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The main objective for this Master´s thesis is to create a tool to ease selecting correct 

manufacturing method between metal additive manufacturing and conventional 

manufacturing for the Sandvik Mining and Construction engineering and R&D department. 

Second objective is to examine if metal additive manufacturing is a suitable manufacturing 

method for an underground mining machines hinge mechanism. 

 

This Master's thesis consists of two parts which are literature review and practical part. Pros 

and cons of metal additive manufacturing are presented in the literature review.  

Additionally, literature review includes a part that covers the selection of a manufacturing 

method. Practical part of this thesis includes the re-design of a hinge mechanism for purposes 

of precision investment casting manufacturing method. The suitability of metal additive 

manufacturing is then examined based on this new model for precision investment casting 

and its topology optimization. 

 

As a conclusion of this thesis, a selection tool for manufacturing method is presented. This 

tool is based on the findings made in the literature review. Second conclusion reveals that 

conventional manufacturing methods are more beneficial than metal additive manufacturing 

for this specific hinge mechanism. 
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1 JOHDANTO 

 

 

Sandvik Mining and Construction Oy valmistaa Suomessa maanalaisia kaivoskoneita.  

Suomessa yritys valmistaa Tampereella poralaitteita ja Turussa lastaus- ja kuljetuslaitteita. 

 

Tämän tutkimuksen aiheena on lisäävän valmistuksen käyttöönotto maanalaisen 

kaivoskoneen saranamekanismin valmistusmenetelmänä. Tutkimuksen päätavoite on 

selvittää kirjallisuuskatselmuksen sekä kokeellisen osuuden avulla lisäävän valmistuksen 

valinnan perusteet saranamekanismin valmistusmenetelmänä. 

 

Tavoitteena on suorittaa tutkimus valmiiksi vuoden 2019 aikana. Tutkimusmenetelmänä 

käytetään vertailevaa kirjallisuuskatselmusta sekä työn kokeellisessa osuudessa tulostetaan 

fyysinen prototyyppi tutkittavasta kappaleesta. 

 

Tutkimuksen tavoitteena on saada vertailevan kirjallisuusselvityksen perusteella kattava 

näkemys jauhepetisulatuksen soveltuvuudesta tutkimuksen kohteena olevan 

saranamekanismin valmistusmenetelmäksi. Tutkittavat menetelmät rajoitetaan metallien 

lisäävään valmistukseen ja nimenomaan jauhepetisulatukseen. Tämän lisäksi 

kirjallisuustutkimuksessa selvitetään perinteisten valmistusmenetelmien ja lisäävän 

valmistuksen soveltuvuutta kappaleen valmistusmenetelmäksi. 

 

Kokeellisessa osuudessa työstä tehdään tarkkuusvalumenetelmälle soveltuva prototyyppi. 

Kyseinen prototyyppi tulostetaan käytännössä ja sille tehdään laskentaohjelmistoa apuna 

käyttäen kuormitustarkastelu. Tämän jälkeen tarkkuusvalua varten suunniteltua mallia 

lähtökohtana käyttäen kappaleesta tehdään jauhepetisulatusta ajatellen optimointi. Lisäävän 

valmistuksen soveltuvuutta tuotteen valmistusmenetelmäksi arvioidaan kokeellisessa 

osuudessa vertailemalla alkuperäistä-, tarkkuusvalettua- ja lisäävää valmistusta varten 

optimoitua tuotetta. Vertailussa hyödynnetään kirjallisuusosuudessa esitettyjä 

valmistusmenetelmän valintakriteerejä ja case-esimerkkejä. Kokeellisen osuuden 

perusteella vahvistetaan tutkimuksen kirjallisuusosuudessa löydettyjen valintalogiikoiden 

toimintaa. Kirjallisuusosuudessa ja kokeellisessa osuudessa tehtyjen havaintojen perusteella 
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luodaan valintatyökalu helpottamaan päätöksentekoa perinteisten valmistusmenetelmien ja 

lisäävän valmistuksen käyttämisen väliltä.  
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2  TUTKIMUKSEN TAUSTA 

 

 

Sandvikin Turun tehtaalla  valmistettaviin laitteisiin käytetään jopa 10 000 

saranamekanismia vuodessa riippuen tuotantovolyymeistä. Valmistettavat laitteet voidaan 

jakaa kahteen päätyyppiin. lastaajiin ja kuorma-autoihin eli dumppereihin. Lastaajia 

käytetään kaivoksessa malmin siirtämiseen kasasta dumpperin lavalle tai  maan päälle 

malmia nostavalle kuljetinhissille. Dumpperit siirtävät lastaajan kuormaaman malmin 

suoraan maan pinnalle tai vaihtoehtoisesti kuljetinhissille. Yksittäisessä lastaajassa tai 

dumpperissa on lukuisia saranamekanismeilla varustettuja kansia ja ovia. Tässä 

tutkimuksessa selvitetään näiden saranamekanismien lisäävän valmistuksen 

suunnittelukustannuksia ja vaatimuksia. 

 

Kuvassa 1 on esitetty nykyisessä Turun tehtaan tuoteportfoliossa käytettävät saranatyypit. 

Saranamekanismeja on vuosien saatossa suunniteltu kymmeniä erilaisia. Kuitenkin 

toiminnallisuuksiltaan saranat voidaan jakaa kolmeen ryhmään: hitsattaviin pinta-, kulma ja 

piilosaranoihin. 

 

Kuva 1 Nykyään Sandvikin Turun tehtaan käytössä olevat saranamekanismit (Sandvik) 

 

Saranoiden suuri määrä aiheuttaa sekavuutta kaivoskoneiden valmistusvaiheissa. 

Saranoiden tuoteperheistämisen avulla saavutettu saranatyyppien lasku selkeyttäisi 
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kaivoskoneiden suunnittelua, hankintaa ja valmistusta. Erilaisten saranoiden suuri määrä on 

yksi ajuri tutkimuksen tekemiselle, sillä perinteisillä valmistusmenetelmillä 

valmistuskustannukset kasvavat tuoteversioiden määrän kasvaessa. Lisäävällä 

valmistuksella lukuisat tuoteversiot ja tuotteiden monimutkaisuus eivät aiheuta suurta 

kustannuslisää. 

 

2.1 Tutkimuksen lähtökohdat  

 

Saranamekanismit ovat nykyisinä konstruktioina erittäin työläitä valmistaa. Kuvassa 2 on 

esitetty tyypillinen piilomallinen sarana, joka on valikoitu tutkimuksen kohteeksi.  

 

Kuva 2 Tyypillinen kaivoskoneen piilosarana tyyppinen saranamekanismi (Sandvik) 

Sarana voidaan jakaa kuvassa 2 esitettyihin osiin. Saranaosan kiinnityslevy sisältään siihen 

hitsattavan holkin. Lehtiosassa on kaksi koukun mallista levyä, joiden väliin hitsataan 

lehtiosan kiinnityslevy. Valmiiksi hitsattu sarana varustellaan lopuksi rasvanipalla ja 

kääntymisliikkeen mahdollistavalla akselilla. 
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Kuvasta 2 voidaan nähdä, miten yksinkertaisen toiminnon luominen eli luukun kääntäminen 

vaatii suhteellisen monimutkaisen konstruktion toiminnon aikaansaamiseksi. Sandvikin 

vaatimukset saranan mitoille ja lujuudelle estävät valmiiden kaupallisten saranoiden käytön.  

 

2.2 Tutkimuskohteen nykytila 

 

Saranan valmistusvaiheet ovat polttoleikkaus, hitsaus, koneistus, raepuhallus ja maalaus. 

Näiden valmistusvaiheiden jälkeen saranat varustellaan tarvittavin ruuvein sekä mutterein ja 

tapauskohtaisesti lisätään liikkeenrajoitin, jouset ja puslat.  Lisäävää valmistusta 

hyödyntämällä työvaiheista jäisi pois hitsaus ja polttoleikkaus. Osien lukumäärä laskisi 

saranan rungon osalta viidestä kahteen osaan.  

 

Perinteisin menetelmin valmistettu saranamekanismi on siis työläs valmistaa. Mainituista 

neljästä työvaiheesta lisäävän valmistuksen myötä jäisi kaksi pois, polttoleikkaus ja hitsaus. 

Työmäärän vähentäminen lisäävää valmistusta apuna käyttäen on tämän tutkimuksen 

tärkeimpiä lähtökohtia.  

 

Nykyisissä konstruktioissa on useiden vaativien valmistusvaiheiden johdosta myös usein 

laatupuutteita. Laatupuutteet ilmenevät esimerkiksi hallitsemattomina 

hitsausmuodonmuutoksina, jotka vaikuttavat saranoiden toimintaan. Tutkimuksen avulla 

halutaan selvittää, onko lisäävällä valmistuksella tehty saranamekanismi laadullisesti 

parempi kuin perinteisin menetelmin valmistettu mekanismi. 

 

Tämän tutkimuksen motivaattorina on myös Sandvikin suunnitteluosaston tarve saada 

aputyökalu lisäävän valmistuksen valintaan valmistusmenetelmänä erilaisille kappaleille. 

Toisin sanoen työn tuloksena syntyy Sandvikin Turun tehtaalle ns. sapluuna, joka auttaa 

suunnittelijaa pohtimaan, milloin tuote kannattaa valmistaa lisäävällä valmistuksella, sekä 

valitsemaan tuotteen valmistustekniikan. 

 

2.3 Viitekehys ja tutkimusongelma 

 

Tutkimuksessa käsitellään metallien lisäävän valmistuksen soveltuvuutta Sandvikin 

maanalaisten kaivoskoneiden komponenttien valmistukseen.  
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Saranamekanismeista on tehty AMK-insinöörityö (Lindström, 2015), jonka tarkoituksena 

oli kehittää saranoista tuoteperhe. Tuoteperheiden avulla erilaisten saranadesignien määrää 

pyrittiin laskemaan. Työssä selvitettiin myös tarkkuusvalamisen mahdollisuutta 

tulevaisuuden valmistusmenetelmänä saranoille. Lisäävän valmistuksen valintaperusteista 

tietyn tuotteen valmistusmenetelmäksi ei ole aiempaa tutkimusta tehty Sandvikin Turun 

tehtaalla. 

 

2.4 Tavoite ja tutkimuskysymykset 

 

Tavoitteena on, että tutkimuksen pohjalta yritys saa selkeän käsityksen metallin lisäävän 

valmistuksen soveltuvuudesta tuotteen valmistusmenetelmäksi. Tämän lisäksi tavoitteena on 

saada työn pohjalta ns. sapluuna, jonka avulla suunnittelija voisi arvioida soveltuuko jokin 

jo suunniteltu tai tulevaisuudessa suunniteltava Sandvik Turun tehtaan komponentti 

valmistettavaksi metallien lisäävällä valmistuksella. Tutkittavan kappaleen laadullisten 

ominaisuuksien tutkiminen rajataan saranan toiminnallisuuteen ja kuormituslaskennan 

esittelyyn. Tarkat lujuuslaskelmat on rajattu tämän tutkimustyön ulkopuolelle. 

 

Työn päätavoitteena on tuottaa; 

 

• aputyökalu Sandvikin suunnitteluosastoa varten helpottamaan tuotteen 

valmistusmenetelmän valintaa 

• hitsatusta saranamekanismista malli ja prototyyppi tarkkuusvalumenetelmää varten 

sekä 

• selvitys metallien jauhepetisulatuksen soveltuvuudesta saranamekanismin 

valmistusmenetelmäksi 

 

Aputyökalun tarkoituksena on olla nimenomaan päätöksenteon tukena valittaessa tuotteen 

valmistustapaa perinteisten valmistusmenetelmien ja lisäävän valmistuksen väliltä. 

Tarkkuusvaletun version on tarkoitus esittää vaihtoehtoinen tapa nykyiselle valmistustavalle 

ja lisäävälle valmistustavalle. Lisäksi tarkkuusvalua varten suunniteltua tuotetta voidaan 

käyttää apuna optimoitaessa tuotetta lisäävään valmistukseen soveltuvaksi.   
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Työn tutkimuskysymyksenä esitetään ”Onko kyseessä olevan saranamekanismin 

valmistaminen metallista lisäävällä valmistuksella kustannustehokkain menetelmä?”. 

