäs.	Yleiskust.
8	%

Muut	kiinteät
8	%

Muut	muuttuvat
7	%

$1300/KIINNIKE
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kappaletta (Kuva 3) suurimpiin kustannuksiin materiaali- ja laitekustannuksien lisäksi 

lukeutuu myös yleiskustannukset, jotka Laureijs et al. tutkimuksessa sisältävät muun muassa 

henkilöstöön ja tiloihin käytettävät kustannukset (Laureijs et al. 2017, Liite A). 

 

Crean (2017) tutki erilaisten asejärjestelmiin kuuluvien komponenttien 

valmistuskustannuksia L-PBF-menetelmällä. Toisin kuin Laureijs et al. (2017), Crean 

keskittyi yhden ajon eli valmistuskierron aikana valmistettujen tuotteiden 

valmistuskustannuksiin. Crean kuitenkin oletti, että laitteistoa käytetään jatkuvasti ympäri 

vuoden. Crean vertaili seitsemän EOS M290 -laitteistolla valmistetun komponentin 

kustannuksia, kun valmistusmateriaaleina käytettiin terästä, alumiinia tai titaania. Crean 

keräsi valmistuskustannukset, kun komponentteja valmistettiin yksi kerrallaan (Kuva 5), ja 

kun yhtä komponenttia valmistettiin yhdellä ajolla niin monta kuin mahdollista (Kuva 6). 

 

 
Kuva 5. Kappaleen valmistuskustannuksien jakautuminen, kun valmistetaan yksi kappale 

kerrallaan (Mukaillen: Crean 2017, s. 53). 
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Kuva 6. Kappaleen valmistuskustannuksien jakautuminen, kun valmistetaan yhdellä ajolla 

mahdollisimman monta kappaletta (Mukaillen: Crean 2017, s. 54). 

 

Kuvan 5 ja kuvan 6 perusteella useamman kappaleen valmistamisella samanaikaisesti ei ole 

suurta vaikutusta kustannusten jakautumiseen. Suurimmat erot nähdään 

materiaalikustannuksissa, joiden osuus kasvaa 2 %, ja jälkikäsittelykustannuksissa, jotka 

laskevat 3 %. Jakaumien perusteella voidaan kuitenkin todeta, että kappaleen tulostaminen 

(35–36 %) ja jälkikäsittely (33–36 %) aiheuttavat suurimmat kustannukset metallien 

lisäävässä valmistuksessa (Crean 2017, s. 52–54). Näihin vaikuttavat muun muassa 

laitteiston korkea hinta ja tulostuksen hitaus sekä tukirakenteiden poiston hankaluus 

(Wohlers et al. 2018, s. 190, 197, 222). Materiaalikustannuksien osuus (16–18 %) vastaa 

Laureijs et al. (2017) saamia tuloksia (17 %) 1 000 kappaleen eräkoolla (Laureijs et al. 2017, 

s. 6). (Crean 2017 s. 47–56.) 

 

Tulosten perusteella useamman kappaleen tulostaminen samanaikaisesti laskee kappaleen 

valmistuskustannuksia. Yksittäisen kappaleen tulostamiseen kului Creanin mukaan 

keskimäärin 89 tuntia, ja sen valmistuskustannukset olivat 3 145 dollaria. Useamman 

kappaleen tulostuksessa samanaikaisesti aikaa kului enemmän (188 tuntia), mutta yksittäisen 

kappaleen valmistuskustannuksiksi saatiin 2 616 dollaria. (Crean 2017, s. 52–53.) 

 

Creanin (2017) laskentamalli perustuu Atzenin ja Salmen (2012) malliin (Crean 2017, s. 19). 

Atzeni ja Salmi vertailivat L-PBF-menetelmän valmistuskustannuksia painevalun 
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kustannuksiin (Atzeni & Salmi 2012, s. 1148). Atzeni ja Salmi jakoivat lisäävän 

valmistuksen kustannukset materiaali-, esikäsittely-, työstö- ja jälkikäsittelykustannuksiin 

(Atzeni & Salmi 2012, s. 1150). 

 

Atzeni ja Salmi (2012) suorittivat case-tutkimuksen pienkoneen laskutelineen 

valmistuksessa. Tutkimuksessaan Atzeni ja Salmi käyttivät EOSINT M270 -laitteistoa. 

Laskuteline suunniteltiin uudelleen metallien lisäävää valmistusta varten ja materiaalina 

käytettiin alumiiniseosta AlSi10Mg (Atzeni & Salmi 2012, s. 1152). Tutkimuksen mukaan 

painevalulla valmistetun laskutelineen valmistuskustannukset ovat 21 euroa. 

Valmistuskustannuksiin lisätään käytettävä muotti, jonka hinta tässä tutkimuksessa oli 

21 000 euroa. Kuvassa 7 esitetään miten kustannukset muuttuvat eräkoon kasvaessa, kun 

jauhepetisulatusta ja painevalua verrattiin toisiinsa. 

 

 
Kuva 7. Laskutelineen valmistuskustannukset jauhepetisulatuksessa (L-PBF) ja 

painevalussa (HPDC) suhteessa eräkokoon (Mukaillen: Atzeni & Salmi 2012, s. 1154). 

 

Kuten kuvasta 7 huomataan, painevalun valmistuskustannukset laskevat, kun eräkoko 

kasvaa. Tämä johtuu siitä, että muotin kustannukset voidaan jakaa useammalle kappaleelle. 

Metallien lisäävällä valmistuksella laskutelineen valmistuskustannukset ovat 526 euroa, 

eivätkä muutu eräkoon kasvaessa. Tulosten mukaan ruiskuvalun valmistuskustannukset 
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muuttuvat metallin lisäävää valmistusta pienemmiksi 42 kappaleen kohdalla, jolloin yhden 

laskutelineen hinta on 521 euroa. (Atzeni & Salmi 2012, s. 1153–1154.) 

 

Lindemann et al. (2012) tutkivat metallien lisäävän valmistuksen kustannustekijöitä tuotteen 

koko elinkaaren ajalta. Lindemann et al. mukaan kustannuksien parempi ymmärtäminen 

auttaa vertailemaan lisäävää valmistusta perinteisiin menetelmiin ja auttaa oikeuttamaan 

lisäävällä valmistuksella valmistettujen tuotteiden käytön. (Lindemann et al. 2012, s.177.) 

 

Lindemann et al. (2012) mukaan lisäävällä valmistuksella tuotetun kappaleen arvoa on 

hankalaa määritellä vain valmistuskustannuksien avulla. Tutkimuksen mukaan, 

huomioimalla kappaleen koko elinikä, yritys voi säästää monella osa-alueella. Lisäävän 

valmistuksen hyödyntäminen voi mahdollistaa monista osista koostuvan kokoonpanon 

valmistamisen yhtenä kappaleena. Tämä vähentää muun muassa suunniteltavien osien 

lukumäärää, kokoonpanon tarvetta ja sen kustannuksia sekä osien valmistamiseen 

tarvittavien välikäsien tai toimittajien määrää. (Lindemann et al. 2012, s.180.) 

 

Lindemann et al. tutkivat Augsburgin autoteollisuudessa käyttämää kappaletta (Kuva 8). 

 

 
Kuva 8. Lindemann et al. tutkima koekappale (Lindemann et al. 2012, s.184). 
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Kuvan 8 mukainen kappale valmistetaan 316L-teräksestä. Lindemann et al. arvioivat 

kappaleen valmistuskustannuksia kehittämällään laskentamallilla. Tutkimuksessa käytettiin 

190 kappaleen eräkokoa. Valmistuskustannuksien jakautuminen kustannuserien kesken 

nähdään kuvasta 9. 

 

 
Kuva 9. Kappalekohtainen kustannusjakauma 190 kappaleen erässä (Mukaillen: Lindemann 

et al. 2012, s.184). 

 

Kuten kuvasta 9 nähdään miten metallien lisäävän valmistuksen laitekustannukset (74 %) 

on selvästi suurin kustannuserä tässä tutkimuksessa. Laitekustannukset sisältävät tarvittavan 

työvoiman, kaasun ja energian kulutuksen, huoltokustannukset ja laitteiston 

hankintakustannukset (Lindemann et al. 2012, s. 183). Toiseksi suurin kustannuserä on 

materiaalikustannukset (11 %) ja kolmanneksi suurin jälkikäsittelykustannukset (7 %). 

(Lindemann et al. 2012, s. 184.) 

 

Lindemann et al. (2012) loivat laskumallinsa avulla kuvaajan (Kuva 10), josta nähdään 

kappaleen valmistuskustannukset suhteessa valmistuksen eräkokoon. 
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Kuva 10. Kappaleen valmistuskustannukset suhteessa eräkokoon (Lindemann et al. 2012, 

s.185). 

 

Kuvasta 10 nähdään miten kappaleen valmistuskustannukset laskevat nopeasti eräkoon 

kasvaessa. Tuloksissa käytetty 190 kappaleen erä on merkitty kuvaan tähdellä. Kappaleen 

valmistuskustannukset ovat korkeimmillaan, kun eräkoko on yksi ja kustannukset laskevat 

nopeasti lähestyttäessä 25 kappaleen eräkokoa. Eräkoon kasvaessa voidaan hyödyntää 

laitteiston koko kapasiteettia ja valmistaa useampia kappaleita samanaikaisesti. Eräkoon 

kasvattaminen mahdollistaa myös valmistuskustannuksien jakamisen useammalle 

kappaleelle. (Lindemann et al. 2012, s.185.) 

 

Lindemann et al. (2012) tutkivat miten eri parametrien muuttaminen vaikuttaa 

laskentamallilla saatuihin tuloksiin (Kuva 11). 
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Kuva 11. Eri kustannuserien osuus kappaleen valmistuskustannuksista useilla eri 

lähtöarvoilla (Lindemann et al. 2012, s. 186). 

 

Kuvasta 11 nähdään että suurimmat muutokset saadaan aikaan, kun muutetaan 

tulostusnopeutta tai materiaalin hintaa. Laitekustannukset laskevat kahdeksasta eurosta 

neljään euroon, kun laitteiston tulostusnopeus kolminkertaistetaan. Tämä johtuu 

tulostukseen kuluvan ajan pienentymisestä, jolloin kappaleen valmistuksesta syntyvät 

laitekustannukset pienenevät. Laitekustannuksia pienentää myös laitteiston käyttötuntien 

kasvattaminen ja laitteiston hankintakustannuksien pienentäminen. Nämä tekijät pienentävät 

tuntikohtaisten laitekustannuksien suuruutta, jolloin esimerkiksi 10 tunnin tulostuksen 

kustannukset laskevat, vaikka tulostusaika pysyy samana. Materiaalin kilohinnan noustessa 

89 eurosta 600 euroon kasvaa materiaalikustannukset 0,4 eurosta 6 euroon. (Lindemann et 

al. 2012, s. 186.) Materiaalikustannukset koostuvat käytettävän materiaalin määrästä ja sen 

hinnasta, joka tarkoittaa, että materiaalikustannuksia voidaan laskea vähentämällä 

käytettävän materiaalin määrää tai käyttämällä halvempaa materiaalia (Crean 2017, s. 20). 
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4 MATERIAALIKUSTANNUKSET 

 

 

Materiaalikustannukset ovat yksi suurimmista kustannuseristä metallia lisäävässä 

valmistuksessa (Laureijs et al. 2017, s. 6; Wohlers et al. 2018, s. 185). Kuvista 3 ja 4 

huomataan, että Laureijs et al. tekemässä tutkimuksessa 1 000 kappaleen eräkoolla 

materiaalikustannukset ovat noin 20 % yksittäisen kappaleen kokonaiskustannuksista. 

Materiaalikustannuksien kasvaminen eräkoon kasvaessa voi johtua esimerkiksi 

laitekustannuksien pienenemisestä. Laureijs et al. (2017) tutkimuksessa eräkoon 

kasvattaminen lisää käytettävän laitteiston käyttötunteja ja laskee laitekustannuksien 

suuruutta tunnissa. Tämän takia laitekustannuksien osuus pienenee, vaikka valmistus 

kestääkin yhtä kauan. (Laureijs et al. 2017, s. 6.) 

 

Creanin (2017) tutkimuksen perusteella materiaalikustannukset laskevat myös, kun 

tulostetaan useampia kappaleita samanaikaisesti (Kuvat 5 & 6). Materiaalikustannuksien 

pieneen laskuun on mahdollisesti vaikuttanut edullisempi hinta, kun materiaalia on hankittu 

kerralla enemmän. Lindemann et al. (2012) huomauttavat, että lisäävän valmistuksen 

käyttäminen mahdollistaa tuotteiden uudelleensuunnittelun niin, että materiaalia tarvitaan 

vähemmän (Lindemann et al. 2012, s. 186). Uudelleensuunnittelu siis voi laskea 

materiaalikustannuksia alkuperäiseen malliin verrattuna. 

 

4.1 Materiaalikustannuksien koostumus 

Kappaleen rakenteeseen ja tukirakenteisiin tarvittava materiaali, yhdessä hukkaan menevän 

jätemateriaalin kanssa, muodostavat kappaleen materiaalikustannukset (Crean 2017, s. 20). 

Metallien lisäävässä valmistuksessa materiaaleja liitetään toisiinsa kerros kerrokselta toisin 

kuin materiaalia poistavissa ja muovaavissa menetelmissä (SFS-EN ISO/ASTM 52900 

2017, s. 6).  

 

Kappaleen halutun geometrian lisäksi materiaalia kuluu tukirakenteisiin, joita tarvitaan 

kappaleen tukemiseksi valmistuksen aikana. Tukirakenteiden tehtävä on kiinnittää kappale 

tulostusalustaan sekä estää muodonmuutokset tai rakenteen romahtaminen valmistuksen 

aikana. (Alonen A, Alonen L ja Hietikko. 2016, s. 20; Wohlers et al. 2018, s. 191). 
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Valmistuksen jälkeen tukirakenteisiin käytetty materiaali ja osittain sulaneet partikkelit ovat 

jätettä, eikä niitä voida käyttää uudelleen sellaisenaan (Wohlers et al. 2018, s. 197). 

Sulamaton materiaali voidaan kerätä talteen ja kierrättää (Alonen A, Alonen L ja Hietikko 

2016, s. 32–33). Laureijs et al. (2017) määrittelevät hukkamateriaaliksi sen sulatetun 

materiaalin, joka ei päädy lopulliseen tuotteeseen (Laureijs et al. 2017, Liite A).  

 

Valmistuksessa syntyvän jätemateriaalin määrään voidaan vaikuttaa suunnittelemalla 

kappale niin, että sen tulostukseen tarvitaan mahdollisimman vähän tukirakenteita, tai 

suunnittelemalla tukirakenteet osaksi rakennetta. Myös kappaleen tulostusasennolla on 

vaikutusta mihin ja kuinka paljon tukirakenteita tarvitaan. (Wohlers et al. 2018, s. 190–191) 

 

4.2 Materiaalien hinta 

Materiaalikustannuksiin vaikuttaa käytettävän materiaalin kilohinta (Crean 2017, s. 20). 

Metallia lisäävässä valmistuksessa käytettävien materiaalien hinnat voivat olla jopa 

kymmenkertaiset verrattuna perinteisiin valmistusmenetelmiin, mutta kuten jo aiemmin 

todettiin, materiaalia käytetään vain niin paljon kuin sitä tarvitaan. Esimerkiksi Atzenin ja 

Salmen (2012) tutkimuksessa käytettiin kappaleen valmistukseen alumiinia, jonka hinta 

ruiskuvalua käytettäessä oli 16 €/kg ja lisäävässä valmistuksessa 145 €/kg (Atzeni & Salmi 

2012, s. 1153-1154). Jauheena hankittavan materiaalin hinnat ovat työkaluteräksissä, 

ruostumattomissa teräksissä ja alumiineissa 50–100 €/kg (Lassila & Tuomi 2016, s. 4). 

Materiaalien korkea hinta selittyy metallijauheen korkeilla valmistuskustannuksilla 

(Wohlers et al. 2018, s. 185). (Wohlers et al. 2018, s. 197.) 

 

4.3 Materiaalitoimittajat ja materiaalin laatu 

Materiaalitoimittajien määrä kasvaa vuosittain ja eri toimittajien välillä voi olla suuriakin 

eroja materiaalien laaduissa ja hinnoissa. Laitevalmistajat tarjoavat asiakkailleen myös 

materiaaleja, jotka yritys on ensin hankkinut materiaalitoimittajalta. Materiaalien myynti 

asiakkaille voi olla tärkeä tulonlähde yrityksille, joten laitevalmistajat voivat asettaa 

rajoituksia ja estää kolmannen osapuolen materiaalien käyttämisen heidän laitteillaan 

esimerkiksi laitetakuun päättymisen uhalla (Laureijs et al. 2017, s. 6). (Wohlers et al. 2018, 

s. 60.) 
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Materiaalin laadulla on vaikutusta saatavaan lopputulokseen. Laadukkaammissa 

materiaaleissa partikkelit ovat tiiviitä, pyöreitä ja kooltaan säännöllisempiä, joten se 

mahdollistaa tasaisemman levityspinnan valmistuksen aikana. Tasainen levityspinta 

mahdollistaa tiiviimmän ja mittatarkkuudeltaan paremman lopputuotteen, joka vähentää 

murtumien syntymistä ja jälkikäsittelyn tarvetta. (Wohlers et al. 2018, s. 54.) 

 

Lindemann et al. (2012) olettavat, että toimittajien määrän kasvaessa ja 

valmistusmenetelmän yleistyessä ja materiaalien kysynnän kasvaessa myös materiaalien 

hinnat laskevat. Materiaalien hintojen muuttuminen vaikuttaa valmistettavien kappaleiden 

valmistuskustannuksiin, kuten kuvasta 11 voidaan todeta. Lindemann et al. tutkimuksessa 

materiaalin kilohinnan laskeminen 89 eurosta 40 euroon laskee kappaleen 

materiaalikustannukset 86 sentistä 38 senttiin. (Lindemann et al. 2012, s. 186.) 
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5 GEOMETRIA 

 

 

Kappaleen koolla ja muodolla on vaikutusta tulostusaikaan, jälkikäsittelyn tarpeeseen sekä 

aiemmin mainittuihin materiaalikustannuksiin. Kappaleen koko määrittää, millaista 

laitteistoa voidaan valmistuksessa käyttää, koska kappaleen on mahduttava laitteeseen 

(Crean 2017, s. 17). Käytettävä laitteisto, tulostussuunta ja käytettävät parametrit vaikuttavat 

kappaleen pinnalaatuun. Metallia lisäävässä valmistuksessa tiettyjen 

materiaaliominaisuuksien ennakoimiseksi on käytettävä tiettyjä prosessiparametreja ja 

laitetyyppiä (SFS-EN ISO/ASTM 52900 2017, s. 16). Sufiiarov et al. (2017) mukaan 

kerrospaksuudella on vaikutusta kappaleen kestävyyteen ja muokattavuuteen. 

Kerrospaksuuden kasvaessa kappaleen kestävyys heikkenee, mutta plastisuus kasvaa 

(Sufiiarov et al. 2017, s. 133). Vaadittuihin pinnanlaatuihin ja mittatarkkuuksiin pääseminen 

voi vaatia myös jälkikäsittelyä, jota tarkastellaan myöhemmin tässä työssä. 

 

Kappaleen monimutkaisuus on yleensä haitaksi perinteisiä valmistusmenetelmiä 

käytettäessä, mutta lisäävässä valmistuksessa sillä ei ole selvää vaikutusta kustannuksiin 

(Kuva 12) (Atzeni & Salmi 2012, s. 1150). Lisäävän valmistuksen avulla voidaan myös 

helpottaa kokoonpanojen valmistusta, kun liitosten määrää voidaan mahdollisesti vähentää 

kappaleen ja kokoonpanon uudelleensuunnittelulla. Komponenttien lukumäärän ja liitosten 

vähentäminen voivat vähentää kokoonpanosta aiheutuvia kustannuksia. (Atzeni & Salmi 

2012, s. 1148.) 

 

 
Kuva 12. Kappaleen monimutkaisuuden vaikutus kustannuksiin lisäävässä ja perinteisessä 

valmistuksessa (Mukaillen: Piili et al. 2014, s. 15). 

Lisäävä valmistus 
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Kuten kuvasta 12 nähdään, lisäävässä valmistuksessa kappaleen valmistuskustannukset 

pysyvät samoina, vaikka rakenne olisikin monimutkainen valmistaa. Metallien lisäävällä 

valmistuksella voidaan valmistaa hyvinkin monimutkaisia kappaleita, jotka perinteisillä 

menetelmillä olisivat hyvin vaikeita tai mahdottomia valmistaa (Laureijs et al. 2017, s. 1). 

Tämä voidaan nähdä myös kuvasta 12, miten perinteisessä valmistuksessa rakenteen 

monimutkaisuuden kasvaessa ja valmistuksen vaikeutuessa, valmistuskustannukset 

kasvavat. 

 

Lindemann et al. (2012) mukaan kappaleen monimutkaisuudella on vaikutusta sen 

esikäsittelyssä. Tutkimuksen mukaan monimutkaisemman kappaleen CAD-mallien 

valmisteluun kuluu enemmän aikaa, ja Lindemann et al. ottavat tämän laskentamallissaan 

huomioon lisäämällä sopivan kertoimen esikäsittelykustannuksien laskukaavaan. Mitä 

monimutkaisempi kappale on, sitä isommaksi kerroin kasvaa. Lindemann et al. kuitenkin 

tarkastelivat vain yksinkertaisen ja pienen kappaleen valmistusta, eivätkä testanneet 

teoriaansa. Monimutkaisten kappaleiden asettelu ja tukirakenteiden sijoittelu itse voi 

kuitenkin olla aikaa vievää, ja kokeneempi insinööri suoriutuu tehtävästä nopeammin kuin 

kokematon. (Lindemann et al. 2012, s. 186–187.) 
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6 VALMISTUKSESSA SYNTYVÄT KUSTANNUKSET 

 

 

Eri laitteilla on erilaiset ominaisuudet, kuten tulostusnopeus, uuden kerroksen levitykseen 

kuluva aika ja laitteiden kuluttama energia tunnissa. Nämä kustannukset pysyvät samoina 

kappaleen muodosta ja korkeudesta riippumatta. Myös tulostuksen valmisteluihin ja 

jälkikäsittelyyn kuluu aikaa ja työvoimaa. (Atzeni & Salmi 2012, s. 1150; Crean 2017, s. 

20–21.) 

 

6.1 Laitekustannukset 

Laitekustannukset lasketaan laitteiston hinnan, vuotuisten käyttötuntien sekä pitoajan 

perusteella (Crean 2017, s. 21), ja ne jaetaan kaikkien laitteen valmistamien tuotteiden 

kesken tuntikustannuksina. Wohlers et al. (2018) mukaan metallien lisäävässä 

valmistuksessa käytettävien laitteistojen hinnat voivat vaihdella 500 000 dollarista 

1 200 000 dollariin (Wohlers et al. 2018, s. 197). Atzenin ja Salmen (2012) mukaan 

laitteiston järkevä pitoaikana on viisi vuotta, ja vuodessa laitteelle kertyisi noin 5 000 

käyttötuntia (Atzeni & Salmi 2012, s. 1150). 

 

Metallien lisäävässä valmistuksessa yhden tunnin laitekustannukset vaihtelevat Wohlers et 

al. (2018) mukaan 37–90 dollarin välillä, joka vastaa CNC:n ja ruiskuvalun 

laitekustannuksia. Metallien lisäävän valmistuksen hitaus tekee lopullisista 

laitekustannuksista kuitenkin suuria (Wohlers et al. 2018, s. 197).  Laitekustannukset ovatkin 

yksi suurimmista kustannuseristä lisäävässä valmistuksessa (Wohlers et al. 2018, s. 185). 

Laitekustannuksia voidaan pienentää esimerkiksi kasvattamalla eräkokoa ja 

tulostusnopeutta, tulostamalla useampia kappaleita samanaikaisesti tai pidentämällä 

laitteiston pitoaikaa (Wohlers et al. 2018, s. 186). 

 

6.2 Koneaika 

Valmistukseen kuluvaan aikaan eli koneaikaan vaikuttaa Wohlers et al. mukaan lasersäteen 

nopeus, sen kulkema reitti ja kappaleen poikkileikkaus kyseissä kerroksessa (Wohlers et al. 

2018, s. 198). Crean (2017) sisällyttää koneaikaan koko ajanjakson, jolloin laitteisto ei ole 

käytettävissä muihin projekteihin. Koneaika sisältää laitteiston valmistelun, kappaleen 
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tulostuksen ja tulostuksen jälkeisen jäähdytyksen ja kappaleiden poiston laitteista. (Crean 

2017, s.23.) 