Tutkimuksen päähypoteesi on, että metallin lisäävä valmistus ei sovellu 

kustannusrakenteeltaan eikä laadullisesti kyseessä olevan saranamekanismin 

valmistusmenetelmäksi. 
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3 LISÄÄVÄN VALMISTUKSEN EDUT JA HAASTEET 

 

 

Lisäävän valmistuksen odotetaan kasvavan eksponentiaalisella nopeudella 

lähitulevaisuudessa. Nopeasta kasvuvauhdista huolimatta lisäävän valmistuksen 

kokonaisvolyymi koko valmistavan teollisuuden tuotannosta on noin yhden promillen 

verran. Kirjallisuudessa on ennustettu säästöjä sekä valmistusnopeudessa, että 

valmistuskustannuksissa. Kuvassa 3 on metallien lisäävän valmistuksen tuotannon säästöt 

2013-2023. 

 

 

Kuva 3 Valmistuskustannuksen säästöt (Mohsen, 2017) 

 

Kuvasta 3 on nähtävissä epäsuorien säästöjen muodostavan tulevaisuudessa noin kolme 

neljäsosaa säästöistä suorien kustannussäästöjen ollessa noin neljänneksen. 

Tulostusnopeuden on arvioitu muuttuva vuoden 2013 10cm3/h nopeudesta vuonna 2023 aina 

80cm3/h:n asti (Mohsen, 2017, s.5) 

 

Lisäävää valmistusta tulisi käyttää lopputuotteen tulostukseen ainoastaan, kun sillä on 

todennetut edut perinteisiin valmistusmenetelmiin verrattuna. Valmistajat ovat halukkaita 

vaihtamaan uuteen tuotantomenetelmään silloin, kun ne ovat merkittävästi 

kustannustehokkaampia, parantavat tuotteen mukautuvuutta tai johtavat parempaan 
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tuotearvoon. Lisäävä valmistus mahdollistaa nämä tarpeiden täyttämisen vaikuttamalla 

useisiin kriittisiin tuotannon tekijöihin.  (Wohlers Report, 2017, s.181.) 

 

Lisäävän valmistuksen vaikutukset tuotteiden valmistukseen ja sitä kautta koko 

toimitusketjuun ovat moninaiset. Tapoja, joilla lisäävä valmistus vaikuttaa toimitusketjuun 

on esitetty taulukossa 1. 

 

Taulukko 1  Lisäävän valmistuksen vaikutukset tuotteen valmistukseen ja toimitusketjuun 

(Mohsen, 2017) 

Lisäävän valmistuksen vaikutus tuotteen valmistukseen ja toimitusketjuun 

  

Valmistuksen tehokkuus Toimitusketjun parannus 

Massakustomointi Lyhyempi valmistuksen läpimenoaika 

Valmistuksen oikea aikaisuus Pienempi varasto 

Hajautettu valmistus Pienempi eräkoko 

Materiaalikirjon laajuus Tuote nopeammin markkinoille 

Kuluttajasta pienvalmistajaksi Nopea reagointi asiakastarpeisiin 

Kyky valmistaa kokonaisia 

systeemejä 

Tuotannon jätemäärän väheneminen 

Laadun parantuminen Ympäristöystävällisyyden parantuminen 

 

Taulukosta 1 on nähtävissä, että massakustomointi lyhentää tuotannon läpimenoaikoja. 

Oikea-aikainen valmistus pienentää varaston arvoa. Hajautettu valmistus pienentää 

valmistettavia eräkokoja. Monipuoliset materiaalivaihtoehdot lyhentävät tuotteiden 

markkinoille tuonnin aikaa. Yksittäisistä kuluttajista voi tulla pienvalmistajia, joka 

puolestaan vähentää kuljetuskustannuksia. Lisäävän valmistuksen kykenevyys tulostamaan 

toiminnallisia tuotteita ja kokoonpanoja lyhentää asiakkaan tarpeisiin kuluvaa reagointiaikaa 

ja mahdollistaa ns. tarpeeseen valmistamisen. Lisäksi laadun parantaminen vähentää 

tuotannon jätettä ja parantaa tuoteketjun ekologisuutta. 

 

Lisäävä valmistus on aidosti innovatiivista sillä se avaa uusia mahdollisuuksia yrityksille, 

jotka etsivät keinoja parantaa valmistuksen tehokkuutta. Lisäävä valmistus suoraviivaistaa 
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valmistusta ja sillä on potentiaalia muuttua tyypilliseksi valmistusmenetelmäksi 

tulevaisuudessa. 

 

 

 

Kuva 4  Lisäävän valmistuksen viisi tärkeintä etua perinteiseen valmistukseen verrattuna 

(Mohsen, 2017), kuvaa muokattu 

 

Kuvassa 4 on esitetty lisäävän valmistuksen viisi tärkeintä etua perinteisiin 

valmistusmenetelmiin verrattuna. Nämä edut ovat hinta, nopeus, laatu, 

innovatiivisuus/mukautuvuus ja vaikuttavuus. Lisäävän valmistuksen odotetaan mullistavan 

usean sille sopivan alueen.  (Molsen, 2017, s.4-5) 

 

Lisäävän valmistuksen edut ja haasteet on jaettu kymmeneen eri osa-alueeseen. Näitä osa-

alueita käsitellään tarkemmin seuraavissa alaluvuissa. 

 

3.1 Työkalukustannusten vähentäminen 
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Toisin kuin ruiskuvalu ja valuteknologiat, lisäävä valmistus poistaa työkalutarpeen. Tämä 

johtaa useisiin etuihin. Näitä etuja ovat kustannusten pieneneminen ja toimitusajan 

lyheneminen sekä tuotteen markkinoille saamisen helpottuminen. Rikkoutuneista ja 

kuluneista työkaluista sekä niiden huollosta, korjauksesta, kierrätyksestä ja varastoinnista 

aihetuvat kustannukset poistuvat. Esimerkiksi International Submarine Engineering:n 

toimittajan lopetettua takeiden valmistuksen tarvittiin vaihtoehtoinen toimittaja kriittiselle 

komponentille. Titaaninen uusi painolastitankki vähensi tuotteen toimitusaikaa 50% 

aikaisempaan verrattuna. Lisäksi säästyttiin perinteisen valmistusmenetelmän vaatimilta 

työkalukustannuksilta ja uuden toimittajan etsinnältä.  (Wohlers Associates Inc, 2017, 

s.181.) 

 

Työkaluteollisuus voi hyötyä lisäävän valmistuksen mahdollistamasta työkalujen 

valmistamisen ajansäästöstä ja materiaalihukan pienenemisestä. Lisäävä valmistus 

mahdollistaa myös yksilöllisten muottien tekemisen siten, että muotin sisälle on integroitu 

jäähdytyskanavisto. Tämä puolestaan vähentää muotin altistumista lämmön aiheuttamalle 

rasitukselle ja voi näin pidentää muotin elinikää. 

 

3.2 Ketterät toiminnot 

 

Eräs työkaluttoman valmistuksen eduista on mahdollisuus vaihtaa tuotevalikoimaa nopealla 

aikataululla. Jokainen metallista lisäävällä valmistuksella tuotettu tuote voi olla erilainen, 

joten tuotteet voidaan tehdä tilauksesta. Valmistajat voivat siten vastata markkinamuutoksiin 

mukauttamalla tuotantovolyymejään. Tuotannon ketteryys voi johtaa oikea-aikaiseen 

tuotantoon. Käytännössä kuitenkin tuotetiedon valmistelu, kappaleen valmistus, jäähdytys, 

sekä viimeistelyvaiheet ja jälkityöstö aiheuttavat viivästyksiä. (Wohlers Associates Inc, 

2017, s.182.) 

 

3.3 Hajautettu valmistus 

 

Yksittäisten monimutkaisten tuotteiden valmistuksessa suurten keskitettyjen tehtaiden tarve 

vähenee lisäävän valmistuksen myötä. Tämä voi mahdollistaa valmistuksen 

kustannustehokkaan uudelleenjakamisen pienempiin paikallisyksiköihin. Kesäkuussa 2016 

Daimler Trucks ilmoitti aikeensa valmistaa lisäävällä valmistuksella varaosia useissa 
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kohteissa maailmalla. Yhtiö aikoo lähettää digitaaliset 3D-mallit yrityksiin, joissa käytetään 

jauhepetisulatusta muovisten kappaleiden valmistamiseen. Tällä tavoin 

kuljetuskustannukset Saksasta pienenevät, varastonarvo laskee sekä työkalujen ylläpito 

muuttuu tarpeettomaksi. (Wohlers Associates Inc, 2017, s.182.) 

 

Lisäävään valmistuksen perustuvat valmistusketjut tuotteiden varaosien valmistuksessa ovat 

perinteisiä valmistusketjuja tehokkaampia kun otetaan huomioon kokonaiskustannukset. 

Keskitetyn valmistuksen merkittävin kustannus on kuljentus valmistuksen ollessa kaikkein 

merkittävin kustannus hajautetulle valmistukselle. Huomionarvoista kuitenkin on, että näin 

ei kuitenkaan ole mikäli lisäävän valmistuksen laitekustannukset otetaan huomioon. Tämä 

asian odotetan kuitenkin muuttuvan lisäävän valmistuksen kehittyessä.   

 

3.4 Varaston arvon vähentäminen  ja osien yhdistäminen 

 

Oikea-aikaiset toiminnot johtavat pienempään varaston arvoon. Lisäävä valmistus vähentää 

varaston arvoa myös yhdistelemällä osia. Näin osien määrä laskee ja varastointiin liittyvät 

kustannukset pienevät. Tällä tavoin säästetty pääoma voidaan ohjata uusien tuotteiden 

kehittämiseen tai muihin investointeihin. GE Aviation vähensi osien määrää moottorissaan 

855 osasta 12 osaan hyödyntämällä metallien lisäävää valmistusta. Osien määrän 

vähentäminen vähentää välittömästi dokumentaatioon, tarkastukseen ja valmistukseen 

liittyviä yleiskustannuksia. (Wohlers Associates Inc, 2017, s.181.) 

 

3.5 Kestäväkehitys ja ympäristövaikutukset 

 

Airbus teki yhteistyössä Autodeskin kanssa bionisesti suunnitellun väliseinän Airbus A320 

lentokoneeseen. Jauhepetisulatusmenetelmän avulla yritys kykeni vähentämään tuotteeseen 

tarvittavan materiaalin määrää. Kuvassa 5 on esitetty väliseinän uusi rakenne, joka oli  30 

kg alkuperäistä rakennetta kevyempi. Tässä tapauksessa paino väheni 45%, joka puolestaan 

vähensi vuotuista polttoainekulutusta 3000 kg vuotta kohden.  (Wohlers Associates Inc, 

2017, s.183.) 
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Kuva 5  Lentokoneen väliseinän uudistettu rakenne, Airbus A320 (Autodesk, 2019) (kuvaa 

muokattu)  

 

Kuvassa 5 vasemmassa ylälaidassa on esitetty seinän sijainti ja karkea rakenne. Vasemmassa 

alalaidassa  on esitetty seinärakenne rakennusalustalla 3D-tulostimessa. Oikeassa laidassa 

näkyy valmiiksi kokoonpantu seinärakenne. (Wohlers Associates Inc, 2017, s.181.) 

 

Airbus arvioi uuden rakenteen säästävän jopa 465 000 m3 hiilidioksidipäästöjä vuosittain, 

kun uusi rakenne on käytössä sen koko A320 laivueessa. Seinän ensimmäisen vaiheen 

testaus  valmistui vuonna 2016 ja samana vuonna lennettiin ensimmäinen koelento. 

(Wohlers Associates Inc, 2017, s.183.) 

 

Aiemmissa kappaleissa esitetyt edut saattavat vähentää valmistuskustannuksia ja parantaa 

tuotteen arvoa. Toisaalta on huomioitava lisäävän valmistuksen haasteet, kuten laitteiden ja 

materiaalien hinnat, hinnoitteluperusteiden sopimattomuus lisäävälle valmistukselle, 

tuotantonopeus ja läpimenoaikojen hallinta, laadunvarmistus ja perinteiset asenteet. 