 

Optimoimalla lasersäteen kulkema reitti on mahdollista lyhentää kerroksen sulattamiseen 

kuluvaa aikaa. Lyhentämällä reittiä saadaan pienennettyä kerroksen sulattamiseen kuluvaa 

aikaa. (Wohlers et al. 2018, s. 198–200.) 

 

Laitteen tulostusnopeus määrittää kuitenkin, kuinka kauan yhden materiaalikerroksen 

sulattamiseen menee ja tämä vaikuttaa valmistukseen kuluvaan koneaikaan. Lindemann et 

al. (2012) tutkimuksessa tulostusnopeutta arvioidaan mittaamalla, kuinka monta 

kuutiosenttimetriä laite sulattaa tunnissa (Lindeman et al. 2012, s. 187). Crean (2017) arvioi 

tulostusnopeutta yksikössä mm2/s, mittaamalla lasersäteen etenemisnopeutta ja halkaisijaa. 

(Crean 2017, s. 22.) Kuvasta 11 nähdään miten tulostusnopeuden kasvattaminen pienentää 

selvästi laitekustannuksia, koska koneaika pienenee. Lasersäteen nopeutta rajoittaa sen 

sulattama materiaali ja sen määrä. Jotkut materiaalit sulavat helpommin kuin toiset ja 

lasersäde pystyy sulattamaan tarvittavan materiaalin nopeammin. Pienentämällä tulostuksen 

kerrospaksuutta voidaan myös nopeuttaa tulostusnopeutta, koska sulatettavaa materiaalia on 

silloin vähemmän. Tämä kuitenkin lisää materiaalikerrosten ja niiden levitysten lukumäärää, 

mikä hidastaa tulostusta. 

 

Kappaleen korkeus ja tulostuksen kerrospaksuus vaikuttavat kerrosten levitysten 

lukumäärän. Uuden materiaalikerroksen levitykseen kuluu aina sama aika, riippumatta siitä 

millainen kappale on kyseessä. Uuden materiaalikerroksen levitys vie Wohlers et al. mukaan 

4–15 sekuntia ja Crean (2017) arvioi ajaksi 10 sekuntia (Crean 2017, s. 22). Jos levitysaika 

on 10 sekuntia, se tarkoittaa että 2 000 kerrosten levitykseen kuluu 20 000 sekuntia eli 5,6 

tuntia. Jos laitekustannukset ovat 60 €/h, materiaalin levityksestä koituu tässä tapauksessa 

laitekustannuksia 330 euroa yhtä kappaletta kohden. (Wohlers et al. 2018, s. 198.) 

 

6.3 Useamman kappaleen tulostaminen samanaikaisesti 

Valmistettavan kappaleen ja valmistusalustan koot vaikuttavat siihen, minkä kokoisia 

kappaleita laitteessa voi tulostaa ja kuinka monta (Crean 2017, s. 17). Sijoittamalla kappaleet 

tiiviisti tulostusalustalle, saadaan laitteiston kapasiteetti parhaiten hyödynnettyä. Useamman 

kappaleen tulostus mahdollistaa eri kustannuserien jakamisen useamman kappaleen kesken. 
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Tämä nähdään Creanin (2017) tutkimuksesta, jossa vertailtiin yhden valmistuskierron aikana 

valmistettavien kappaleiden määrän vaikutusta kustannuksiin. Yksi Creanin tutkimista 

kappaleista on C-130-rahtikoneessa käytettävä vahvike (torque box). Näitä alumiinisia 

vahvikkeita pystyy valmistamaan EOS M290 -laitteistolla maksimissaan yhdeksän 

kappaletta kerralla. Vahvikkeen valmistuskustannukset on esitetty taulukossa 1, kun 

valmistetaan yksi vahvike tai yhdeksän vahviketta kerrallaan. (Crean 2017, s. 49–52.) 

 

Taulukko 1. Vahvikkeen valmistuskustannukset, kun yhdellä ajolla valmistetaan yksi kappale 

tai yhdeksän kappaletta (Crean 2017, s. 52). 

Kustannuserä 1 kpl 9 kpl 

Materiaalikustannukset ($) 13,17 10,06 

Esikäsittely ($) 90,00 10,00 

Tulostus ($) 215,27 46,67 

Huoltokustannukset ($) 62,98 13,65 

Energiakustannukset ($) 2,36 0,51 

Jälkikäsittelykustannukset ($) 690,00 165,56 

Valmistuskustannukset ($) 1073,78 246,45 

 

Taulukosta 1 huomataan, että kaikki kustannukset pienenivät selvästi valmistettavien 

kappaleiden määrän kasvaessa. Materiaalikustannukset pienenivät vähiten, koska kappaletta 

kohden käytettävän materiaalin määrä ei muuttunut. Materiaalikustannuksien pieneen 

laskuun on mahdollisesti vaikuttanut edullisempi hinta, kun materiaalia on hankittu 

enemmän. 

 

Esikäsittelyssä käytettävien tiedostojen tarkastukseen ja korjaukseen, osien asetteluun 

valmistusalustalle ja laitteiston valmisteluun kuluu aikaa, minkä mukaan maksetaan palkkaa 

laitteen operaattorille ja insinöörille. Useamman kappaleen valmisteluun ja asetteluun 

valmistusalustalle kuluu enemmän aikaa kuin yhden, mutta nämä kustannukset voidaan 

jakaa yhdeksälle kappaleelle yhden sijaan. (Atzeni & Salmi 2012, s. 1154.) 
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Creanin mukaan laitteiston lämmitykseen ennen tulostusta, jäähtymiseen tulostuksen jälkeen 

ja tulostusalustan poistoon laitteesta kuluu noin kahdeksan tuntia. Wohlers et al. arvioi 

laitteiston valmisteluun ja sen puhdistamiseen kuluvan aikaa neljä tuntia (Wohlers et al. 

2018, s.215). Tänä aikana laitteisto ei ole käytettävissä muiden kappaleiden valmistukseen, 

ja kahdeksan tunnin ajalta kertyy laitekustannuksia 480 euroa. Useamman kappaleen 

tulostaminen samanaikaisesti mahdollistaa näiltä kahdeksalta tunnilta kertyvien 

laitekustannusten jakamisen yhdeksälle kappaleelle, jolloin yhdelle kappaleelle kertyy 

laitekustannuksia tästä ajasta 53 euroa. Myös kerrosten levitykseen kuluvat 

laitekustannukset, laitteiston huoltokustannukset sekä energiakustannukset voidaan jakaa 

yhdeksän kappaleen kesken. (Atzeni & Salmi 2012, s. 1154) 

 

Jälkikäsittelykustannukset voidaan jakaa yhdeksälle kappaleelle (Atzeni & Salmi 2012, s. 

1154). Jälkikäsittelykustannuksien pienenemiseen voi vaikutta myös, että suuremman erän 

jälkikäsittely on suostuttu tekemään halvemmalla. Crean on kuitenkin asettanut omissa 

laskuissaan kappalekohtaiset testaus- ja lämpökäsittelykustannukset kiinteiksi (Crean 2017, 

s. 22–23). 

 

6.4 Tulostusasento 

Kappaleen tulostusasennolla on vaikutusta esimerkiksi jauhekerroksen levitysten 

lukumäärään sekä tarvittavien tukirakenteiden määrään. Kappaleen tulostusasennolla 

voidaan myös välttää riippuvia pintoja, jotka heikentävät pinnanlaatua (Crean 2017, s. 49). 

Wohlers et al. mukaan kappaleen valmistaminen mahdollisimman matalana olisi järkevää, 

koska se minimoi materiaalin levitykseen kulutettua aikaa, ja koneaika on tällöin 

mahdollisimman pieni (Wohlers et al. 2018, s. 200). Laureijs et al. (2017) tutkivat 

suihkumoottorin kiinnikkeen tulostusasennon vaikutusta valmistuskustannuksiin ja saivat 

päinvastaiset tulokset (kuva 13). 
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Kuva 13. L-PBF-menetelmällä valmistetun kiinnikkeen valmistuskustannukset eri 

asennoissa (Mukaillen: Laureijs et al. 2017, s. 7). 

 

Kuvasta 13 nähdään, miten kappaleen orientaatiolla on selvä vaikutus kustannuksiin. 

Tulosten perusteella kappaleen valmistuskustannuksia voidaan laskea noin 260 dollarilla eli 

noin 230 eurolla asettamalla kappale pystyasentoon. (Laureijs et al. 2017, s. 7.) 

 

Kiinnikkeen tulostaminen pystyasennossa lisää korkeutta ja näin jauhekerrosten levitysten 

määrää ja koneaikaa, mutta kiinnikkeen muoto mahdollistaa useamman kappaleen 

mahtumisen valmistusalustalle samanaikaisesti. Kuten aiemmin todettiin, useamman 

kappaleen valmistus samanaikaisesti jakaa laitekustannuksia tehokkaammin. Kiinnikkeen 

tulostaminen pystyasennossa mahdollisti kuuden kiinnikkeen tulostuksen samanaikaisesti, 

kun vaakatasossa alustalle mahtui vain kaksi. Pystyasennossa tulostukseen kului 38 tuntia, 

joka tarkoittaa yli 6 tunnin laitekustannuksia yhtä kiinnikettä kohden. Vaakatasossa 

tulostukseen kului 20 tuntia eli 10 tuntia kappaletta kohden. Useamman kappaleen 

tulostaminen kerralla vähentää myös valmistuskiertojen lukumäärää, jolloin esimerkiksi 

kammion lämmitykseen ja sen jäähdyttämiseen kuluvat laitekustannukset pienenevät. 

(Laureijs et al. 2017, s.6.) 
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6.5 Huoltokustannukset 

Laitteiston huoltokustannukset jakautuvat vuotuisten käyttötuntien ja laitteen huoltoihin 

käytettävien kulujen perusteella. Crean arvioi tutkimuksessaan laitteiston vuotuisiksi 

huoltokustannuksiksi 18 000 dollaria, joka tarkoittaa 3,60 dollarin kustannuksia tunnissa. 

Kokonaiskustannuksista huoltokustannukset kattavat Creanin mukaan noin 10 % (Crean 

2017, s. 52–53). Laureijs et al. päätyivät tutkimuksessaan samoihin lukuihin (Kuva 4). 

(Crean 2017, s. 23.) 

 

6.6 Energia 

Metallien lisäävä valmistus kuluttaa sähköenergiaa. Laitteiston kuluttaman energian 

määrään vaikuttaa käytettävä laite, tulostusaika sekä valmistusvaihe. Laitteiston energian 

kulutus voi vaihdella esimerkiksi kammion lämmityksen, jäähdytyksen ja tulostuksen 

aikana. Crean (2017) arvioi energiakustannuksia energian tuntikustannuksien ja koneajan 

avulla (Crean 2017, s. 20). Laitteiston tunnin aikana käyttämän energian hinta saadaan 

kertomalla sähkön hinta (snt/kWh) sähkön kulutuksella (kWh) (Vattenfall 2019). (Laureijs 

et al. 2017, Liite A.) 

 

6.7 Kaasu 

L-PBF-menetelmät käyttävät suojakaasua. Suojakaasun tarkoitus on suojata kappaletta 

hapettumiselta. Suojakaasujen vuosittaiset kustannukset voivat olla paikallisista kaasun 

hinnoista riippuen 12 000 dollaria, eli noin 10 600 euroa, vuodessa. (Wohlers et al. 2018, s. 

219.) Rickenbacher, Spierings & Wegener (2012) huomioivat kaasun aiheuttamat 

kustannukset kaasun tuntikustannuksina ja kertovat tämä koneajalla. Kaasun 

tuntikustannukset täytyy kuitenkin ensin laskea, jotta mallia voidaan käyttää (Rickenbacher, 

Spierings & Wegener 2012, s. 211). Kaasun tuntikustannuksia on mahdollista arvioida 

kertomalla kaasun hinta kaasun kulutuksella. 

 

6.8 Työvoima 

Valmistusprosessin eri vaiheissa tarvitaan työntekijöitä, joiden palkkakustannukset tulee 

huomioida. Lindemann et al. (2012) mukaan itse tulostaminen voidaan suorittaa ilman, että 

työvoimaa on paikalla mahdollistaen esimerkiksi yön yli tulostamisen. Kuitenkin mallien 

esikäsittely, laitteiston valmistelu ja jälkikäsittely vaativat työvoimaa. (Lindemann et al. 