Seuraavissa alaluvuissa käsitellään näitä lisävään valmistuksen haastealueita.  
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3.6 Laitteiden ja materiaalien hinnat 

 

Laitteiden ja materiaalien hinta ovat kaksi tulostuslaitteen käytön kustannusten päätekijää. 

Useimmat lopputuotteiden valmistukseen soveltuvat 3D-tulostimet ovat kalliita hankkia ja 

käyttää. Tuottoa saadaan valmistetuista kappaleista ja yleensä laitteen takaisinmaksuajaksi 

muodostuu useita vuosia. Tulevaisuudessa laitteiden valmistuksessa tapahtuvan kilpailun 

myötä laitteistojen hinnat tulevat laskemaan. (Wohlers Associates Inc, 2017, s.184.)  

 

Lisäävään valmistukseen käytettävät materiaalit ovat usein kalliita valmistaa, mutta 

toisinaan tietyt muovit ovat edullisia. Lisäaineiden toimittajat hinnoittelevat edullisetkin 

materiaalit usein kalliiksi, vaikka niiden valmistuskustannukset eivät olisikaan korkeita. 

Ongelmana on lisäksi usein se, että laitevalmistajat pyrkivät sitouttamaan asiakkaitaan 

käyttämään vain heidän valmistamia lisäaineita. Materiaalikustannukset tulevat kuitenkin 

laskemaan, kun kilpailua syntyy ja niin sanottu perustavaran tuotanto valtaa alaa. (Wohlers 

Associates Inc, 2017, s.184.) 

 

3.7 Hinnoittelun perusteet  

 

Lisäävä valmistus on usein kallista. Avain menestykseen on realistisen kustannusanalyysin 

tekeminen. Perinteisissä niin sanotussa yksi yhteen tehdyssä kustannusanalyysissä 

perinteisen valmistuksen ja lisäävän valmistuksen välillä tulostus ei yleensä pärjää. On 

tärkeää tehdä kustannusanalyysi, jossa huomioidaan koko tuotteen valmistuskustannukset ja 

koko valmistusprosessin kustannukset. Esimerkiksi lentokoneen osan maksaessa 1000$ 

tulostettuna ja perinteisesti valmistettuna 500$ tilanne ei kuulosta lisäävän valmistuksen 

kannalta lupaavalta. Toisaalta osan painon laskiessa 25% tulostamisen vaikutuksesta 

voidaan säästää 5000$ koneen 10 vuoden käytön aikana. Näin arvioituna tulostaminen voi 

olla kuitenkin kannattavampaa kuin perinteinen valmistus. Vastaavia arvioita on tehtävä 

myös tuotteen toiminnan ja asiakkaan tyytyväisyyden kannalta sekä laitteiston 

kokonaisvalmistuskustannusten kannalta todellisen kannattavuuden selvittämiseksi. 

(Wohlers Associates Inc, 2017,  s.184.) 

 

Tulostuskustannuksia voidaan laskea pienentämällä tuotteen läpimenoaikaa. Keinoja tähän 

ovat laitteen operointinopeuden nostaminen, suurempien tuotantovolyymien tekeminen, 
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tulostuskammion tuotesijoittelun optimointi sekä tuotteiden purun ja lastaamisen 

helpottaminen erilaisin paletein. Useat metallien jauhepetitulostuslaitteistoja valmistavat 

yritykset tekevät laitteita, joissa on useita lasereita tuottavuuden parantamiseksi. (Wohlers 

Associates Inc, 2017, s.185.) 

 

3.8 Laadunvarmistus 

 

Laadun varmistaminen on suuri haaste lisäävälle valmistukselle useilla teollisuuden aloilla. 

Erityisesti ilmailuteollisuudessa ja lääketieteellisessä teollisuudessa niiden tiukan sääntelyn 

vuoksi. Uusien prosessien, materiaalien ja tuotteiden saaminen näihin teollisuudenaloihin 

vaatii kalliit ja monimutkaiset hyväksyntäprosessit. Lisäävän valmistuksen tulee täyttää 

samanaikaisesti tiukat kansainväliset standardit sekä yrityksen omat vaatimukset. Lisäävä 

valmistus kärsii tasalaatuisen ja riittämättömän seurantatiedon puutteesta. Toisin sanoen 

lisäävä valmistus on kykenevä tuottamaan korkealaatuisia tuotteita, mutta teknologia ei ole 

niin vakiintunutta, että tuotteiden laatu olisi pitkässä jaksossa taattu. Näihin haasteisiin on 

perustettu lautakunnat ASTM F42 sekä  ISO/ TC261. (Wohlers Associates Inc, 2017, s.185.) 

 

Laadunvarmistus ja sertifiointi esitetään toistuvasti lisäävän valmistuksen leviämisen 

esteeksi rakenteellisesti kriittisten komponenttien valmistuksessa. Vuonna 2012 Institute for 

Defence Analysis rapotoi lisäävän valmistuksen tilaa ja mahdollisuuksia. Tärkein löydös oli, 

että lisää kehitysresursseja tarvitaan lisäävän valmistuksen prosessivalovantaan ja 

mallinnukseen.  Laadun, tasalaatuisuuden ja toistettavuuden ylläpitämiseksi tarvitaan 

prosessivalvontaa ja sensori teknologiaa.  (Frazier, 2014, s. 1920) 

 

3.9 Perinteiset asenteet 

 

Mahdollisesti laajin lisäävän valmistuksen kohtaamista haasteista on perinteet, 

yrityskulttuurit ja pinttyneet asenteet. Tällaiset haasteet ovat merkittäviä, sillä erittäin 

juurtuneita asenteita on vaikea muuttaa. Näiden esteiden ylittämiseksi yritysten on luotava 

innovatiivinen yrityskulttuuri, jossa pyritään aina löytämään parempia tapoja tehdä asioita. 

Lisäävän valmistuksen puolestapuhujien on luotava tarvittava näyttö käytännön esimerkein 

ja mututuntumiin perustuvan päätöksenteon on loputtava. (Wohlers Associates Inc, 2017, 

s.185-186.) 
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4 LISÄÄVÄN VALMISTUKSEN VALINTA KAPPALEEN 

VALMISTUSMENETELMÄKSI 

 

 

Lisäävällä valmistuksella on etuja perinteisiin valmistusmenetelmiin verrattuna. Lisäävä 

valmistus on hyvä menetelmä sovelluksissa, joissa tuotetaan monimutkaisia kokoonpanoja, 

tai tuote hyötyy lisäävän valmistuksen eduista, kuten keventyneistä rakenteista ja 

massakustomoinnin mahdollisuuksista. Esimerkiksi lääketieteellisille ja 

hammaslääketieteellisille sovelluksille, kuten proteeseille ja implanteille on eduksi muodon 

mukailtavuus potilaan tarpeiden mukaan. 

 

Lisäävän valmistuksen avulla voidaan tuottaa kevyitä rakenteita, joita ei ole valmistettavissa 

muilla valmistusmenetelmillä. Avaruusteollisuudessa suunnittelijat käyttävät usein vaahto- 

tai hunajakennorakennetta tuotteissa painon pudottamiseksi. Suihkuturbiinimoottorien 

osissa käytetään kulumisenkestäviä pinnoitteita kulumisen ja korroosion estämiseksi. 

Lisäävän valmistuksen menetelmillä saadaan aikaan tuotteita, joissa rakenne muuttuu 

portaattomasti kappaleen sisäosien ja ulko-osien välillä (Globalspec, 2017). 

 

Niissä tapauksissa, joissa ei vaadita lyhyttä sarjakokoa, sisäisiä muotoja tai ainutlaatuista 

materiaalia, perinteiset valmistusmenetelmät ovat mahdollisesti parempi vaihtoehto. Osien 

ollessa yksinkertaisia tai edullisesti valmistettavissa olevia perinteiset menetelmät, kuten 

laserleikkaus ja vesileikkaus yhdistettynä koneistukseen tai muovaukseen, voi olla paras 

valinta. Metallivaluissa voidaan käyttää sideainetulostusmuotteja tuotantovolyymien ollessa 

pieniä. Tuotantovolyymien kasvaessa perinteisten valumuottien ja ruiskuvalumuottien 

käyttö tulee kannattavammaksi (Globalspec, 2017). 

 

Metalliosan tulostukseen käytettävä aika voi olla melko pitkä, mikä on hyväksyttävää 

prototyyppien valmistuksessa. Metallien tulostuksessa syntyy usein vähemmän 

materiaalikustannuksia ja romua, minkä johdosta voidaan säästää titaani- ja 

nikkeliseosteisten metallien raaka-ainekustannuksissa (Globalspec, 2017). Lisäävä 

valmistus käyttää lähes 100% raaka-aineesta, minkä johdosta hukkamateriaalia syntyy 

erittäin vähän (Kennametal, 2015).  
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4.1 Valinta lisäävän valmistuksen ja perinteisten valmistusmenetelmien väliltä 

 

Tässä kappaleessa vertaillaan lisäävää valmistusta ja perinteistä valmistusta. Kumpaakin 

valmistustapaa vertaillaan kirjallisuuslähteissä esitettyihin taulukoihin viitaten. 

Valintataulukoissa vertaillaan valmistusmenetelmien etuja, haittoja ja valintakriteereitä. 

Vertailevan osuuden jälkeen seuraavissa kappaleissa esitellään lisäävässä valmistuksessa 

huomioon otettavia tekijöitä prototyyppien valmistuksessa ja muutamia case-esimerkkejä eri 

teollisuuden aloilta.  

 

Lisäävän valmistuksen ja perinteisen valmistuksen kustannuksia voidaan vertailla kuvassa 6  

esitetyn kuvaajan avulla.  Kuvaajassa vertaillaan tuotetun kappalemäärän vaikutusta 

kustannuksiin. 

 

 

Kuva 6 Tuotetun volyymin vaikutus kustannuksiin lisäävän valmistuksen ja perinteisten 

valmistusmenetelmien välillä.  (Goh et al., 2017)  (muokattu) 

 

Kuvassa 6 pystyakselilla on esitettynä kustannukset ja vaaka-akselilla tuotettu 

kappalemäärä.  Lisäävän valmistuksen oletetaan vähentävän valmistuksen 

työkalukustannuksia. Tästä johtuen lisäävä valmistus on taloudellisempi pienemmällä 

tuotantovolyymillä perinteiseen valmistukseen verrattuna. Toisaalta lisäävän valmistuksen 
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materiaalit ovat perinteisiä valmistusmenetelmiä kalliimpia. T'ästä johtuen lisäävän 

valmistuksen suhteelliset kustannukset perinteiseen valmistukseen verrattuna kasvavat 

tuotetun  kappalemäärän kasvaessa. Kuvaajan käyrien ristemäkohdassa 

valmistusmenetelmien kustannukset kummassakin tapauksessa ovat samansuuruiset. Tämän 

risteymäkohdan oikealla puolella perinteiset valmistusmenetelmät muuttuvat lisäävää 

valmistusta kalliimmaksi. Pisteen vasemmalla puolella puolestan lisäävä valmistus on 

edullisempi pienemmän kappalemäärän johdosta. (Gog et al., 2017, s.148) 

 

Taulukossa 2 on esitetty tekijöitä, joita tulee harkita, kun vertaillaan valmistusmenetelmää 

perinteisen ja lisäävän valmistuksen välillä. On kuitenkin huomioitava, että kappalekohtaiset 

ominaisuudet ja valmistustapakohtaiset ominaisuudet tulee aina arvioida tarkemmassa 

analyysissä ennen päätöksen tekoa lisäävän valmistuksen ja perinteisten valmistustapojen 

väliltä. 

 

Taulukko 2  Valmistusmenetelmän valinta lisäävän valmistuksen ja perinteisen valmistuksen 

välillä (IEEE Globalspec, 2017) 

 

 

Taulukosta 2 on nähtävissä, että lisäävän valmistuksen käyttämistä suosii seuraavat tekijät: 

 

Lisäävää valmistusta suosivat tekijät Perinteisiä valmistusmenetelmiä suosivat tekijät

Pienet tuotantovolyymit ja lyhyet sarjakoot Suuret tuotantovolyymit ja pitkät sarjat

Korkea materiaalikustannus Pieni materiaalikustannus

Hajautetun valmistuksen tarve Keskitetty valmistus

Vaikeasti työstettävät materiaalit
Perinteisille työstömenetelmille, kuten valamiselle, 

koneistukselle  soveltuvat materiaalit

Korkeat kuljetus- ja logistiikkakustannukset Matalat kuljetus- ja logistiikkakustannukset

Korkeat koneistus tai valmistuskustannukset Matalat koneistus tai valmistuskustannukset

Yksilölliset materiaalit, monimutkaiset geometriat Yksinkertaiset geometriat edullisista raaka-aineista

Mahdollisuus yhdistää monimutkaiset kokoonpanot 

yhdeksi kappaleeksi
Osien yhdisteleminen ei ole kannattavaa

Karkeat pinnanlaadut ovat hyväksyttäviä Vaaditaan koneistettua tai hiottua pinnanlaatua

Ei kriittisten osien valmistus Kriittisten ja hyvin säänneltyjen osien valmistus
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• pienet sarjakoot 

• korkeat materiaalikustannukset 

• hajautettu tuotanto 

• korkeat logistiikkakustannukset 

• vaikeasti työstettävät materiaalit 

• yksilölliset materiaalit 

• monimutkaiset geometriat joissa sisäisiä muotoja kuten kennorakenteita 

• osien yhdistelymahdollisuus 

• karkea pinnanlaatu sallittu 

• osa ei ole kriittinen ja uutta valmistusmenetelmää voidaan käyttää 

 

Toisaalta perinteisiä valmistusmenetelmiä suosivia tekijöitä ovat: 

• suuret tuotantovolyymit 

• alhaiset materiaalikustannukset 

• keskitetty tuotanto 

• materiaalien helppo valmistettavuus perinteisillä menetelmillä 

• alhaiset tuotanto- ja logistiikkakustannukset 

• yksinkertaiset geometriat, kuten kaksiuloitteiset muodot 

• osien yhdistäminen ei ole kannattavaa 

• vaaditaan koneistettu tai jyrsitty pinnanlaatu 

• kappale on kriittinen ja sen valmistusprosessin tulee olla vakiintunut sekä 

materiaalien ja tuotannon testauksen täytyy olla säädeltyä ja standardoitua 

 

Yleisesti ottaen pidetään hyväksyttynä  lisäävän valmistuksen kannattavuus 

valmistusmenetelmänä valituissa tapauksissa. Näitä tapauksia esitetään taulukossa 3 

vertailemalla lisäävää valmistusta ja perinteistä valmistusta suosivia tekijöitä. 
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Taulukko 3  Valmistusmenetelmän valinta lisäävän valmistuksen ja perinteisen valmistuksen 

välillä (Frazier, 2014, s. 1925) 

Lisäävää valmistusta 

suosivat tekijät 

Perinteisiä valmistusmenetelmiä 

suosivat tekijät 

Alhaiset tuotantovolyymit Suuret tuotantovolyymit 

Korkea materiaalikustannus Alhaiset materiaalikustannukset 

Korkea koneistuskustannus Pienet koneistuskustannukset 

Logistiikkakustannukset Keskitetty valmistus 

Kuljetuskustannukset  

Prototyyppien valmistus  

 

Taulukosta 3 on nähtävissä, että tekijät ovat samankaltaiset kuin taulukossa 2 esitetyt tekijät. 

Alhaiset tuotantovolyymit, korkeat materiaalikustannukset, korkeat koneistus- ja 

logistiikkakustannukset suosivat lisäävän valmistuksen käyttöä. Perinteisiä 

valmistusmenetelmiä suosivia tekijöitä ovat suuret tuotantovolyymit, alhaiset 

materiaalikustannukset,  pienet koneistuskustannukset ja keskitetty valmistus. 

 

Metallien lisäävä valmistus voi olla paras vaihtoehto kalliiden metallien, kuten kullan, 

hopean, platinan prosessoinnissa. Tarve kappaleen vapaalle muodolle, optimaaliselle 

materiaalinkäytölle ja kevyille rakenteille suosii metallin lisäävän valmistuksen käyttöä 

perinteisten valmistusmenetelmien sijaan. (Kumar et al., 2019, s.108) 
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Taulukko 4 Metallien lisäävän valmistuksen edut perinteisiin valmistusmenetelmiin 

verrattuna (Kumar et al., 2019, s.109) 

 
 

Taulukosta 4 käy ilmi, että kappaleen valmistaminen metallien lisäävällä valmistuksella 

mahdollistaa lukuisia etuja perinteisiin valmistusmenetelmiin verrattuna. Tällaisia etuja 

ovat: 

• Kappaleen ominaisuuksien vaihtelu kappaleen eri kohdissa 

• Mekaanisten kiinnitysten tekeminen ilman jatkojalostusta 

• Toiminnalisten kokoonpanojen tekemisen mahdollisuus 

• Kappaleen korkea tarkkuus 

• Ei kosketusta työkalun ja työkappaleen välillä 

• Lisäävän valmistuksen laitteistojen siirtämisen helppous 

 

Perinteisillä valmistusmenetelmillä yllä mainitut metallin lisäävän valmistuksen edut ovat 

joko mahdottomia tai epäedullisia tehdä. 

  

Taulukko 5 Lisäävän valmistuksen edut perinteiseen valmistukseen nähden (Mohsen, 2017 

The rise of 3-d printing: The advantages of additive manufacturing over traditional 

manufacturing, s.6) 

Lisäävä valmistus Perinteiset valmistusmenetelmät

Kappaleen ominaisuudet voivat vaihdella eri 

kappaleen kohdissa. Ei mahdollista

Mekaanisten kiinnitysten tekeminen on 

mahdollista ilman tuotteen jatkojalostusta

Kiinnitysten tekeminen ei ole mahdollista ilman 

jatkojalostusta, kuten koneistusta.

Toiminnalliset kokoonpanot Ei mahdollisia

Korkea kappaleiden tarkuus; ei riippuvainen 

koneen asetuksista

Kappaleen tarkkuuteen vaikuttaa työkaluasetukset 

ja työkappale

Ei kosketusta kahden metallisen pinnan välillä; ei 

vaurioita ei kulumia

Kontakti työkappaleen ja työkalun välillä tarvitaan; 

työkalun ja työkappaleen kuluminen

Lisäävän valmistuksen laitteiston siirtäminen 

suhteellisen helppoa Laitteistojen siirtely vaikeaa
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Taulukossa 5 on esitetty minkälaisia etuja lisäävällä valmistuksella on eri sovellusalueilla 

perinteisiin valmistusmenetelmiin verrattuna. Prototyyppien valmistuksessa lisäävän 

valmistuksen käyttö pienentää tuotteiden markkinoille viennin aikaa ja 

tuotekehityskustannuksia tekemällä uusien tuotteiden innovoinnista tehokkaampaa. 

Varaosien tuotannon osalta korjausajat, työkustannukset ja varastointikustannukset laskevat. 

Pienten erien ja erittäin monimutkaisten kappaleiden valmistuskustannuksia voidaan 

pienentää. Lisäksi lisäävä valmistus mahdollistaa kustomoitujen kappaleiden valmistamisen 

siellä missä kappaleita tarvitaan. Koneiden työkalujen osalta edut ovat saman kaltaisia kuin 

protyyppien valmistuksen ja varaosien kannalta. Komponenttivalmistuksen osata lisäävä 

valmistus mahdollistaa massakustomoinnin, parantaa laatua, lyhentää toimitusketjua ja 

helpottaa ylimääräisten osien vähentämistä. Lisäävä valmistus mahdollistaa tuotteiden 

nopean korjauksen sekä kappaleiden modifioinnin esimerkiksi suunnittelumuutosten näin 

vaatiessa (Mohsen, 2017, s.6). 

 

Kuvassa 7 esitetyllä kuviolla on vertailtu perinteisten ainetta poistavien valmistusmetodien 

ja ainetta lisäävien valmistusmetodien kilpailukykyä kuuden eri tekijän mukaan. Vertailuun 

Sovellusalue Edut

Prototyyppien valmistus

Nopeampi prototyyppien valmistus. Tuotekehityskustannusten lasku. 

Tuotekehityksen ja innovoinnin tehokkuuden parantaminen 

yrityksissä.

Varaosavalmistus
Lyhyemmät korjausajat. Pienemmät työkustannukset. Varastoinnin 

tarpeen väheneminen.

Pienen volyymin valmistus
Pienet erät voidaan tuottaa kustannustehokkaasti. 

Työkalukustannusten välttäminen

Kustomoidut yksilölliset tuotteet

Massakustomoinnin mahdollisuus pienin kustannuksin. 

Kustomoitujen varaosien valmistus niinden käyttöpaikalla. 

Uudelleensuunnittelun kustannusten väheneminen.

Erittäin monimutkaiset kappaleet
Erittäin monimutkaisten kappaleiden valmistus alhaisilla 

kustannuksilla

Koneiden työkalujen valmistus
Työkustannusten väheneminen. Varastointikustannusten 

välttäminen. Massakustomoinnin mahdollisuus.

Komponenttivalmistus

Massakustomoinnin mahdollisuus. Laadun parantaminen. 

Toimitusketjun lyheneminen. Tuotekehityskustannusten 

pieneneminen. Ylimääräisten osien vähentäminen helpottuu.

Kustomoitujen tuotteiden valmistaminen 

käyttökohteessa

Varastointi- ja kuljetuskustannusten poistuminen. Koneiden 

häiriöaikojen väheneminen. Korjauskustannusten merkittävä 

pieneneminen. Toimitusketjun lyheneminen. Suuren varaston tarve 

vähenee. Tuotteen elinkaaren pidentäminen.

Tuotteiden nopea korjaus
Korjausaikojen merkittävä pieneneminen. Mahdollisuus päivittää 

korjattavien komponenttien versiota.

Lisäävän valmistuksen edut perinteiseen valmistukseen verrattuna
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mukaan otetut tekijät ovat kappaleen monimutkaisuus, kappaaleen koko, materiaalikirjon 

laajuus, geometristen muotojen tarkkuus sekä aika joka vaaditaan ensimmäisen tuotteen 

valmistamiseen.  

 

 

Kuva 7 Lisäävän valmistuksen ja perinteisen valmistuksen eroavaisuudet, Kennametal 

2015. 

 

Kuvasta 7 on nähtävissä, että suurimmassa osassa tapauksista poistavat 

valmistusmenetelmät ovat kilpailukykyisempiä lisäävään valmistukseen verrattuna. 

Toisaalta lisäävät valmistustavat ovat kilpailukykyisempiä tapauksissa, joissa tuotteet ovat 

monimutkaisia tai ensimmäinen kappale tuotannosta tarvitaan mahdollisimman nopeasti. 

Kuvasta 7 on erotettavissa, että poistavat menetelmät eivät ole kovinkaan kilpailukykyisiä 

tuottamaan monimutkaisia kappaleita. Lisäksi poistavat menetelmät tuottavat enemmän 

jätettä ja eivät pysty tuottamaan ensimmäistä tuotantokappaletta yhtä nopeasti. (Kennametal 

2015.) 

 

4.2 Suunnittelun aputyökalut lisäävän valmistuksen valintaan 
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Digitaalisten mallien lisäksi on kehitetty prosessikohtaisia fyysisiä malleja tuomaan esille 

lisäävän valmistuksen mahdollisuuksia. Kuvassa 8 esitetyt mallit ovat sivun pituudeltaan 80 

mm pituisia. Näiden lisäksi voidaan luoda pienempiä malleja, jotka esittävät yksittäisiä 

valikoituja suunnitteluominaisuuksia ja laajemminkin lukuisia lisäävän valmistuksen 

mukanaan tuomia mahdollisuuksia. (Kumke et.al 2017, s.488-489) 

 

Kuvassa 8 on esitetty kolme erilaista mallikappaletta, joista kukin esittää yhden lisäävän 

valmistuksen prosessin mahdollistamia tuoteominaisuuksia.  