2012, s. 186.) 
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Ennen tulostusta tiedostot on tarkistettava ja mahdollisesti korjattava sekä kappaleet 

sijoiteltava alustalle tukirakenteineen. Jälkikäsittelyssä työntekijöitä tarvitaan esimerkiksi 

kappaleen irrotukseen, tukirakenteiden poistoon ja koneistukseen. Myös kappaleen 

uudelleen suunnitteluun kuluu resursseja, jotka tulee huomioida. (Crean 2017, s. 18, 20–21.) 

 

6.9 Esikäsittely 

Kappaleiden suunnittelu voidaan myydä asiakkaille erillisenä palveluna, jolloin 

suunnittelukustannuksia ei tarvitse huomioida kappaleen valmistuskustannuksissa (Kastell 

2019).  Kuitenkin laitteisto ja valmistuksessa käytettävät tiedostot tulee valmistella ennen 

tulostuksen aloittamista. Tästä aiheutuu laitekustannuksia ja henkilöstökuluja. Käytettävät 

tiedostot on tarkistettava ja tarvittaessa korjattava sekä kappaleet on sijoitettava alustalle 

tukirakenteineen. Laitteiston putsaamiseen ja kammion lämmitykseen kuluva aika ei ole 

riippuvainen kappaleen muodosta tai ominaisuuksista. Valmistuksen alussa laitteistossa 

oleva materiaali tai kaasu voivat olla vääriä. Tämä tarkoittaa, että tulostuksen ja laitteiston 

valmistelussa nämä on vaihdettava ja kuluva aika ja syntyvät kustannukset huomioitava 

(Rickenbacher, Spierings & Wegener 2012, s. 209–210). (Wohlers et al. 2018, s. 198.) 

 

Lindemann et al. (2012) mukaan esikäsittelykustannuksiin vaikuttaa myös kappaleiden 

lukumäärä, monimutkaisuus ja CAD-malleja käsittelevän operaattorin kokemus. CAD-

mallien käsittelyyn ja asetteluun kuluu kokeneelta operaattorilta vähemmän aikaa kuin 

kokemattomammalta ja mitä useampia ja monimutkaisempia kappaleita valmistetaan, sitä 

työläämmäksi valmistelu muuttuu ja aikaa kuluu enemmän. Mitä kauemmin esikäsittelyyn 

menee, sitä suuremmiksi esikäsittelykustannukset kasvavat. (Lindemann et al. 2012, s. 186.) 

 

6.10 Jälkikäsittely 

Kappaleen jäähtymiseen kuluva aika lasketaan yleensä mukaan koneaikaan, kuten Crean 

(2017) tekee. Jäähtymisen aikana laite ei ole käytettävissä ja tästä syntyy laitekustannuksia. 

Wohlers et al. mukaan suurten ainevahvuuksien välttäminen voi vähentää lämpökäsittelyn 

tarvetta ja siihen kuluvaa aikaa, koska sisäisiä jännityksiä syntyy vähemmän (Wohlers et al. 

2018, s. 200). Metallien lisäävässä valmistuksessa kappaleen tukeminen alustaan on tärkeää, 

koska lämpöenergia pääsee sitä kautta poistumaan tulostettavasta kappaleesta (Wohlers et 

al. 2018, s. 200). 
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Kappaleen ja laitteen jäähtymisen jälkeen valmistusalusta poistetaan laitteistosta ja 

käyttämätön materiaali kerätään talteen uudelleenkäyttöä varten. Ennen kappaleiden 

irrotusta alustasta ja tukirakenteiden poistoa, pitää rakenteissa olevat sisäiset jännitykset 

saada vapautettua. Rakenteeseen syntyy sisäisiä jännityksiä, kun rakennetta kuumennetaan 

ja jäähdytetään nopeasti. Jännitysten vapauttamiseksi valmistusalusta ja siinä kiinni olevat 

kappaleet laitetaan uuniin, jossa kappaleen lämpötilaa nostetaan hitaasti ja sen jälkeen 

lasketaan hitaasti. Lämpökäsittelyyn kuluu kappaleen muodosta ja materiaalista riippuen 

useita tunteja. (Wohlers et al. 2018, s. 211–212.) 

 

Metallien lisäävässä valmistuksessa kappaleen irrotus valmistusalustasta ja tukirakenteiden 

poistaminen on työlästä ja tähän menee suuri osa jälkikäsittelyn kustannuksista. Tämän takia 

kappaleen ja tukirakenteiden asettelu ennen tulostusta on tärkeää työkustannuksien 

pienentämiseksi (Wohlers et al. 2018, s. 190, 222). Osa kappaleista laitetaan ennen 

tukirakenteiden poistoa kuumaisostaattiseen puristukseen (hot isostatic pressing, HIP), 

valmistusalustasta irrottamisen jälkeen. Kappaletta voidaan lämpökäsitellä vielä uudelleen 

tukirakenteiden poiston jälkeen, jonka tarkoituksena on saavuttaa haluttu materiaalin lujuus 

ja kovuus (Wohlers et al. 2018, s. 190, 222). (Wohlers et al. 2018, s. 190, 212–213.) 

 

Lopullisten mittatarkkuuksien ja pinnanlaatujen saavuttamiseksi kappaleita voidaan 

jälkikäsitellä esimerkiksi CNC-koneistuksella (Wohlers et al. 2018, s. 196, 222). 

Jälkikäsittelyssä poistettava materiaali voidaan huomioida materiaalikustannuksissa. 

Laureijs et al. (2017) arvioivat tutkimuksessaan, että kipinätyöstö (electrical discharge 

machining, EDM) tuottaa työstettävän kappaleen materiaalista hukkamateriaalia 5 % ja 

kuulapuhallus 2 % (Laureijs et al. 2017, liite A). 

 

6.11 Testaus 

Crean (2017) huomioi jälkikäsittelykustannuksissa kappaleen mahdollisen testauksen. 

Tuotteiden NDT-testauksen (non-destructive testing) tarkoituksena on rakenteen 

tarkastaminen virheiltä ja epäsäännöllisyyksiltä, tuhoamatta sen rakennetta. (Wohlers et al. 

2018, s. 218.) 
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Rikkovassa aineen koestuksessa (destructive testing, DT) kappaleen mekaanisia 

ominaisuuksia testataan niin että kappale hajoaa. DT-tarkastusta varten valmistetaan 

testikappaleita, jotka eivät päädy asiakkaille, eikä niistä saada tuloja. Testikappaleiden 

valmistus aiheuttaa samoja kustannuksia kuin tavallistenkin tuotteiden valmistus, joten tämä 

on huomioitava kokonaiskustannuksia laskettaessa. Laureijs et al. (2017) mukaan 

kappaleiden tuhoamisessa laadun varmistamiseksi on mahdollista tehdä säästöjä. Laureijs et 

al. tutkimuksessa joka kahdeksas valmistettu kiinnike testattiin laadunvalvonnan takia niin, 

että siitä tuli käyttökelvoton. Laureijs et al. mukaan DT-tarkastuksien vähentäminen joka 

kahdeksannesta kappaleesta joka sadanteen, laskisi kiinnikkeen valmistus kustannuksia 150 

dollaria 10 000 kappaleen valmistuserässä. (Laureijs et al. 2017, s. 6–7.)  
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7 MUUT KUSTANNUKSET 

 

 

Metallia lisäävällä valmistuksella ei aina saada valmistettua tuotetta pienemmillä 

valmistuskustannuksilla kuin perinteisillä menetelmillä. Kuitenkin lisäävä valmistus voi 

mahdollistaa valmistettavalle tuotteelle ominaisuuksia, jotka säästävät kustannuksia tuotteen 

koko elinkaaren aikana. Esimerkiksi lentoteollisuudessa voidaan lisäävällä valmistuksella 

valmistaa kevyempiä lentokoneen osia, joiden ansiosta lentokone on kevyempi, kuluttaa 

vähemmän polttoainetta ja pienentää näin polttoainekustannuksia. (Wohlers et al. 2018, s. 

186.) 

 

Wohlers et al. (2018) huomauttaa myös, että laitehankintojen lisäksi myös tuotantotilat 

voivat vaatia muutoksia ennen valmistuksen aloittamista. Wohlers et al. kertoo esimerkkinä, 

että laitteiston on mahduttava oviaukoista sisään sen asennuksen aikana ja lattiarakenteiden 

on kestettävä laitteiston paino. Laitteisto voi myös vaatia muutoksia ilmanvaihtoon ja 

ilmanladun valvontaan pienten materiaalipartikkelien ja käytettävien kaasujen takia. 

Laitteistoa varten tarvitaan myös kaasu- ja sähkölinjoja. (Wohlers et al. 2018, s. 220–222.) 
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8 KUSTANNUKSIEN LASKEMINEN 

 

 

Uuden tuotteen valmistuskustannuksien arvioiminen ennen valmistusta voi olla hankalaa, 

koska useat arviointityökalut perustuvat aiemmin kerättyyn dataan. Simuloinnin avulla 

kustannuksien arviointi on kuitenkin mahdollista ennen suurien investointien tekemistä tai 

urakan aloittamista. Tämä helpottaa hankintapäätöksissä, sekä kohdeyrityksen (Delva Oy) 

tapauksessa tuotteiden hinnoittelussa ja tarjousten tekemisessä. (Laureijs et al. 2017, s. 2.) 

 

Creanin (2017) ja Atzenin ja Salmen (2012) mukaan kappalekohtaiset 

valmistuskustannukset CAM voidaan laskea: 

 

 𝐶"# = 𝐶#%& + 𝐶()* + 𝐶()+ + 𝐶(+,   (1) 

 

Yhtälössä 1 kappalekohtaiset valmistuskustannukset koostuvat materiaalikustannuksista 

CMat, esikäsittelykustannuksista CPre, tulostuskustannuksista CPro ja 

jälkikäsittelykustannuksista CPos. (Crean. 2017, s. 19.) 

 

Kappaleen materiaalikustannuksia voidaan arvioida: 

 

 𝐶#%& = 𝑀. ∙ 𝑀0 ∙ 𝑀1 ∙ 𝑉( + 𝑀. ∙ (𝑀0 ∙ 𝑀1 ∙ 𝑉4)  (2) 

 

Yhtälössä 2 kappaleen materiaalikustannukset koostuvat materiaalin kilohinnasta MC, 

sulatetun materiaalin tiheydestä, MD, ja kappaleen ja tukirakenteiden tilavuudesta VP. 

Yhtälössä on otettu myös huomioon mahdollisen hukkamateriaalin määrä kertoimella MW. 

Atzeni ja Salmi (2012) arvioivat vain kappaleen tilavuutta erillisellä ohjelmistolla ja 

huomioivat tukirakenteet sekä hukkamateriaalin lisäämällä kappaleen tilavuuteen 10 %. 

Crean lisäsi materiaalikustannuksiin myös testikappaleisiin käytetyt kustannukset, joita 

Atzeni ja Salmi eivät huomioineet. Testikappaleiden tilavuutta merkitään muuttujalla VT. 

(Atzeni & Salmi 2012, s. 1150; Crean 2017, s. 20.) 

 

Kappaleen esikäsittelykustannukset CPre voidaan laskea: 
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 𝐶()* = 𝐸4 ∙ 𝐸. + 𝑇8 ∙ 𝐶9    (3) 

 

Yhtälön 3 mukaan esikäsittelykustannuksissa huomioidaan laitteiston valmisteluun kuluva 

aika TS, sekä operaattorin tuntipalkkio CO. Tulostuksen valmisteluun kuuluu myös muun 

muassa mallin tarkastus ja kappaleiden asettelu tulostusalustalle, mitä Atzeni ja Salmi eivät 

huomioineet (Atzeni & Salmi 2012, s. 1150). Crean huomioi nämä kustannukset 

merkitsemällä kappaleen suunnitteluun kulunutta aikaa symbolilla ET sekä suunnittelijan 

tuntipalkkiota symbolilla EC. (Crean 2017, s. 20.) 

 

Lindemann et al. huomioivat kappaleen ja ajon monimutkaisuudesta johtuvaa kustannuksien 

kasvua lisäämällä sopivan kertoimen FPrep mallien valmisteluun kuluvaan aikaan. Mitä 

monimutkaisempi kappale on, sitä suurempaa kerrointa laskukaavassa käytetään. 