 

 

Kuva 8 Lisäävän valmistus ja fyysiset mallikappaleet (Kumke at.al, 2017) 

 

Kuvassa 8 malli ”b” esitää selektiivisen lasersintrauksen tuomia mahdollisuuksia muovista 

tulostetun mallin avulla. Kyseisestä mallista on nähtävissä saranamekanismit ja toisiinsa 

nähden liikkuvat osat, kuten painalluslukitukset ja saranat, joiden tekeminen kyseisellä 

valmistusmenetelmällä on mahdollista. Oikealla laidalla näkyvä kappale ”c” esittää SLM:n 

eli selektiivisen lasersulatuksen mahdollisuuksi metallisen mallikappaleen avulla. Kyseinen 

malli tuo puolestaan esille menetelmän mahdollistaman rakenteen keveyden, joka on 

aikaansaatu käyttämällä bionisia- ja ristikkorakenteita. (Kumke et.al 2017, s.488) 

 

Suunnittelumahdollisuuksien lisäksi malleista on nähtävissä menetelmien tuomat rajoitteet, 

kuten pinnankarheus ja rakenteiden pienin mahdollinen koko. Tämän tapaisten mallien 

a b c 
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näkeminen käytännössä voi innoittaa lisäävän valmistuksen myötäiseen suunnitteluun 

tottumattomia suunnittelijoita näkemään uudet suunnittelun vapaudet ja harkitsemaan 

lisäävää valmistusta vaihtoehtona lopputuotteiden valmistusmenetelmäksi. (Kumke et.al 

2017, s.488-489) 

 

4.3 Kriittiset valintakriteerit prototyyppien valmistuksessa 

 

Prototyyppien valmistus on yksi lisäävän valmistuksen yleisimmistä käyttökohteista. 

Taulukossa 6 esitetyssä valintapuussa esitetään miten prototyyppien pikavalmistusprosessin 

vaihe vaikuttaa lisäävän valmistuksen valintakriteereihin.  

 

 

Taulukko 6 Tuotteen pikavalmistusprosessin valinnan tekijät, (Protolabs, 2019 ) 
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Taulukosta 6 on nähtävissä, että prosessin alkuvaiheilla tärkeintä on usein saada halutun 

näköinen kappale nopealla aikataululla. Tästä johtuen tärkeimpiä tekijöitä 

valmistusprosessia valittaessa ovat kappalemäärä, monimutkaisuus, materiaali sekä haluttu 

pinnanlaatu (Protolabs, 2019.) 

 

Valmistusprosessin asennus ja testausvaiheessa kappaleiden yhteensopivuus ja muoto ovat 

tärkeimpiä tekijöitä. Tämä puolestaan tekee kappaleen materiaalivalinnasta, 

monimutkaisuudesta sekä muotojen mittatarkkuudesta tärkeimpiä tekijöitä 

valmistusmenetelmää valittaessa (Protolabs, 2019). 

 

Valmistusprosessin edettyä toiminallisten ominaisuuksien ja tuotteen elinkaaren 

testausvaiheeseen tärkeimpiä tekijöitä tuotteelle ovat kemialliset-, mekaaniset-, sähköiset-, 

termiset-, sekä optiset ominaisuudet. Näitä ominaisuuksia toteuttaessa on tärkeää valita 

valmistusmenetelmä, joka täyttää vaatimukset tuotteen materiaalille, määrälle, 

valmistusnopeudelle, monimutkaisuudelle, ja toleransseille määrätyt ominaisuudet 

(Protolabs, 2019). 

 

Viimeisenä vaiheena valintapuussa on säännöstöjen ja lakien kattavuuden testaus. Tässä 

vaiheessa tuotteen on täytettävä tuotteen palamiseen, biologiseen yhteensopivuuteen 

vaikuttavat lait ja säännöstöt. Lisäksi tuotteelle voi olla asetettu elektromagneettiseen 

häirintään sekä hygieniaan vaikuttavia vaatimuksia. Tämän vaiheen tuotteissa tärkeitä 

tuoteominaisuuksia on oikea materiaali ja riittävä valmistusnopeus (Protolabs, 2019). 

 

4.4  Case GE: lentokoneen moottorin kannakkeen valmistuksen kustannusvertailu 

 

Lisäävän valmistuksen kannattavuuden arviointi perinteisiin valmistusmenetelmiin 

verrattuna on hankalaa siitä syystä, että perinteiset kustannuslaskentametodit soveltuvat 

huonosti lisäävän valmistuksen kannattavuuden arviointiin. GE:n moottorin kannatteesta 

tehdyssä tutkimuksessa otettiin huomioon tuotteen valmistus- ja käyttökustannukset. 

Tutkimuksen tuloksena saatiin moottorin kannakkeen kokonaiskustannukset verrattuna 

perinteiseen valmistusmenetelmään, joka tässä tapauksessa oli taonta. Kuvassa 9 esitetään 

tutkimuksen esimerkkinä olleet kannakkeet. (Laureijs et. al, 2015, s.1) 
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Kuva 9 Moottorin kannakkeet taottuna sekä lisäävällä valmistuksella tuotettuna (Laureijs 

et.al, 2015) 

 

Kuvassa 9 A on esitetty perinteisin valmistusmenetelmin valmistettu moottorin kannake. 

Kuvassa 9 B on esitettynä lisäävällä valmistuksella tuotettu moottorin kannake. Lisäävällä 

valmistuksella valmistettu kannake on noin 80% perinteisesti valmistettu kevyempi 

(Laureijs et. al, 2015, s4). 

 

Kuvassa 10 esitetyssä kannakkeiden valmistuskustannusten vertailussa otettiin huomioon 

kaksi metallien tulostukseen käytettävää lisäävän valmistuksen prosessia, jotka olivat 

elektronisuihkupohjainen jauhepetisulatus sekä laserpohjainen jauhepetisulatus. (Laureijs 

et.al, 2015, s.4) 
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Kuva 10 Yksikkökustannukset valmistettua kannaketta kohden sekä saavutetut 

polttoainekustannussäästöt. (Laureijs et.al, 2015) 

 

Kuvasta 10 nähdään, että selektiivinen lasersulatus oli kyseisessä tapauksessa 

kustannustehokkaampi valmistusmenetelmä. Kuvan 10 kohdassa A on esitetty 

yksikkökustannukset valmistettua kannaketta kohtaan lisäävällä selektiivisellä 

lasersintrauksella sekä takomalla. Kuvasta käy ilmi yksikkökustannusten lasku vuosittaisen 

tuotantovolyymin kasvaessa lisäävän valmistuksen osalta taotun version 

yksikkökustannusten pysyessä samana.  Kohdassa B on esitetty polttoainesäästöt, jotka on 

aikaansaatu kappaleen pienemmän painon johdosta. Oikean puoleisesta kuvasta on 

nähtävissä, että polttoainesäästöt ovat vähintään 400$ ja enintään 3000$. (Laureijs et.al, 

2015, s.7) 

 

Tuloksista kävi ilmi, että tuotteen yksinkertaisuudesta huolimatta, lisäävällä valmistuksella 

tehty moottorinkannake oli edullisempi taottuun verrattuna, kun otettiin huomioon 

kappaleen uudelleensuunnittelukustannukset, elinkaaren aikaiset käyttökustannukset ja 

valmistuskustannukset. Tuloksista selvisi myös, että lisäävällä valmistuksella tuotettu osa 

on edullisempi useissa eri skenaarioissa mukaan lukien tapauksissa, joissa kannakkeiden 

valmistusvolyymit on 2000-12000 kappaletta vuodessa. (Laureijs et. al, 2015, s.8) 

 

4.5 Case Airbus: lentokoneen ohjaamon kannake 
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Airbus on lisännyt jauhepetisulatusmenetelmän käyttöä lentokoneen osien 

valmistuksessaan. Kuvassa 11 esitetty kannake on aikaisemmin valmistettu, jyrsimällä ja 

koneistamalla alumiinia.  

 

 

Kuva 11 Airbus A350 XWB matkustamon kannake, Airbus (Wimpenny et al., 2017) 

 

Nykyään kuvassa 11 näkyvä tuote valmistetaan titaanista jauhepetisulatusmenetelmän 

avulla. Tuote on yli 30% alkuperäistä kevyempi ja valmistuksen tuottama jätemäärä laski 

dramaattisesti. Lentokoneen osien jyrsinnässä 95% raaka-aineesta joutuu jätteeksi kun taas 

jauhepetisulatusmenetelmällä jätemäärä on vain 5%. Jätemäärän vähenemisen lisäksi 

lisäävän valmistuksen ansiosta Airbusin tuotteiden kehitysajat ovat laskeneet aikaisemmasta 

kuudesta kuukaudesta nykyiseen yhteen kuukauteen. (Wimpenny et al., 2017, s.43) 

 

4.6 Case: Muottikeerna, GPI Prototype & Mfg Services 

 

Muottien keernoissa voidaan hyödyntää sisäisiä jäähdytyskanavia. Sisäisten 

jäähdytyskanavien avulla työkalun laatu paranee ja käyttö tehostuu.  Kuvassa 12 esitetään 

muottikeerna jäähdytyskanavineen. 
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Kuva 12 Jauhepetisulatuksella valmistettu muottikeerna, (Milewski, 2017) 

 

Kuvassa 12a on esitetty viimeistelty ja kiillotettu GPI Prototype & Mfg. Servicesin 

jauhepetisulatusmenetelmän avulla valmistama kappale. Kuvan 12b kohdassa on esitetty 

kappaleen sisällä kulkevat monimutkaiset jäähdytyskanavistot, joiden valmistuksen 

metallien lisäävä valmistus mahdollisti. Tutkimusten mukaan tuote oli käytössä edelleen 190 

000:nen käyttökerran jälkeen. Työkalun tuottavuus uuden valmistusmenetelmän myötä 

kasvoi 48%. (Milewski, 2017, s.22-23) 
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5 LISÄÄVÄN VALMISTUKSEN SUUNNITTELULÄHTÖKOHDAT JA 

MAHDOLLISUUDET  

 

 

Tuotantoystävällinen suunnittelu DFM on perinteisesti tarkoittanut sitä, että 

suunnittelijoiden on räätälöitävä tuotoksensa valmistuksessa aiheutuvien vaikeuksien, 

asennusajan ja logistiikkakustannuksen minimoimisen kannalta. Lisäävä valmistus 

ominaisuuksineen mahdollistaa tämän ajattelumallin uudistamisen. Yhtiöt kuten Siemens, 

Phonak, Widex ja Boeing käyttävät lisäävää valmistusta tuotannossaan. Lisäävä valmistus 

mahdollistaa tuhansien yksilöllisten tuotteiden valmistamisen.(Gibson, I., Rosen, D., 

Stucker, B 2015, s.399.) 

 

Lisäävä valmistus mahdollistaa valmistettavien kappaleiden, muotojen, materiaalien ja 

toiminnallisten ominaisuuksien monimutkaisuuden. Nämä mahdollistavat tuotteiden 

räätälöinnin, tuoteominaisuuksien merkittävän parantamisen sekä valmistuksen 

kokonaiskustannusten laskemisen. (Gibson, I., Rosen, D., Stucker, B 2015, s.399-400.) 

Lisäävän valmistuksen avulla voidaan valmistaa erittäin monimutkaisia kappaleita lyhyillä 

tuotannon läpimenoajoilla, jonka johdosta lisäävä valmistus on erittäin sopiva valmistustapa 

esimerkiksi prototyypeille sekä pienille sarjoille (Kennametal,2015).  

 

5.1 Valmistus- ja kokoonpanoystävällinen suunnittelu 

 

Valmistus- ja kokoonpanoystävällinen suunnittelu tarkoittaa tuotteiden suunnittelussa sitä, 

että valmistus- ja kokoonpano suunnitellaan mahdollisimman helpoksi ja edulliseksi. DFM 

eli valmistusystävällisen suunnittelun huomioiminen voi olla vaikeaa ja aikaa vievää. 

Valmistusystävällisessä suunnittelussa täytyy ymmärtää valmistusmetodit, työkalut ja 

käytännöt. 

 

Yleisesti ottaen DFM voidaan jakaa kolmeen kategoriaan 

1. Teollisuuden käytännöt; mukaan lukien tuotesuunnittelun uudelleenorganisointi ja 

samanaikainen suunnittelu 

2. DFM säännöt ja käytännöt 

3. Yliopistoissa luotu tiede DFM metodeista, työkaluista ja ympäristöistä 
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1980- ja 1990-luvuilla suuri osa tuotekehitysteollisuudesta koki merkittävän muutoksen 

organisaatiorakenteissaan. Yhtiöt kuten Boeing, Pratt & Whitney ja Ford 

uudelleenjärjestelivät tuotekehityksensä. Uudessa rakenteessa suunnittelijat, insinöörit, 

valmistushenkilöstö ja mahdolliset muut ryhmät huomioivat suunnitellessaan tuotteen 

valmistusmetodit, valmistusosaamisen sekä asiakasvaatimukset. Tämän muutoksen 

merkittävä ajuri oli havaita ajoissa mahdolliset ongelmat tuotteissa. Näin 

uudelleensuunnittelun ja tuotannon prosessien muuttamisen tarve väheni. (Gibson, I., Rosen, 

D., Stucker, B, 2015, s.401.)  

 

DFM säännöt käsittävät tarvittavan materiaalitietoden, valmistusprosessitietouden sekä 

peukalosäännöt valmistusmyötäistä suunnittelua ajatellen. Yliopistotutkimukset aiheesta 

1980 ja 1990-luvuilla alkoivat työkalujen ja mittareiden kehittämisellä valmistusta ja 

kokoonpanoa ajatellen. Boothroyd ja Dewhurst -käsikirja on kenties tunnetuin esimerkki 

näistä tutkimuksista. Konseptin ajatus oli luoda suunnittelijoille yksinkertaiset työkalut 

valmistettavuuden arviointia varten. Esimerkiksi ruiskuvalutyökalut kehitettiin siten, että 

kysyttiin suunnittelijoilta kappaleen päästöpinnoista, geometrisista yksityiskohdista ja 

tiukoista toleransseista. Tästä tiedosta työkalu loi arvion valmistettavuudesta ja kuluista. 

Lisäksi työkalu antoi ehdotuksia kappaleen uudelleensuunnittelulle. Vastaavia parametrejä 

kehitettiin moniin muihin valmistus ja kokoonpanoprosesseihin edellä mainitussa 

käsikirjassa esitetyllä tavalla. Osa menetelmistä oli manuaalisia ja osa automatisoituja. DFM 

tarkoittaa käytännössä suunnittelijan ymmärrystä valmistusprosessien rajallisuuksista. 

Suunnittelijan ymmärrettyä valmistusprosessien rajallisuudet, hän yrittää suunnitella 

tuotteen siten, että ongelmia ei tulisi. Lisäävä valmistus vähentää joitakin näistä 

valmistuksen rajoitteista. Tärkeää on, että säännöt, metodit ja lisäävän valmistuksen 

mukanaan tuoma suunnittelun vapaus on otettu suunnittelussa huomioon. (Gibson et al., 

2015, s.402) 

 

Valmistusystävällisen suunnittelun (DFM) ja lisäävän valmistuksen huomioon ottavan 

suunnittelun (DfAM) eroa voidaan esittää seuraavin esimerkein. Kuvassa 13 näkyvässä 

kameran hylsyssä näkyvät ruiskuvalumenetelmän vaatimat päästöpinnat ja onkalot, jotka 

pitää koneistaa. Koneistaminen maksaa puolestaan aikaa ja rahaa.  



40 

 

 

 

 

Kuva 13 Kameran hylsy (Gibson, I., Rosen, D., Stucker, B 2015, s.402.) 

 

Kuvassa 13 esitetyssä kappaleessa näkyvät yksityiskohdat eivät ole relevantteja lisäävälle 

valmistukselle. Lisäävälle valmistuksen kannalta ei ole kovinkaan tärkeää kappaleen 

yksityiskohtien sijainti tai asento siitä syystä, että lisäävällä valmistuksella yksityiskohdat 

voidaan tulostaa niiden asennosta riippumatta. (Gibson et al., 2015, s.404.) 

 

Kokoonpanoystävällisessä suunnittelussa vallitsee usein kaksi merkittävintä tekijää. 

Tarvittavien kappaleiden määrän minimointi ja tarvittavien kiinnittimien minimointi. 

Kokoonpanoystävällinen suunnittelu tähtää toisin sanoen, kokoonpanon työtehtävien 

minimointiin. Kuvassa 14 on esitetty lentokoneen ilmakanava kahdella hyvin erilaisella 

suunnittelulähtökohdalla toteutettuna. Ensimmäinen versio on tyypillinen lähestymistapa, 

jossa käytetään perinteisiä valmistusmenetelmiä, kuten prässäämistä, levynmuovaamista 

sekä kappaleiden kiinnittämistä ruuvein. (Gibson et al., 2015, s.403.) 
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Kuva 14 Lentokoneen ilmakanava (Gibson et al., 2015) (kuvaa muokattu) 

 

Kuvassa 14b kappale on suunniteltu uudelleen kokoonpanoystävälliseksi. Paras tapa 

vähentää asennuksen ongelmia ja kustannuksia on vähentää asennustöitä. Uudelleen 

suunnitellussa tuotteessa on 16 osan sijaan yksi osa, jossa on integoidut virtauskanavat ja 

muita tuotteen ominaisuuksia parantavia yksityiskohtia. Tätä integroitua tuoterakennetta ei 

voida valmistaa perinteisin menetelmin vaan se on valmistettavissa vain lisäävää valmistusta 

käyttämällä. (Gibson et al., 2015, s.404.) 

 

5.2 Metallien lisäävän valmistuksen mahdollisuudet 

 

Lisäävän valmistuksen kerros kerrokselta kappaleen valmistava valmistusprosessi luo 

ainutlaatuisia mahdollisuuksia muihin valmistusmenetelmiin verrattuna. Tällaisia 

mahdollisuuksia ovat kappaleen monimuotoisuus, hierarkinen monimuotoisuus, 

toiminnallinen monimuotoisuus sekä materiaalin monimuotoisuus. (Gibson et al., 2015, 

s.404.) 

 

Lisäävässä valmistuksessa tulostettavan kerroksen muoto ei vaikuta tulostamisprosessiin. 

Toisin sanoen jauhepetisulatuksen laserit voivat missä vaiheessa vain kesken kerroksen 

tulostamista vaihtaa paikkaa kyseisessä kerroksessa ja jatkaa tulostamista uudessa kohdassa. 

Tämä mahdollistaa käytännössä loputtoman monimuotoisuuden kappaleelle. Tuotannossa 
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kappaleita tulostettaessa eräkoolla ei ole merkitystä. Peräkkäiset kappaleet voivat olla 

keskenään erilaisia, koska työkaluja ja kiinnittimiä erilaisten kappaleiden valmistamiseksi ei 

tarvita. Tämä seikka on erityisen tärkeä lääketieteellisissä sovelluksissa, jossa valmistetaan 

yksilöllisiä tuotteita. (Gibson et al., 2015, s.403.) 

 

5.3 Hierarkinen ja toiminnallinen monimuotoisuus 

 

Suorakerrostusmenetelmissä lasersäteen, elektronisuihkun, plasmakaaren tai valokaaren 

avulla kerrostetaan jauhemaista tai lankana syötettävää lisäainetta rakennusalustalle DebRoy 

et al., 2017, s.117) Menetelmän avulla voidaan saada aikaan eri kokoisia raerakenteita 

samaan tuotteeseen. Näillä rakenteilla tarkoitetaan nano-, mikro- ja mesorakenteita, jotka 

saadaan aikaan sulan koon ja jäähtymisnopeuden hallinnan avulla. Monissa sovelluksissa 

myös metallien jauhepetisulatusta käyttämällä voidaan saada aikaiseksi vastaavia hierarkisia 

rakenteita. Tämän tyyppisiä rakenteita käytetään tyypillisesti esimerkiksi silloin, kun 

tulostettavassa kappaleessa käytetään erilaisia solurakenteita, kuten hunajakennorakennetta 

täyttämään tietyt alueet kappaleesta erilaisilla mesorakenteilla. (Gibson et al., 2015, s.406-

407.) 

 

Lisäävä valmistus mahdollistaa kappleen toiminnallisen monimuotoisuuden kahden 

ominaisuuden avulla. Ensinnäkin rakenteista voidaan tulostaa valmiiksi toiminnallisia, kuten 

pyöriviä ja kääntyviä niveliä. Lisäksi lisäävä valmistus mahdollistaa niin sanotut ”in situ” 

kokoonpanot, joissa tulostettuun kappaleeseen asennetaan komponentteja.  (Gibson et al., 

2015, s.408.) 

 

5.4 Materiaalien monimuotoisuus 

 

Suorakerrostusmenetelmät mahdollistavat useiden materiaalien käytön yhdessä tuotteessa. 

Esimerkiksi lentokoneen suihkuturbiinimoottorin siiven halutut materiaaliominaisuudet 

ovat erilaisia lapojen reuna-alueilla ja muualla lavassa. Yhtä materiaalia käyttämällä ei voida 

saavuttaa optimaalista lopputulosta. Näin ollen suorakerrostusmenetelmää käyttämällä 

saadaan aikaiseksi hyvät lämmönjohtamisominaisuudet siiven reunoihin, mutta toisaalta 

saadaan jäykkärunkoinen siipi vastustamaan käytön aikaisia muodonmuutoksia. (Gibson et 

al., 2015, s.410.) 
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5.5 Tulostusystävällisen suunnittelun ydinkonseptit ja tavoitteet 

 

Tulostusystävällisen suunnittelun tavoitteena on maksimoida tuotteen suorituskyky 

käyttämällä lisäävän valmistuksen mahdollistamia muotoja, hierarkisia rakenteita ja 

materiaalikoostumuksia. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi suunnittelijoiden tulisi pitää 

mielessään, että lisäävä valmistus mahdollistaa monimutkaiset geometriat lisäämättä 

kustannuksia. Lisäävällä valmistuksella on mahdollista yhdistää useita toimintoja 

kappaleessa ja näin helpottaa kokoonpanotyötä. Lisäksi  suunnittelijoiden tulisi tarvittaessa 

hyödyntää useita toimintoja sisältävien kappaleiden suunnittelussa  monimuotoisten 

geometrioiden ja useiden materiaalien tuomat edut. Lisäävän valmistuksen myötä 

suunnittelijat voivat jättää huomioimatta perinteisten valmistusmenetelmien mukanaan 

tuomat rajoitteet. (Gibson et al., 2015, s.411.) 
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6 METALLIEN LISÄÄVÄ VALMISTUS 

JAUHEPETISULATUSMENETELMÄLLÄ 

 

 

Jauhepetisulatusmenetelmässä lasersäde skannaa ennalta määritetyllä nopeudella valitut 

kohdat jauhepedistä. Prosessissa jauhe sulaa osittain tai kokonaan osaksi alla olevaa kiinteää 

materiaalia. Laserin skannattua kerroksesta halutut kohdat jauhepetiä lasketaan yhden 

kerrosvahvuuden verran, jonka jälkeen levitetään uusi kerros jauhetta. Prosessia toistetaan, 

kunnes kappale on kokonaisuudessaa rakentunut. (Sun et al., 2017, s.55) 

 

Kuvassa 15 on esitetty kaavakuva jauhepetisulatuslaitteiston rakenteesta. Tulostin sisältää 

metallijauhoa sulattavan skanneripään. Laitteiston rakenteeseen sisältyy myös metallijauhon 

levittämiseen tarkoitettu kaavain, kiinteä rakennusalusta sekä säiliö ylimääräiselle 

metallipulverille. Tulostuskammiossa käytetään tulostushetkellä tyypillisesti argon 

suojakaasua. (Sun et al., 2017, s.55) 

 

 

Kuva 15 Jauhepetisulatuslaitteisto, muokattu (Sun et al., 2017)  

 

Kuvassa 15 on esitetty rakennusalustan liike alapäin osoittavalla nuolella. Metallijauhon 

syöttö ja ylimääräisen metallijauhon poisto tapahtuu kahta säiliötä ja kaavainta apuna 
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käyttäen. Kuvan vasemmassa reunassa säiliö liikkuu ylös ja näin syöttää lisäjauhoa 

rakennusalueelle, jossa kaavain levittää syötetyn jauhon tasaisesti koko rakennusalueelle. 