(Lindemann et al. 2012, s. 186.) 

 

Rickenbacher, Spierings & Wegener (2012) arvioivat kappaleen esikäsittelykustannuksia 

kolmessa osassa. Geometrian i mukaisten kappaleiden Pi CAD-mallien valmistelusta ja 

tukirakenteiden sijoittelusta syntyviä kustannuksia CPrep voidaan arvioida seuraavasti: 

 

 𝐶()*:(𝑃<) = (𝐶9:*) + 𝐶(.) ∙
4=>?@(AB)

CB
   (4) 

 

Yhtälössä 4 CAD-mallien valmistelukustannuksen saadaan kertomalla operaattorin 

tuntipalkkio COper ja työpisteen ja käytettävän laitteiston tuntikustannukset CPC kyseisen 

geometrian Gi valmisteluun kuluvalla ajalla TPrep. Koska saman geometrian i valmistelua 

voidaan käyttää myös muihin erän kappaleisiin, voidaan kustannukset jakaa eräkoolla Ni. 

(Rickenbacher, Spierings & Wegener 2012, s. 209.) 

 

Geometrian i mukaisen kappaleen Pi sijoittelusta tulostusalustalle syntyviä kustannuksia 

CBuildjob arvioidaan: 

 

 𝐶DE<FGH+I 𝑃< = 𝑇DE<FGH+I ∙
(.J@?>K.=L)

CBB
   (5) 
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Yhtälössä 5 sijoittelusta syntyvät kustannukset saadaan kertomalla toimenpiteeseen kuluva 

aika TBuildjob operaattorin tuntipalkkiolla COper ja työpisteen ja käytettävän laitteiston 

tuntikustannuksilla CPC. Myös nämä toimenpiteet voidaan jakaa geometrian i mukaisten 

kappaleiden lukumäärällä Ni. (Rickenbacher, Spierings & Wegener 2012, s. 209–210.) 

 

Geometrian i mukaisen kappaleen Pi laitteiston valmisteluista syntyviä kustannuksia 

voidaan arvioida: 

 

𝐶8*&E: 𝑃< = 𝐹NO*)&P%, ∙
.J@?>K.QRSTBU?

CBB
∙ 𝑇8*&E: + 𝐹#%&.WX%OP* ∙ 𝑇#%&.WX%OP*  (6) 

 

Yhtälössä 6 laitteiston valmistelukustannuksia arvioidaan kertomalla valmisteluun kuluva 

aika Tsetup operaattorin tuntipalkkiolla COper ja käytettävän laitteiston tuntikustannuksilla 

CMachine. Laitteiston valmistelukustannukset jaetaan geometrian i mukaisten kappaleiden 

lukumäärällä Ni. Jos kappaleiden käsittely vaatii toimimista inertissä tilassa, huomioidaan 

tämän vaikutus kustannuksiin kertoimella FInertgas. Jos materiaalia joudutaan vaihtamaan, 

lisätään valmisteluun kuluvaan aikaan TSetup materiaalinvaihtoaika TMat.change totuusarvon 

FMat.change avulla. FMat.change on 1 kun materiaali vaihdetaan ja 0 jos ei. Jos materiaalia 

joudutaan vaihtamaan esimerkiksi viiden valmistuskierron jälkeen, totuusarvoksi voidaan 

sijoittaa 0,2. (Rickenbacher, Spierings & Wegener 2012, s. 210.) 

 

Tulostuksen aikana syntyvät kustannukset CPro Crean (2017) arvioi: 

 

 𝐶()+ = 𝑇DE<FG ∙ (
.Y?@
#Z

) + 𝑇DE<FG ∙ 𝐶C)P + [𝑇DE<FG ∙ (
.Q\
#Z
)] (7) 

 

Yhtälössä 7 esitetyn tulostuskustannuksen laskemiseksi on selvitettävä yrityksen asettama 

poisto, 𝐶0*:, laitteistolle sekä laitteen vuotuinen tuntimäärä MH. Crean (2017) ja Atzeni ja 

Salmi (2012) arvioivat laitteiston käyttöasteeksi noin 60 %, joka tarkoittaa vuodessa 5 000 

tuntia (Atzeni & Salmi 2012, s. 1150). Laitteen käyttötuntien avulla lasketaan myös 

tuntikustannukset laitteen huoltokustannuksille CMX. Atzeni ja Salmi eivät huomioineet 

valmistuksessa syntyviä energiakustannuksia, koska niiden vaikutus kokonaiskustannuksiin 

on niin pieni (<1 %). Crean piti niiden huomioimista kuitenkin tärkeänä ja arvioi ne 

kertomalla energian hinnan, CNrg, koneajalla. Energian hinnaksi Crean arvioi 0,14 $/kWh ja 
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laitteiston kulutukseksi 3,2 kWh (Crean 2017, s. 23). Rickenbacher, Spierings & Wegener 

(2012) huomioivat tulostuskustannuksissa myös käytettävän kaasun aiheuttamat 

kustannukset kertomalla kaasun tuntikustannukset koneajalla. Rickenbacher, Spierings & 

Wegener eivät huomioineet laskentamallissaan energiakustannuksia, jotka Crean huomioi. 

(Crean 2017, s. 21; Rickenbacher, Spierings & Wegener 2012, s. 211.) 

 

Yhtälössä 7 käytettyä koneaikaa, TBuild, voidaan arvioida suoraan ohjelmistojen avulla, kuten 

Atzeni ja Salmi, tai seuraavasti: 

 

𝑇DE<FG = 𝑁 ∙ 10 + "
abcd

+ 8   (8) 

 

Yhtälössä 8 N tarkoittaa tulostuskerrosten lukumäärää, jolla kerrotaan yhden kerroksen 

sulattamiseen kulunut aika. Kerroksen levitykseen Crean (2017) arvioi kuluvan 10 sekuntia 

ja siihen lisätään sulatukseen kuluva aika, johon vaikuttaa kappaleen poikkileikkauksen 

pinta-ala A ja lasersäteen nopeus 1 m/s ja sen halkaisija 10-4 m. Koneaikaan Crean lisää 

kahdeksan tuntia huomioidakseen valmistukseen kuluvaa kiinteää koneaikaa, joka kuluu 

laitteiston valmisteluun, lämmitykseen, jäähdytykseen sekä kappaleen irrotukseen. 

Rickenbacher, Spierings & Wegener huomioi tämän ajan laitekustannuksina laitteisoton 

valmistelussa, sekä osien poistossa laitteistosta (Rickenbacher, Spierings & Wegener 2012, 

s. 210-211). (Crean 2017, s. 22–23.) 

 

Valmistuksen jälkeen kappale jälkikäsitellään, jotta saavutettaisiin halutut tarkkuus- ja 

laatuvaatimukset esimerkiksi poistamalla rakenteesta tukirakenteet tai lämpökäsittelemällä 

kappale. Jälkikäsittelykustannukset CPos voidaan laskea: 

 

 𝐶(+, = 𝑇(+, ∙ 𝐶9 + 𝐶4*,& + 𝐶f4 + 𝐶#%WX  (9) 

 

Yhtälössä 9 jälkikäsittelykustannuksissa huomioidaan operaattorin tuntipalkkio CO, sekä 

jälkikäsittelyyn kulunut aika TPos. Näiden kustannuksien lisäksi voidaan huomioida 

testaukseen CTest, lämpökäsittelyyn CHT, sekä koneistukseen CMach tarvittavat kustannukset. 

Crean arvioi näitä kustannuksia kiinteillä hinnoilla. Atzeni ja Salmi eivät huomioineet 

koneistukseen ja testaukseen kustannuksia omassa mallissaan (Atzeni & Salmi 2012, s. 

1150). Testauksen kustannuksiksi Crean arvioi 300 dollaria, lämpökäsittelykustannuksiksi 
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100 dollaria ilman HIP-menetelmää ja koneistukseen kuluvat kustannukset olivat 

tapauskohtaisia. (Crean 2017, s. 21-23.) 

 

Rickenbacher, Spierings & Wegener (2012) laskentamallissa jälkikäsittelykustannukset 

jaetaan kolmeen osaan: kappaleiden poistoon laitteesta, kappaleiden irrotuksen 

valmistusalustasta ja kappaleiden jälkikäsittelyyn. Geometrian i mukaisen kappaleen Pi 

poistoon laitteistosta kuluvat kustannukset CRemoval voidaan laskea: 

 

 𝐶g*h+i%F 𝑃< = 𝐹NO*)&P%, ∙ 𝑇g*h+i%F ∙
(.J@?>K.QRSTBU?)

CBB
  (10) 

 

Yhtälössä 10 operaattorin tuntipalkka COper ja laitteiston tuntikustannukset CMachine kerrotaan 

poistoon kuluvalla ajalla TRemoval. Nämä kustannukset jaetaan geometrian i mukaisten 

kappaleiden lukumäärällä Ni. Inertissä tilassa käsittelyn aiheuttama lisätyöpanos 

huomioidaan kertoimella FInertgas. (Rickenbacher, Spierings & Wegener 2012, s. 211.) 

 

Rickenbacher, Spierings & Wegener (2012) tutkimuksessa kappaleen irrotukseen käytettiin 

EDM-menetelmää. Geometrian i mukaisen kappaleen Pi irrotuksesta syntyvät kustannukset 

CSubstrate arvioidaan: 

 

 𝐶8EI,&)%&* 𝑃< = .jYQ
"LkU(AB)B

∙ 𝐴.+O(𝐺<)   (11) 

 

Yhtälössä 11 Käytettävän irrotusmenetelmän kustannukset CEDM jaetaan valmistusalustan ja 

kappaleiden välisellä pinta-alalla ja kerrotaan geometrian i, Gi mukaisen, kappaleen ja 

valmistusalustan välisellä pinta-alalla ACon. (Rickenbacher, Spierings & Wegener 2012, s. 

211.) 

 

Geometrian i mukaisen kappaleen Pi jälkikäsittelykustannukset CPostp lasketaan: 

 

 𝐶(+,&: 𝑃< = 𝑇(+,&:(𝐺<) ∙ (𝐶9:*) + 𝐶4++F,)  (12) 
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Yhtälössä 12 i:nnen geometrian Gi mukaisen kappaleen jälkikäsittelyyn kuluva aika TPostp 

kerrotaan operaattorin tuntipalkan COper ja käytettävien työkalujen ja laitteiden 

tuntikustannuksilla CTools. (Rickenbacher, Spierings & Wegener 2012, s. 211.) 
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KOKEELLINEN OSA 

 

 

9 TAVOITE JA TARKOITUS 

 

 

Kokeellisen osan tavoitteena ja tarkoituksena on luoda kustannusarviointityökalu 

kohdeyrityksen käytettäväksi ja kehitettäväksi. Laskuria on tarkoitus käyttää 

valmistuskustannuksien karkeaan arviointiin metallien lisäävässä valmistuksessa. 

 

Kandidaatintyön pääpaino oli aiheeseen liittyvän teorian tarkastelussa ja tutkimisessa ja 

tämän teorian perusteella luotiin karkea laskuri. Laskurin tarkoituksena on antaa karkeita 

kustannusarvioita kappaleen valmistuskustannuksista ja toimia pohjana, jota kohdeyritys 

pystyy käyttämään saavuttaakseen tarkemman ja monipuolisemman työkalun. 

 

Tällaista laskuria voidaan hyödyntää teollisuudessa valmistuskustannuksien arviointiin 

ennen valmistuksen aloittamista. Eri kustannuserien tarkastelusta voi olla apua myös 

valmistusprosessin ja tuotteen jatkokehityksessä, kun tiedetään missä suurimmat 

kustannukset syntyvät. Valmistuskustannusten arviointia voidaan mahdollisesti hyödyntää 

myös tuotteiden hinnoittelussa ja tarjouslaskennassa. 
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10 KUSTANNUSLASKURI 

 

 

Laskuri sisältää omat välilehdet käytettävälle materiaaleille, laitteelle, valmistettavalle 

kappaleelle, esi- ja jälkikäsittelylle sekä tulossivun. Laskuri sisältää välilehden ”OHJEET”, 

josta löytyy laskurin käyttöohjeet. Laskuri on tehty Microsoft Excel -taulukko-ohjelmistolla. 

Laskurin testaamiseksi laskuriin on syötetty itse arvioituja esimerkkiarvoja. Laskurissa 

käytettyjen yhtälöiden kokoaminen on esitetty liitteessä I. Laskurista on kuvia liitteessä II. 

 

10.1 Kokeellisen vaiheen yhtälöt 

Materiaalikustannuksia CMAT arvioidaan: 

 

 𝐶#"4 = 𝑀. ∙
#Y

abbbbbb
∙ 𝑉( + 𝑉8 ∙ 𝑀1    (13) 

 

Yhtälö 13 perustuu Creanin (2017) käyttämään malliin (Liite I). Yhtälössä 13 

materiaalikustannukset lasketaan kertomalla materiaalin kilohinta MC käytettävän 

materiaalin määrällä. Materiaalin määrä saadaan kertomalla sulaneen materiaalin tiheys MD, 

kappaleen tilavuudella VP ja tukirakenteiden tilavuudella VS. Käytetyn materiaalin 

tilavuuteen lisätään valmistuksen aikana syntyvä hukkamateriaali kertoimella MW. 

 

Esikäsittelykustannukset CPRE voidaan laskea: 

 

 𝐶(gn =
op∙4j∙ .j.=>?K.=L K opRq∙[4=>?K(oQRr.ST∙4QRr.ST)]∙.J.=>?

CY
 (14) 

  

Yhtälö 14 perustuu yhtälöihin 4–6. Yhtälössä huomioidaan myös kappaleen 

monimutkaisuutta Lindemann et al. tutkimuksen mukaisella kertoimella (Liite I). Yhtälössä 

14 TE tarkoittaa 3D-mallien tarkastukseen ja valmisteluun kuluvaa aikaa ja CE.Pre tarkoittaa 

nämä toimenpiteet suorittavan insinöörin tuntipalkkaa. FG on monimutkaisuuskerroin. FGas 

on kaasun käyttämisestä aiheutuva kerroin. TPre tarkoittaa laitteiston valmisteluun kuluvaa 

aikaa, johon lisätään materiaalin vaihtoon kuluva aika TMat.ch jos totuusarvo FMat.ch on 1. 

Valmistelut suorittavan operaattorin tuntipalkkiota merkitään muuttujalla CO.Pre. Koska 

CAD-mallien ja laitteiston valmistelu tehdään ajon kappaleille samalla kerralla, saadaan 
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yhden kappaleen valmistelukustannukset jakamalla ajon valmistelukustannukset sarjan 

koolla ND. 

 

Tulostuskustannukset CPRO lasketaan: 

 

𝐶(g9 =
4stBuv∙

LY?@
QZ

K 4stBuv∙
LQ\
QZ

K 4stBuv∙n=>BS?∙nwqRx? K 4stBuv∙
p=>BS?
yzzz ∙AwqRx?∙{b

CY
 (15) 

 

Yhtälö 15 perustuu yhtälöön 7 ja huomioi lisäksi kaasun aiheuttamat kustannukset (Liite I). 

Yhtälössä 15 TBuild tarkoittaa tulostusaikaa, CDep laitteiston poistoa, MH laitteiston vuotuista 

käyttötuntimäärää ja CMX vuotuisia huoltokustannuksia. Käytetyn sähkön tuntikustannukset 

saadaan kertomalla sähkön hinta EPrice laitteiston sähkön kulutuksella EUsage, joka oletetaan 

tasaiseksi valmistuksen aikana. Käytetyn kaasun kustannukset lasketaan kertomalla kaasun 

kuutiohinta GPrice kaasun kulutuksella GUsage. Jos ajon aikana valmistetaan useampia 

kappaleita, saadaan yksittäisen kappaleen tulostuskustannukset jakamalla ajon 

tulostuskustannukset ajon koolla ND. 

 

Tulostusaikaa TBuild arvioidaan: 

 

𝑇DE<FG =
T
r∙ 4uK

|∙}Y
s~∙sq∙yz�

�{bb
+ 𝑇o + (𝐹#%&.WX ∙ 𝑇#%&.WX)  (16) 

 

Yhtälö 16 perustuu Creanin (2017) yksinkertaistettuun malliin (yhtälö 8). Yhtälöä on 

muokattu niin, että tulostuksen kiinteää aikaa, materiaalin levitykseen kuluvaa aikaa ja 

lasersäteen halkaisijaa ja nopeutta voidaan muokata, kun Crean käytti näissä kiinteitä arvoja 

(Liite I). Yhtälössä 16 tulostuskerrosten lukumäärä saadaan jakamalla kappaleen korkeus h 

tulostuksen kerrospaksuudella t. Tulostuskerrosten lukumäärä kerrotaan yhden kerroksen 

sulattamiseen kuluvalla ajalla. Kerroksen levitykseen kuluvaan aikaan Tl lisätään 

sulatukseen kuluva aika, johon vaikuttaa kappaleen poikkileikkauksen pinta-ala A, ajon koko 

ND, lasersäteen nopeus Bv ja lasersäteen halkaisija Bs. Koneaikaan lisätään tulostuksen 

kiinteä aika TF, joka sisältää laitteiston valmisteluun, lämmitykseen, jäähdytykseen ja 

kappaleen irrotukseen kuluva aika. Materiaalin vaihdosta syntyvät laitekustannukset 
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huomioidaan koneajassa materiaalin vaihdon totuusarvolla FMat.ch ja materiaalin vaihtoon 

kuluvan ajan TMat.ch avulla. Yhtälöstä saadaan koneaika yksikössä tunti. 

 

Jälkikäsittelykustannuksia CPOS arvioidaan:  

 

𝐶(98 =
opRq∙.��~∙4��~

CY
+ .Y

"�
∙ 𝐴( + 4J.=kq∙ .J.=kqK.�kkuq K.�?qrK.Z�K.QRST

CY
 (17) 

 

Yhtälössä 17 on käytetty Creanin (2017) ja Rickenbacher, Spierings & Wegener (2012) 

laskentamalleja (Katso liite I). Yhtälössä 17 FGas on kaasun käytöstä johtuva kerroin. TRmv 

tarkoittaa valmistusalustan poistamiseen laitteesta kuluvaa aikaa, CRmv on toimenpiteet 

suorittavan operaattorin tuntipalkkaa. CD on kappaleen irrotukseen valmistusalustasta 

syntyvät kustannukset, AT koko ajon kappaleiden ja valmistusalustan välinen pinta-ala ja AP 

arvioitavan kappaleen ja valmistusalustan välinen pinta-ala. TO.Pos on jälkikäsittelyyn kuluva 

aika, CO.Pos operaattorin tuntipalkkio ja CTools toimenpiteisiin käytettävien työkalujen ja 

laitteiden tuntikustannukset. Lisäksi CTest on kappaleen testauskustannukset, CHT 

lämpökäsittelykustannukset ja CMach koneistuskustannukset. Valmistusalustan 

poistamisesta, jälkikäsittelystä, testauksesta, lämpökäsittelystä ja koneistuksesta syntyvät 

kustannukset voidaan jakaa ajon koolla ND, jolloin saadaan yhden kappaleen 

jälkikäsittelykustannukset. 

 

10.2 Kustannuslaskurin rakenne 

Kustannuslaskurin ensimmäinen välilehti on nimeltään OHJEET (Liite II). Tämä välilehti 

kertoo mitä Excel-taulukko tekee ja mitä eri värikoodit taulukossa tarkoittavat. Keltaisella 

on merkitty solut, jotka sisältävät kaavoja ja viittauksia muihin soluihin eikä näitä soluja saa 

muokata. Vihreällä on merkattu solut, joihin käyttäjän halutaan syöttävän parametrinsa. 

Oranssilla on merkitty ohjeet ja vinkit, joita laskurissa esiintyy. 

 

Materiaalit-välilehden (Liite II) tarkoituksena on toimia materiaalilistana, johon kerätään 

kaikkien materiaalien tiedot, joista käyttäjä itse valitsee haluamansa materiaalin syöttämällä 

materiaalin nimen soluun A2. Käytettävän materiaalin valinnassa käytetään Excelin 

PHAKU-toimintoa, joka etsii soluun A2 syötettyä merkkijonoa rivistä 7 alaspäin, 

sarakkeesta A, ja poimii kyseisen rivin materiaalin kilohinnan, tiheyden ja 

skannausnopeuden näkyviin riville 2. Jos syötteen mukaista materiaalia ei löydy, funktio 
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palauttaa arvon ”#PUUTTUU” (Liite II). Taulukko alkaa riviltä 6, johon materiaalikohtaisia 

parametreja kerätään ja joista käyttäjä valitsee haluamansa materiaalin. Materiaalien nimet 

ovat sarakkeessa A, kilohinnat sarakkeessa B, tiheydet sarakkeessa C ja materiaalikohtaiset 

lasersäteen nopeudet sarakkeessa D. 

  

Laite-välilehti (Liite II) sisältää laitteen ominaisuuksiin liittyvät parametrit ja 

laitekustannuksiin vaikuttavat tekijät. Sarakkeeseen A on merkitty parametrien tunnukset, 

joita käytetään tässä kandidaatintyössä. Sarakkeessa B kerrotaan mitä tunnus tarkoittaa. 

Sarakkeeseen C syötetään halutut parametrit sarakkeen D mukaisissa yksiköissä. Kappaleen 

tulostusaikaan vaikuttavat parametrit, joita ovat jauhekerroksen levitysaika, lasersäteen 

nopeus, lasersäteen halkaisija ja laitteen lämmitykseen, jäähdytykseen ja puhdistukseen 

kuluva kiinteä aika on merkitty taulukon riveille 2–5. Lasersäteen nopeuden laskuri poimii 

Materiaalit-välilehden solusta D2. Laitekustannuksiin vaikuttavat parametrit, joita ovat 

laitteiston vuotuinen poisto, huoltokustannukset vuodessa ja käyttötunnit, on merkitty 

taulukon riveille 7–9. Sähkön hinnan ja kulutuksen avulla (riveillä 11 ja 12) lasketaan 

laitteen käyttämän sähkön hinta tunnissa riville 13. Riveillä 16 ja 17 syötettävien kaasun 

kuutiohinnan ja kulutuksen avulla lasketaan laitteen käyttämän kaasun tuntihinta riville 18. 

 

Tuote-välilehti (Liite II) sisältää parametreja, joita joudutaan muuttamaan useammin kuin 

Laite- ja Materiaali-välilehtien parametreja. Riveillä 2–3 määritetään valmistussarjan koko 

ja kuinka monta kappaletta voidaan tulostaa yhdellä ajolla. Laskuri ilmoittaa, jos sarjan koko 

ei jakaudu tasan ajon koon kanssa. Laskuriin voidaan syöttää testikappaleiden osuus 

valmistussarjasta riville 4. Riveillä 7–8 määritetään kappaleen ja tukirakenteiden tilavuus. 

Hukkamateriaalin määrää arvioidaan sopivalla prosenttiluvulla, joka syötetään riville 9. 

Riveille 10–12 syötettään kappaleen korkeus tulostusasennossa, tulostuksen kerrospaksuus 

sekä kappaleen keskipinta-ala. Näitä parametreja ja ajon kokoa käytetään koneajan TBUILD 

arviointiin, joka lasketaan näkyviin riville 19. Riveillä 15–17 laskuri tulostaa vielä käyttäjän 

nähtäville valittuna olevan materiaalin ja sen parametrit. 

 

Esikäsittely-välilehteen (Liite II) syötetään tarvittaessa kappaleen monimutkaisuuskerroin 

riville 2. 3D-mallien tarkastukseen ja valmisteluun kuluva aika sekä suunnittelijan ja 

käytetyn laitteiston tuntikustannukset syötetään riveille 3–5. Riville 7 syötetään laitteiston 

valmisteluun kuluva aika. Riveille 8–9 syötetään materiaalin vaihtoon kuluva aika ja 
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vaihdon totuusarvo, eli vaihdetaanko materiaalia vai ei. Riville 10 syötetään operaattorin 

tuntipalkkio. Riville 11 syötetään lisäkerroin, mikäli kappaleen käsittely suojakaasun kanssa 

aiheuttaa lisäkustannuksia. 

 

Jälkikäsittely-välilehteen (Liite II) syötetään valmistusalustan poistamiseen laitteesta kuluva 

aika, operaattorin tuntipalkka ja suojakaasun käytöstä syntyvä lisä riveille 2–4. Riveille 6–8 

syötetään kappaleen irrotuskustannukset valmistusalustasta, kappaleen ja alustan välinen 

pinta-ala ja kaikkien kappaleiden ja alustan välinen kokonaispinta-ala. Riveille 10–12 

syötetään jälkikäsittelyyn kuluva aika sekä operaattorin ja käytettyjen laitteiden 

tuntikustannukset. Lisäksi tähän välilehteen voidaan syöttää kappaleiden 

testauskustannukset, lämpökäsittelykustannukset, sekä koneistuksen kustannukset riveille 

14–16.  