(Sun et al., 2017, s.55.) 

 

Kuvassa 16 on esitetty jauhepetisulatusprosessin eri vaiheet. Jauhepetisulatusprosessin 

ensimmäisessä vaiheessa tulostuskammio täytetään inertillä kaasulla. Tyypillisesti kaasuna 

käytetään typpeä tai argonia. Kaasun tehtävä on minimoida metallijauhon ja valmiin 

kappaleen hapettuminen. Vaiheessa kaksi rakennusalustan päälle levitetään ohut kerros 

metallijauhoa. Tämän jälkeen lasersäde sulattaa jauhoa ohuen kerroksen. Näin sulatettu 

jauhokerros muodostaa yhtenäisen kappaleen poikkileikkauksen muotoisen alueen. 

Tulostimen sulatettua yksi kappaleen poikkileikkauksen muodostava pinta-ala 

rakennusalusta liikkuu alaspäin yhden kerrospaksuuden verran. Tämän jälkeen kaavain 

levittää uuden ohuen metallijauhokerroksen. Näin edetään kunnes koko kappale on valmis. 

(3DHubs 2018) 

 

Kuva 16 Jauhepetisulatusprosessi, muokattu (3DHubs 2018, muokattu)  

 

Kuvasta 16 nähdään, tulostusprosessin eri vaiheet. Tulostuksen päätyttyä kaikki tulostettavat 

kappaleet on täysin ympäröity metallijauheella. Tulostettavat kappaleet on myös 

kiinnittyneet rakennusalustaan tukirakenteilla, jotka ovat samaa materiaalia itse kappaleiden 

kanssa. Tukirakenteita tarvitaan aina ehkäisemään tulostettavan kappaleen liikkuminen 
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rakennusalustalla, johtamaan lämpö pois kappaleesta, sekä ehkäisemään korkeasta 

lämpötilasta aiheutuvia muodonmuutoksia. (3DHubs 2018) 

 

Tulostuskammion jäähdyttyä  huoneenlämpöiseksi kaikki ylimääräinen pulveri poistetaan 

käsin. Tyypillisesti kappaleet lämpökäsitellään niiden ollessa kiinnittyneinä 

rakennusalustaan jäännösjännitysten vapauttamiseksi. Lopuksi kappaleet poistetaan 

rakennusalustalta leikkaamalla, koneistamalla tai kipinätyöstön avulla. (3DHubs 2018) 
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7 TARKKUUSVALETTU SARANAMEKANISMI 

 

 

Lisäävää valmistusta edeltävänä vaiheena tuotteesta suunniteltiin metallinen 

tarkkuusvalettava malli. Tarkkuusvalu otettiin tarkasteluun työssä sen vuoksi, että haluttiin 

selvittää onko tarkkuusvalu kustannustehokas vaihtoehto saranan valmistamiseksi. Lisäksi 

tarkkuusvalusta saatavaa tuotetietoa voitiin hyödyntää metallista tulostettavan version 

suunnittelussa.  

 

Tarkkuusvaluprosessi alkoi saranamekanismin vaatimusten määrittämisellä. 

Saranamekanismille laskettiin kuormitustapaukset ja määriteltiin kriittiset toiminnalliset 

muodot. Määriteltiin kiinnityspisteet, saranan pyörähdyspiste, kriittiset ulkomitat ja niiden 

toleranssit. Määriteltyjen tuotevaatimusten perusteella kappaleelle tehtiin hienosuunnittelu 

sekä jähmettymissimulointi. Näin varmistettiin, muotojen, rakenteellinen kestävyys, 

toiminnallisuus sekä työtapakohtainen valmistettavuus. Näiden tuote- ja 

valmistusvaatimusten perusteella tulostettiin kuvassa 17 esitetty muovinen prototyyppi 

tarkkuusvaletun saranamekanismin havainnollistamiseksi.  

  

 
Kuva 17 Tarkkuusvaletun saranamekanismin muovista tulostettu prototyyppi 

 

Kuvassa 17a on näkyvissä saranan lehtiosa ja kuvassa 17b saranan kiinnityslevy. 

Saranamekanismin runko koostuu tässä tapauksessa kahdesta osasta.  Alkuperäisessä 
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saranamekanismissa saranamekanismin runko muodostui viidestä toisiinsa hitsattavasta 

kappaleesta.  
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8 LISÄÄVÄLLÄ VALMISTUKSELLA TUOTETUN SARANAMEKANISMIN 

OPTIMOINTI JA SIMULOINTI 

 

 

Saranamekanismista tehtiin karkea topologiaoptimointi käyttämällä Dassault Systemésin 

”3DEXPERIENCE” alustaa. Optimointi tehtiin EOS:n M290 laitteelle soveltuvaksi. Tässä 

kappaleessa esitellään aluksi topologiaoptimointi menetelmänä. Tämän jälkeen esitellään 

optimoitavan kappaleen tuoteominaisuudet ja määritellään tutkimuksessa käytetty 

kuormitustapaus saranalle. Tämän jälkeen esitellään saranan kuormitustapaukset valettuna 

sekä optimoinnin jälkeen. Lopuksi arvioidaan optimoinnin tuloksia. 

 

8.1 Topologiaoptimointi 

 

Topologiaoptimoinnilla tarkoitetaan matemaattista työkalua, joka pyrkii optimoimaan 

materiaalin jakautumisen valitulla suunnittelualueella. Optimoinnissa tavoitteena on 

minimoida tai maksimoida tuote valitun kriteerin mukaisesti. Valittu kriteeri voi olla 

esimerkiksi paino, jäykkyys tai sähkönjohtavuus. Kuvassa 18 on esitetty prosessin vaiheet 

cad mallista valmiiksi tuotteeksi. (Yang et al., 2017, s.122) 

 

 

Kuva 18 Topologiaoptimoinnin vaiheet 

 

Kuvassa 18 on esitetty polkupyörän rungon istuimen jalustan topologiaoptimointi eri 

vaiheineen. Alkuperäisestä cad-mallista kehitetty optimoitu malli toimii viitteellisenä 

rakennemallina lopulliselle valmistettavalle tuotteelle. Topologiaoptimoinnin jälkeen 

tuottelle on tehtävä lisäksi, viimeistelysuunnitelu ennen tuotteen valmistusta. 
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8.2 Tuoteominaisuuksien ja kuormitustapauksen määrittely  

 

Saranan optimoimiseksi tuotteelle määriteltiin siltä vaadittavat ominaisuudet. Nämä 

ominaisuudet varmistavat tuotteen toiminnallisuuden ja kestävyyden sen käyttöolosuhteissa. 

Kuvassa 19 on esitetty optimoitava saranamekanismi ympäristöineen ja 

kuormitustilanteineen. 

 

 

Kuva 19 Kaivoskoneen oven kuormitustilanne 

 

Kuvassa 19 on esitetty kaivoskoneen oven kuormitustilanne, jossa luukku on avattuna 90 

asteen kulmaan ja sitä kuormittaa luukun oma massa 65 kg sekä luukun kulmassa roikkuva 

150 kg lisämassa. Nämä massat aiheuttavat luukulle yhteensä voiman A suuruudeltaan 640N 

ja voiman B suuruudeltaan 1471N kuormituksen. Saranat ovat kiinnitettyinä m12 pulteilla, 

joiden kannat käyttäytyvät täysin jäykästi. Kitkakertoimeksi saranan ja luukun välille 

määriteltiin 0,06. 
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8.3 Tarkkuusvaletun ja lisäävällä valmistuksella tuotetun saranan kuormitusten arviointi 

 

Kuormitustilanteita mallintaessa havaittiin, että saranamekanismin oven puoleinen osa 

kuormittuu rakenteen kestävyyden kannalta kriittisemmin. Tuloksissa keskitytään tästä 

syystä vain kestävyyden kannalta kovemmalla rasituksella olevan oven puoleisen osan 

tarkasteluun. Kuvassa 20 esitetään tarkkuusvaletun saranamekanismin oven puoleisen osan 

kuorimituskenttä.  

 

 

Kuva 20 Tarkkuusvaletun saranamekanismin kuormitus  von Mises menetelmällä 

 

Kuvasta 20 on nähtävissä, että sinisen sävyiset alueet altistuvat pienimmälle kuormitukselle. 

Kuormitus kasvaa vihreällä värillä esitetyllä alueilla ja huippukuormitus 389 MPa on 

merkitty saranaan punaisella värillä. 

 

Lisäävällä valmistuksella valmistettava saranan suunnitteluun ja optimointiin käytettiin 

samoja kuormitustilanteita ja tuominnallisuuden varmistavia ehtoja. Tavoitteeksi 

optimoinnille asetettiin saranan jäykkyyden maksimoiminen ja massan minimoiminen. 

Valmistusprosessi huomioitiin optimoinnissa asettamalla ns. ”overhang-rajoite” 

vaadittavien tukirakenteiden vähentämiseksi. Lisäksi saranan keskilinjalle asetettiin 

symmetriarajoite.  

 

Optimoinnissa käytettiin standardin ASTM F138 mukaista materiaalia ”Standard 

Specification for Wrought 18Cr-14Ni-2.5Mo Stainless Steel Bar and Wire for Surgical 
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Implants (UNS S31673)”. Materiaali on EOS:n valmistamaa ruostumatonta terästä 

kauppanimeltään ”EOS StainlessSteel 316L”. Kuvassa 21 on esitetty tulostuskammiossa 

saranamekanismin kappaleet optimoituna. 

 

 

Kuva 21 Saranamekanismin osat tulostinkammiossa optimoituna 

 

Kuvasta 21a nähdään optimoituna saranamekanismin oven puoleinen osa ja kuvassa 21b 

nähdään karmin puoleinen osa. Kuvasta voidaan havaita, että optimoidun saranan osien 

ulkomuodot muistuttavat pääpiirteiltään valetun mekanismin (ks. kuva 20) ulkomuotoja. 

Tämä johtuu pääosin edellä mainituista reunaehdoista saranan toiminnallisuudelle. 

Vaatimuksiin kuuluvat saranan kiinnityspisteiden reikien paikat, koko, lukitustapin reikä 

sekä saranan liikkumisen mahdollistavat geometriat.  

 

Oven kahdesta saranamekanismista tarkastelun kohteeksi valitsimme ylemmän 

saranamekanismin. Saranamekanismin kuormitusten tarkastelussa keskityttiin kuvassa 22 

esitettyyn oven puoleiseen osaan mekanismista, jota kutsutaan lehtiosaksi. 
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Kuva 22 Optimoidun saranan kuormitus von Mises menetelmällä 

 

Kuvasta 22 on nähtävissä, että optimoidun saranan kuormitus on jakautunut valitussa 

kuormitustapauksessa hyvin tasaisesti. Yleisesti koko saranan kuormitus jää selvästi 

optimoimatonta saranaa matalammaksi. Kuormitus vaihtelee saranan sinisten osien 40:stä 

MPa:sta noin 200:aan MPa:iin. 
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9 TYÖN TULOKSET JA NIIDEN ANALYSOINTI 

 

 

Työn tärkeimpänä tavoitteena oli selvittää soveltuuko lisäävä valmistus case-kohteena 

olleen saranamekanismin valmistusmenetelmäksi. Lisäksi tavoitteena oli 

kirjallisuuskatsauksessa ja käytännön osuudessa tehtyjen havaintojen perusteella luoda uusi 

valmistusmenetelmän valintatyökalu. Tässä kappaleessa esitetään tulokset edellä 

mainittuihin tavoitteisiin. 

 

9.1 Saranamekanismin valmistusmenetelmän valinta 

 

Kappaleessa 8 esitetystä saranamekanismin optimoinnista voidaan päätellä, että 

saranamekanismin optimoinnilla saavutetaan kappaleen kuormittumisen osalta tasaisempi ja 

matalampi kuormitustaso. Kuvassa 23 vertaillaan kappaletta ennen optimointia ja sen 

jälkeen.  
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Kuva 23 Valetun saranamekanismin ja metallien lisäävällä valmistuksella valmistetun 

saranamekanismin kuormituksen jakautuminen. 