 

Kustannukset-välilehti (Liite II) on tarkoitettu tulostettavaksi yhteenvetodokumentiksi, josta 

nähdään kaikkien kustannuserien suuruus ja osuus toisiinsa nähden taulukon ja 

ympyräkaavion avulla. Välilehdelle on eritelty yksittäisen kappaleen valmistuskustannukset, 

sekä koko valmistussarjan kustannukset. Valmistuskustannukset lasketaan ensin yhdelle 

ajolle, minkä jälkeen esikäsittely-, jälkikäsittely- ja valmistuskustannukset jaetaan 

valmistuskierron koolla ja saadaan yhden kappaleen kustannukset. Valmistussarjan 

kustannukset saadaan kertomalla yhden kappaleen kustannukset sarjan koolla. 

Testikappaleiden kustannukset arvioidaan kertomalla yksittäisen kappaleen 

valmistuskustannukset testikappaleiden lukumäärällä. 
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11 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Tässä kappaleessa käydään läpi kandidaatintyön luotettavuutta, uutuusarvoa ja käsitellään 

työn aikana tehtyjä havaintoja. Kirjallisuusosan ja kokeellisen osan keskeisiä havaintoja 

tarkastellaan erikseen. 

 

11.1 Luotettavuus ja objektiivisuus 

Tämän kandidaatintyön kirjallisuusosan luotettavuutta pyrittiin ylläpitämään käyttämällä 

mahdollisimman uusia lähteitä, koska lisäävän valmistuksen nopean kehityksen takia aihetta 

käsittelevä tieto vanhenee nopeasti. Aiheesta löytyi tuoretta tietoa huonosti, joten työssä 

hyödynnettiin myös vanhempia lähteitä. Vanhempaa tietoa vertailtiin uudemman tiedon 

kanssa luotettavuuden säilyttämiseksi. 

 

Useamman lähteen käsittelystä oli hyötyä, koska jokaisesta lähteenä käytetystä 

tutkimuksesta löytyi usein uusia tekijöitä, joita valmistuskustannuksien arvioinnissa voidaan 

huomioida tai vaihtoehtoisia tapoja jonkun kustannuserän arviointiin. Vertailemalla eri 

lähteistä kerättyä tietoa voitiin esimerkiksi työssä kehiteltyyn kustannuslaskuriin poimia 

sopivimmat laskukaavat ja tekijät. 

 

11.2 Keskeiset havainnot 

Tämä kandidaatintyö tehtiin kohdeyritykselle (Delva Oy) ja työn tavoitteena oli selvittää 

mistä metallien lisäävän valmistuksen valmistuskustannukset koostuvat, mitkä tekijät niihin 

vaikuttavat ja miten valmistuskustannuksiin voidaan vaikuttaa. Työn tavoitteena oli myös 

selvittää, miten valmistuskustannuksia voidaan arvioida ja luoda karkea kustannuslaskuri 

yrityksen käytettäväksi ja kehitettäväksi. 

 

11.2.1 Kirjallisuusosa 

Kirjallisuusosan tavoitteena oli kerätä tietoa mitkä tekijät valmistuskustannuksiin 

vaikuttavat ja miten eri kustannuseriä voidaan arvioida. Metallien lisäävän valmistuksen 

valmistuskustannukset jaettiin useissa lähteissä materiaali-, esikäsittely-, tulostus- ja 

jälkikäsittelykustannuksiin. Tässä työssä haluttiin korostaa, että suurin osa 
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tulostuskustannuksista koostuu laitekustannuksista, joten tulostuskustannukset esitettiin 

laite-, huolto-, energia- ja kaasukustannuksina. 

 

Kirjallisuusosassa todettiin, että suurimmat kustannuserät ovat tulostus- ja 

jälkikäsittelykustannukset. Tulostuskustannuksien suuruuteen vaikuttaa menetelmän hitaus. 

Suuri tulostusaika tarkoittaa suuria laitekustannuksia. Myös sähkön ja kaasun kulutus ovat 

riippuvaisia tulostusajasta, mutta nämä kustannuserät ovat alle 1 % kokonaiskustannuksista. 

 

Metallien lisäävässä valmistuksessa kappaleiden irrotus ja tukirakenteiden poisto ovat aikaa 

vievää ja hidasta, joka kasvattaa jälkikäsittelykustannuksia. Kappaleen 

jälkikäsittelykustannuksiin vaikuttavat myös sille asetetut vaatimukset. Jos kappaleelle pitää 

suorittaa NDT-tarkastuksia tai lämpökäsittelyjä, pitää nämä kustannukset ottaa huomioon. 

 

Jälkikäsittelyä ja tulostusta voidaan nopeuttaa suunnittelemalla kappale niin, että 

tukirakenteita ja jälkikäsittelyä tarvitaan vähän ja kappale on mahdollisimman matala. 

Laureijs et al. (2017) tutkimus kuitenkin osoitti, että korkeampi valmistusasento voi 

mahdollistaa useamman kappaleen valmistamisen samanaikaisesti ja olla loppujen lopuksi 

edullisempi vaihtoehto. Tällä tavalla tulostuskustannukset voidaan jakaa kappaleiden kesken 

ja yksittäisen kappaleen kustannukset pienenevät. Useamman kappaleen valmistaminen 

kerralla voi mahdollisesti laskea myös muita kustannuseriä. Jos esimerkiksi tilaa materiaalit 

kerralla useammalle kappaleelle, voi toimittaja tarjota mahdollisesti alhaisempaa hintaa. 

 

Materiaalikustannukset ovat myös yksi suurimmista kustannuseristä. 

Materiaalikustannuksien suuruus johtuu materiaalien korkeasta hinnasta. Materiaalien 

kysynnän kasvaessa ja materiaalitoimittajien lisääntyessä hinnat luultavasti laskevat, joka 

tarkoittaa materiaalikustannuksien pienenemistä. Lisäävässä valmistuksessa materiaalia 

käytetään vain tarvittava määrä. Suunnittelemalla kappaleet niin, että niihin kuluu 

mahdollisimman vähän materiaalia ja valmistamiseen tarvitaan mahdollisimman vähän 

tukirakenteita, voidaan pienentää materiaalikustannuksia. 

 

Työssä kerätyn teorian mukaan lisäävä valmistus on kustannustehokas valmistusmenetelmä 

perinteisiä menetelmiä vastaan, kun valmistettavat kappaleet ovat monimutkaisia ja lisäävää 

valmistusta varten suunniteltuja, tulostetaan mahdollisimman monta kappaletta 
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samanaikaisesti ja valmistuserät ovat pieniä. Lisäävällä valmistuksella valmistetun tuotteen 

arvoa on kuitenkin hankala arvioida vain valmistuskustannuksien perusteella, koska 

menetelmällä voi valmistaa kappaleita, joita ei perinteisin menetelmin välttämättä voida 

valmistaa ja joiden käytöstä voi syntyä käyttäjälle merkittäviä säästöjä. 

 

11.2.2 Kokeellinen osa 

Kokeellisessa osassa luotiin kohdeyritykselle kustannusarviointityökalu, jolla voidaan luoda 

karkeita arvioita kappaleen valmistuskustannuksista. Laskuri arvioi valmistuskustannuksia 

käyttäjän syöttämien arvojen perusteella ja luo näistä yhteenvedon, josta näkee jokaisen 

kustannuserän suuruuden ja havainnollistavan ympyräkaavion. 

 

Laskuri huomioi materiaalikustannukset materiaalin hinnan ja tarvittavan materiaalin 

määrän avulla. Esikäsittelykustannuksissa huomioidaan CAD-mallien ja käytettävän 

laitteiston valmistelu ja tarvittaessa myös materiaalin vaihdosta syntyvät kustannukset. 

Tulostuskustannuksissa huomioidaan laitteiston poistot, huoltokustannukset ja kulutettu 

energia sekä kaasu karkeasti arvioidun koneajan avulla. Jälkikäsittelykustannuksissa 

huomioidaan kappaleen poisto laitteesta ja tulostusalustasta sekä tukirakenteiden poisto, 

koneistus, testaus ja lämpökäsittely. 

 

11.3 Työn arvo ja vertailu olemassa olevaan tutkimukseen 

Tässä työssä on yhdistelty ja vertailtu jo olemassa olevia tutkimuksia ja luotu niiden 

perusteella monipuolinen laskuri. Laskuri on nopea ja helppokäyttöinen työkalu, jolla 

kohdeyritys voi luoda nopeasti karkeita arvioita yksinkertaisten kappaleiden tulostusajasta 

ja valmistuskustannuksista. Kerätty teoria ja luotu laskuri toimivat hyvänä pohjana 

kohdeyrityksen jatkokehitykselle. Laskuri arvioi valmistuskustannuksia jo nyt 

monipuolisesti, kun käyttäjä syöttää tarvittavat parametrit oikein. 
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12 JATKOKEHITYS 

 

 

Tässä kandidaatintyössä on pyritty käsittelemään lisäävän valmistuksen 

valmistuskustannuksia mahdollisimman monipuolisesti, mutta koska kyseessä on 

kandidaatintyö ei jokaiseen kustannuserään voitu tutustua perusteellisesti. 

Kandidaatintyössä luotu kustannuslaskuri on vain karkeiden kustannusarvioiden luomiseen 

ja sen tarkoitus on toimia kohdeyritykselle pohjana jatkokehitystä varten. Tässä kappaleessa 

on esitetty mitä työssä mainittuja asioita tulisi tutkia lisää, mitä asioita työssä ei ole käsitelty 

ollenkaan ja miten itse kustannuslaskuria voidaan kehittää pidemmälle. 

 

Kustannuslaskuria ei tässä harjoitustyössä testattu käytännössä eikä arvoja mitattu, joten 

laskurin ja sen yhtälöiden kunnollinen testaaminen on tärkeää. Kustannuslaskurin 

paikkansapitävyyttä voidaan testata mittaamalla ja syöttämällä todenmukaiset arvot 

koekappaleelle, jonka todelliset valmistuskustannukset ovat jo tiedossa. Laskurin 

paikkansapitävyys saadaan selville vertaamalla saatuja tuloksia todellisiin 

valmistuskustannuksiin.  

 

Tulostusaikaa tulisi tutkia tarkemmin. Kustannuslaskurissa käytettiin Creanin (2017) 

yksinkertaistettua yhtälöä tulostusajan arviointiin, mutta tämä perustui kappaleen 

poikkipinta-alan määritykseen jokaisessa kerroksessa tai kappaleen keskipinta-alan 

määritykseen kuten luodussa laskurissa. Koska pinta-alan määritys jokaiselle kerrokselle on 

työlästä, voitaisiin tulostusajan määrittämisessä hyödyntää tietokoneohjelmistoja. Koneajan 

arvioimisessa tulisi hyödyntää laitteistojen omaa ohjelmistoa tai luoda oma ohjelma, jonka 

avulla kappaleen tulostusaika voitaisiin laskea suoraan 3D-mallitiedosta. Ohjelman tulisi 

huomioida laitteiston levitysajat, materiaalin vaihtoon kuluvan ajan, kiinteän koneajan, 

käytettävän materiaalin vaikutus tulostusnopeuteen ja lasersäteen kulkema reitti. 

 

Kappaleiden asettelua tulostusalustalle ei tässä työssä tarkastella ollenkaan. Kappaleiden 

mahtuminen valmistusalustalle jää kokonaan käyttäjän vastuulle. Laskuriin tulisi luoda 

ominaisuus, joka valvoo, että kappaleet mahtuvat kammioon. 

 



53 

Kappaleiden sijoittelua voidaan myös tutkia. Tässä työssä todettiin, että kappaleiden 

valmistus mahdollisimman matalana pienentää tulostusaikaa. Laureijs et al. kuitenkin 

todistivat tutkimuksessaan, että kappaleen geometriasta riippuen kappaleiden sijoittaminen 

pystyasentoon voi mahdollistaa useamman kappaleen valmistamisen samanaikaisesti, joka 

laskee tulostuskustannuksia kappaletta kohden. Voidaan siis tutkia, millainen vaikutus 

valmistusalustan täyttöasteella on valmistuskustannuksiin, onko kustannustehokkaampaa 

tulostaa kappaleita mahdollisimman matalana ja useassa ajossa vai korkeana ja monta 

kappaletta samanaikaisesti tai miten kappaleiden tulostaminen päällekkäin tai sisäkkäin 

vaikuttaa valmistuskustannuksiin? 

 

Useiden erilaisten kappaleiden valmistusta samanaikaisesti tulisi tutkia. Pitäisi tutkia miten 

kustannukset voidaan jakaa kappaleiden kesken, jos kappaleilla on korkeuseroa ja yhtä 

kappaletta tulostetaan pidempään kuin muita. 

 

Sähkön ja kaasun kulutus on tässä työssä oletettu tasaiseksi koko tulostuksen aikana. 

Todellisuudessa sähkön ja kaasun kulutus vaihtelevat valmistuksen eri vaiheissa. Tätä 

voitaisiin tutkia suorittamalla mittauksia koekappaleiden valmistuksen aikana. 

 

Esi- ja jälkikäsittelykustannuksien arviointia tulisi tutkia lisää. Tällä hetkellä nämä 

kustannukset ovat karkeasti arvioituja. Myös suunnittelukustannukset jäävät tässä työssä 

kokonaan huomioimatta. 

 

Tuotteiden elinkaaren aikana syntyvien kulujen ja säästöjen arviointi on myös tärkeää, 

vaikka se ei kappaleiden valmistuskustannuksiin liitykään. Tuotteen käytön aikana syntyvät 

säästöt voivat kuitenkin olla peruste, jonka takia asiakas päättää sijoittaa lisäävällä 

valmistuksella valmistettuun tuotteeseen, vaikka valmistuskustannukset ja tuotteen hinta 

olisikin korkeampi. Pitää miettiä miten kappaleiden elinkaaren aikana syntyviä säästöjä 

voidaan arvioida. 
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13 YHTEENVETO 

 

 

Tämä kandidaatintyö tehtiin metallien lisäävään valmistukseen erikoistuneelle Delva Oy:lle 

ja työn tarkoituksena oli selvittää mitkä tekijät vaikuttavat metallien lisäävän valmistuksen 

valmistuskustannuksiin, miten niitä voidaan arvioida ja luoda karkea kustannuslaskuri 

kohdeyrityksen käytettäväksi ja jatkokehitettäväksi. 

 

Kandidaatintyön kirjallisuusosassa selvitettiin mistä kappaleen valmistuskustannukset 

koostuvat metallien lisäävässä valmistuksessa, mitkä tekijät vaikuttavat kappaleen 

valmistuskustannuksiin ja miten valmistuskustannuksia voidaan arvioida. Eri lähteiden 

pohjalta kerättiin tietoa sekä kustannustekijöistä, että laskentamalleista, joita voidaan 

hyödyntää kustannuksien arvioinnissa. 

 

Työn kokeellisessa osassa luotiin kerätyn teorian pohjalta kustannusarviointityökalu eli 

kustannuslaskuri, jolla voitiin kehittää karkeita arvioita kappaleen valmistuskustannuksista. 

Kirjallisuusosassa esiteltyjen laskentamallien perusteella luotiin omat yhtälöt, joissa pyrittiin 

huomioimaan mahdolliset kustannustekijät monipuolisesti ja todenmukaisesti. Näitä 

yhtälöitä hyödynnettiin kokeellisessa osassa luodussa kustannuslaskurissa. 

Kustannuslaskuri ottaa huomioon valmistettavan kappaleen materiaali-, esikäsittely-, 

tulostus- ja jälkikäsittelykustannukset. 

 

Työssä kerätyn teorian mukaan metallien lisäävä valmistus on kannattavinta, kun 

valmistettavat kappaleet ovat monimutkaisia ja lisäävää valmistusta varten suunniteltuja, 

tulostetaan mahdollisimman monta kappaletta samanaikaisesti ja valmistuserät ovat pieniä. 

Lisäävällä valmistuksella valmistetun tuotteen arvoa ei voida kuitenkaan arvioida vain 

valmistuskustannuksien perusteella, vaan on huomioitava myös tuotteen käytöstä aiheutuvat 

säästöt ja kustannukset käyttäjälle. 
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LIITTEET 

 

      Liite I,  1 

YHTÄLÖT 

 

Materiaalikustannukset 

Creanin (2017) arvioi materiaalikustannuksia (Crean 2017, s. 20): 

 

𝐶#"4 = 𝑀. ∙ 𝑀0 ∙ 𝑀1 ∙ 𝑉( + 𝑀. ∙ (𝑀0 ∙ 𝑀1 ∙ 𝑉4)  (1) 

 

Korvaamalla Creanin (2017) käyttämä kappaleen ja tukirakenteiden tilavuus VP omilla 

muuttujilla ja poistamalla testikappaleisiin kuluvat materiaalikustannukset, saadaan: 

 

𝐶#"4 = 𝑀. ∙
#Y

abbbbbb
∙ 𝑉( + 𝑉8 ∙ 𝑀1    (2) 

 

Yksiköiden yhteen sopimiseksi materiaalin tiheys (g/mm3) jaetaan 1 000 000:lla. 

 

Esikäsittelykustannukset 

Rickenbacher arvioi esikäsittelykustannuksia yhtälöillä (Rickenbacher, Spierings & 

Wegener 2012, s. 209–211): 

 

𝐶()*: 𝑃< = 𝐶9:*) + 𝐶(. ∙ 4=>?@ AB
CB

   (3) 

𝐶DE<FGH+I 𝑃< = 𝑇DE<FGH+I ∙
.J@?>K.=L

CBB
   (4) 

𝐶8*&E: 𝑃< = 𝐹NO*)&P%, ∙
.J@?>K.QRSTBU?

CBB
∙ 𝑇8*&E: + 𝐹#%&.WX%OP* ∙ 𝑇#%&.WX%OP*  (5) 

 

Yhdistämällä Rickenbacherin yhtälöt 3 ja 4 yhdeksi kokonaisuudeksi ja yhtälöön lisätään 

monimutkaisuuskerroin (Lindemann et al. 2012, s. 186). Yhtälöön lisätään laitteiston 

valmistelusta syntyvät kustannukset (Yhtälö 5). Laitteiston valmistelussa ei huomioida 

laitekustannuksia, vaan ne sisällytetään koneajan kautta tulostuskustannuksiin. Jakamalla 

ajon esikäsittelykustannukset ajon koolla saadaan yksittäisen kappaleen 

esikäsittelykustannukset. Esikäsittelykustannuksien arvioimiseksi saadaan: 
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 𝐶(gn =
op∙4j∙ .j.=�jK.=L K op|�∙[4=�jK(oQ|�.L∙4Q|�.L)]∙.J.=�j

CY
 (6) 

 

Tulostuskustannukset 

Crean (2017) arvioi kappaleen tulostuskustannuksia (Crean 2017, s. 21): 

 

𝐶(g9 = 𝑇D�N�0 ∙
.Yj=
#Z

+ 𝑇D�N�0 ∙ 𝐶CgA + 𝑇D�N�0 ∙
.Q\
#Z

 (7) 

 

Tähän yhtälöön lisätään käytetyn kaasun kustannukset (Rickenbacher, Spierings & Wegener 

2012, s. 211), jotka lasketaan kertomalla kaasun kuutiohinta (€/m3) laitteiston kaasun 

kulutuksella (l/h). Sähkön tuntikustannuksia arvioidaan kertomalla sähkön hinta (€/kWh) 

laitteiston sähkön kulutuksella (kWh).  Jakamalla ajon tulostuskustannukset ajon koolla 

saadaan yksittäisen kappaleen tulostuskustannukset. Muutoksien perusteella saadaan: 

 

𝐶(g9 =
4stBuv∙

LY?@
QZ

K 4stBuv∙
LQ\
QZ

K 4stBuv∙n=>BS?∙nwqRx? K 4stBuv∙
p=>BS?
yzzz ∙AwqRx?∙{b

CY
 (8) 

 

Koneaikaa Crean arvioi (Crean 2017, s. 22): 

 

𝑇D�N�0 = 𝑁 ∙ 10 + "
abcd

+ 8   (9) 

 

Creanin käyttämät kiinteät parametrit kerrosten lukumäärälle, kiinteälle koneajalle, 

jauhekerroksen levitysajalle ja lasersäteen nopeudelle ja halkaisijalle korvataan omilla 

muuttujilla. Sulatettava keskipinta-ala kerrotaan ajon koolla, jotta voidaan huomioida 

koneajan kasvaminen ajon koon ja sulatettavan pinta-alan kasvaessa. Kiinteään koneaikaan 

lisätään myös materiaalin vaihtoon kuluva aika, jotta siitä syntyvät laitekustannukset 

voidaan ottaa huomioon. Näin saadaan: 

 

 𝑇DE<FG =
T
r∙ 4uK

|∙}Y
s~∙sq∙yz�

�{bb
+ 𝑇o + (𝐹#%&.WX ∙ 𝑇#%&.WX)  (10) 
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Jälkikäsittelykustannukset 

Rickenbacher (2012) arvioi kappaleen jälkikäsittelykustannuksia yhtälöillä (Rickenbacher, 

Spierings & Wegener 2012, s. 211): 

 

𝐶g*h+i%F 𝑃< = 𝐹NO*)&P%, ∙ 𝑇g*h+i%F ∙
.J@?>K.QRSTBU?

CBB
  (11) 

𝐶8EI,&)%&* 𝑃< = .jYQ
"LkU ABB

∙ 𝐴.+O 𝐺<    (12) 

𝐶(+,&: 𝑃< = 𝑇(+,&:(𝐺<) ∙ (𝐶9:*) + 𝐶4++F,)  (13) 

 

Crean (2017) arvioi niitä yhtälöllä (Crean 2017, s. 21): 

 

𝐶(98 = 𝑇(98 ∙ 𝐶9 + 𝐶4n84 + 𝐶f4 + 𝐶#".f  (14) 

 

Yhtälöstä 11 poistetaan laitekustannukset ja yhtälöiden 11, 12 ja 13 summaan lisätään 

yhtälössä 14 esiintyvät muuttujat kappaleen testaukselle, lämpökäsittelylle ja koneistukselle. 

Jakamalla valmistusalustan poistosta, jälkikäsittelystä, testauksesta, lämpökäsittelystä ja 

koneistuksesta syntyvät kustannukset ajon koolla saadaan yksittäisen kappaleen 

jälkikäsittelykustannukset. Jälkikäsittelykustannukset saadaan: 

 

𝐶(98 =
op|�∙.�Q�∙4�Q�

CY
+ .Y

"�
∙ 𝐴( + 4J.=J�∙ .J.=J�K.�JJ�� K.�j��K.Z�K.Q|LZ

CY
 (15) 

 

 

 



 Liite II, 1 

 

KUSTANNUSLASKURIN RAKENNE 

 

Tässä liitteessä on esitetty kustannusarviointityökalun rakenne. Laskuriin syötetyt arvot ovat 

esimerkkiarvoja ja perustuvat omiin arvioihin. 

 

 
Kuva 1. Laskurin ensimmäinen välilehti ”OHJEET” sisältää muutamat ohjeet laskurin 

käytölle, kuten selitykset värikoodeille. 

 

 
Kuva 2. Laskurin Materiaalit-välilehti, johon kerätään materiaalien nimet, kilohinnat, 

tiheydet ja skannausnopeudet ja valitaan käytettävä materiaali. 



 Liite II, 2 

 

 
Kuva 5. PHAKU-funktion hyödyntäminen Materiaalit-välilehden soluissa B2, C2 ja D2. 

 

 
Kuva 6. PHAKU-funktion virheilmoitus virheellisen syötteen tai muun virheen takia. 

 



 Liite II, 3 

 
Kuva 3. Laskurin Laite-välilehti, johon sijoitetaan laitteistoon liittyvät parametrit. 

  



 Liite II, 4 

 
Kuva 4. Laskurin Tuote-välilehti. 

  



 Liite II, 5 

 
Kuva 7. Laskurin Esikäsittely-välilehti. 

 

 
Kuva 8. Laskurin Jälkikäsittely-välilehti. 

 



 Liite II, 6 

 
Kuva 9. Laskurin Tulokset-välilehti, joka sisältää kaikki kustannuserät eriteltyinä ja 

kustannusjakaumat yhdelle kappaleelle ja valmistussarjalle. 