 

Kuvasta 23 on nähtävissä kuormitustason muutos. Kuvassa 23a on esitetty valettavaksi 

saranaksi suunnitellun kappaleen kuormitus. Kuvan 23b kappale esittää kuormitusta, sen 

ollessa optimoitu metallien lisäävää valmistusta varten.  

 

Tämän optimoinnin tuloksena saatu kappaleen lujuuden kasvu ei tuoteominaisuutena ole 

riittävä perustelu lisäävän valmistuksen valitsemiseksi tuotteen valmistusmenetelmäksi. 

Tuloksista voidaan kuitenkin tehdä johtopäätös, että kappaleen nykyisin käytetty hitsattu 

rakenne voitaisiin korvata tarkkuusvalettavalla rakenteella. Alustavien arvioiden mukaan 

näiden valmistusmenetelmien kustannuksia vertailtaessa voidaan todeta 
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valmistuskustannusten olevan kutakuinkin samaa tasoa. Nykyistä valmistusmenetelmää 

puoltaa olemassa oleva osaaminen ja vakiintuneet valmistuskäytännöt, kun taas 

tarkkuusvalettua vaihtoehtoa rasittaa valussa tarvittavien korkeahko työkalukustannus. 

Tarkkuusvaletun tuotteen valintaa puoltaa osaltaan valuteknologian mahdollistama 

saranamekanismissa käytettyjen osien määrän väheneminen. 

 

Lisäävän valmistuksen potentiaalista lujuuden kasvua ja kappaleen painon putoamista 

hyödyntääkseen koko saranamekanismi tulisi suunnitella metallisen lisäävää valmistusta 

ajatellen uudelleen.  

 

9.2 Lisäävän valmistuksen valintatyökalu 

 

Työn kirjallisuuskatsausosiossa esitettiin useista eri lähestymiskohdista olevia 

valintataulukoita ja kaavioita lisäävän valmistuksen ja perinteisen valmistuksen eduista 

erilaisissa sovelluksissa. Lisäksi käytännön osuudessa käytettiin perinteisiä 

valmistusmenetelmiä sekä lisäävän valmistuksen optimointityökaluja vahvistamaan 

kirjallisuusosion havaintoja. 

 

Kirjallisuusosiossa olevista havainnosta voidaan tehdä johtopäätös, että kaikkiin tapauksiin 

soveltuvan valintatyökalun on oltava enemmänkin suunnittelijalle ajatuksia herättävä, kuin 

selkeästi kannattamattoman valmistustavan rajaava. Tällä tarkoitan sitä, että yksiselitteisen 

tarkan valmistusmenetelmän kertovan työkalun tuottaminen on käytännössä mahdotonta. 

Tämä johtuu valmistettavien tuotteiden äärettömän suuresta monimuotoisuudesta. 

Kirjallisuuskatselmuksessa havaittiin, että tarkkojen vastausten antamisen vaikeudesta 

huolimatta, on mahdollista luoda suunnittelijaa avustava ja oikeaan suuntaan opastava 

työkalu.  

 

Luodussa valintatyökalussa on keskitytty käytön yksinkertaisuuteen ja tulosten 

havainnollisuuteen. Työkalussa käyttäjältä kysytään yhteensä 29 kysymystä, joista 

ensimmäiset 12 kpl on esitetty kuvassa 24. Kysymykset on jaettu kolmeen kategoriaan, jotka 

ovat ”tuotteen lisäarvo”, ”kustannussäästöt” ja ”epäsuora arvon luonti”. Kunkin kysymyksen 

kohdalla käyttäjä valitsee neljästä valmiista vaihtoehdosta parhaiten sopivan. 

Vastausvaihtoehdot ovat ”lisäävä valmistus”, ”perinteinen valmistus”, ”ei tietoa” ja ”ei 
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vaikutusta / ei merkitystä”.  Neljän vastausvaihtoehdon lisäksi kyselylomakkeen laidassa on 

”merkitse erityisen tärkeäksi”, johon käyttäjä voi tarvittaessa laittaa rastin korostamaan 

kyseisen kysymyksen tärkeyttä. Kysymysten tarkoitus on selvittää suunnittelijan 

ensivaiheen näkemys valmistusvaihtoehtojen kannattavuudesta. Tämän lisäksi kysymykset 

on luotu herättämään uusia näkemyksiä pohdittaessa tuotteen mahdollista lisäarvoa eri 

valmistusmenetelmillä tuotettuna.  

 

 

Kuva 24  Kyselylomake, tuotteen lisäarvoon liittyvät kysymykset 

 

Kuvassa 24 on esitetty lomakkeen 12 ensimmäistä kysymystä, jotka liittyvät kategoriaan 

”tuotteen lisäarvo”. Tuotteen lisäarvosta aiheutuu monesti kustannussäästöjä, jossakin 

vaiheessa tuotteen toimitusketjua tai elinkaarta. Tällaisia tuotteen lisäarvosta syntyviä 

kustannussäästöjä voivat olla esimerkiksi valmistuskustannusten pieneneminen 

lyhyemmistä kokoonpanoajoista johtuen tai tuotteen käyttökustannusten lasku parannettujen 

tuoteominaisuuksien johdosta. Kuvassa 25 esitetään kustannussäästöihin liittyvät 

kysymykset. 
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Kuva 25 Kyselylomake, kustannussäästöihin liittyvät kysymykset 

 

Kuvassa 25 on esitetty kyselyn kustannussäästöihin liittyvät tekijät. Kysymyksiä osiossa on 

9 kpl ja pyrkivät selvittämään valmistusmenetelmän avulla saatuja kustannussäästöjä. Kuvan 

25 esimerkin vastauksista ilmenee, että lisäävän valmistuksen ei ole nähty aiheuttavan 

kustannussäästöjä kyseisen kappaleen valmistuksen kohdalla. Perinteisten 

valmistusmenetelmien kohdalla on nähty materiaali- ja valmistuskustannusten 

pieneneminen. Lisäksi kuvan oikeassa laidassa olevaan sarakkeeseen laitettu rasti kuvastaa 

kysymyksen korotettua painoarvoa. 

 

Tuotteen lisäarvoa kasvattavien tekijöiden ja kustannussäästöjä tuovien tekijöiden lisäksi 

valmistusmenetelmän valintaan vaikuttavat myös epäsuorat tekijät. Kyselyn viimeisessä 

osiossa selvitetään näitä epäsuorasti vaikuttavia tekijöitä. Esimerkkejä tällaisista ovat 

kokoonpanon helppous, toimitusketjun nopeutuminen tai lyhyempi tuotteen kehitykseen 

kulunut aika.  Kuvassa 26 on esitetty tuotteen arvoon ja kustannuksiin epäsuorasti 

vaikuttavia tekijöitä. 

 

 

Kustannussäästö

…asennuskustannukset ovat pienemmät?

…kuljetuskustannukset ovat pienemmät?

…varaosahallinta on tehokkaampaa?

…laadunvarmistuskustannukset ovat pienemmät?

…materiaalikustannukset ovat pienemmät?

…käyttökustannukset ovat pienemmät?

…valmistuskustannukset ovat pienemmät?
x

…kehityskustannukset ovat pienemmät?

…ylläpitokustannukset ovat pienemmät?
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Kuva 26 Kyselylomake, epäsuoraan arvon luontiin liittyvät kysymykset 

 

Kuvassa 26 nähdään kyselyn viimeiset kysymykset osiossa nimeltä "Epäsuora arvon luonti". 

Osioissa mainittuihin kysymyksiin vastaamiseksi tarvitaan monesti vaikeastikin saatavia 

tietoja. Näiden tietojen selvittäminen on kuitenkin tärkeää, jotta mahdollisimman tarkka 

arvio valmistusmenetelmän valitsemiseksi voidaan tehdä. 

 

Kaikkiin vastauksiin pohjautuen työkalu esittää piirakkakaavion, josta käyttäjä saa alustavan 

arvion kannattaako tuote valmistaa lisäävällä valmistuksella vai perinteisellä valmistuksella. 

Tuloksena saatava piirakkakaavio on esitetty kuvassa 27. 

 

 

Kuva 27 Valmistusmenetelmän valintaan vaikuttavat tekijät. 

 

Epäsuora arvon luonti

…kokoonpano on helpompaa?

…materiaalinkulutus on pienempi?

…kehitykseen kulunut aika on pienempi? (esim. prototyyppi)

…liitosten määrä on pienempi?

…sisäiset jäähdytyskanavat ovat tehokkaammat?

…toimitusketju on nopeampi?

…ekologisuus on parempi?

…markkinoille vienti on nopeampaa?
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Kuvassa 27 esitetyssä piirakkakaaviossa näkyy yhteenveto aiemmissa kysymyksissä 

esitetyistä vastauksista. Vastaukset on annettu tämän tutkimustyön kohteena olevasta 

saranamekanismista. Kuvasta on nähtävissä, että 45% vastauksista osuu harmaalla esitettyyn 

”ei vaikutusta / ei merkitystä” vaihtoehtoon. ”Lisäävä valmistus” sai 21 prosenttia vastausten 

valinnoista. ”Ei tietoa” vaihtoehto sai 21% vastauksista. Kyseisen vastausvaihtoehdon osuus 

on esitetty piirakkakaavion punaisen osuuden lisäksi kaavion viereen päivittyvällä 

taulukolla, joissa puuttuvat tiedot on nimetty. Perinteiset valmistusmenetelmät valittiin 

yhteensä 4 kertaa vastaukseksi, joista 1 kpl oli valittu erityisen tärkeäksi kysymykseksi.   

 

”Ei vaikutusta / Ei merkitystä”-osion ollessa suurin voidaan arvioida tuotteen jalostusarvon 

olevan melko matala tai valmistusmenetelmällä ei ole suurta merkitystä tuotteen arvolle.  

Lisäävän valmistuksen voidaan todeta olevan tunnettuihin tietoihin nojaten useimmissa 

tapauksissa kannattavampi valmistustapa kuin perinteiset valmistusmenetelmät. Tuloksen 

analysoinnin kannalta on ensiarvoisen tärkeää tunnistaa erityisen tärkeäksi luokitellut 

kysymykset. Tässä esimerkkitapauksessa tuotteen valmistuskustannukset ovat erityisen 

tärkeitä ja muita tekijöitä ei ole erityisen tärkeiksi merkitty. Näin ollen yksittäisen vastauksen 

painoarvo kasvaa.  Tämän kyselyn pohjalta työkalu antaa vastaukseksi, että tällä hetkellä 

olevilla tiedoilla perinteiset valmistusmenetelmät ovat saranamekanismin valmistukseen 

paras valmistusmenetelmä. Kuitenkin tuloksista huomataan, että 21%:iin kysytyistä 

kysymyksistä ei ollut tietoa. Näin ollen puuttuvien tietojen selvittämisen myötä, tarkastelun 

tulos saattaa muuttua lisäävän valmistuksen eduksi. Kyselyn tulokset vaihtelevat hieman 

käyttäjittäin ja onkin suositeltavaa, että yhden tuotteen osalta kyselyn täyttää vähintään kaksi 

eri käyttäjää.  
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10 YHTEENVETO 

 

 

Tämän diplomityön tavoitteena oli selvittää Sandvikin kaivoskoneissa käytettävän 

saranamekanismin soveltumista metallien lisäävään valmistukseen. Ennen lisäävän 

valmistuksen tutkimista saranamekanismista tehtiin tarkkuusvaluvalmistusmenetelmään 

soveltuva vaihtoehtoinen rakenne. Tämä vaihtoehtoinen rakenne esitettiin työn kokeellisessa 

osuudessa. Vaihtoehtoisesta rakenteesta valmistettiin myös prototyyppi lisäävää valmistusta 

hyödyntäen, jonka ansiosta voitiin havainnollistaa mekanismin toimivuutta sekä 

visuaalisuutta. Kokeellisen osuudessa esitettiin  saranamekanismista metallien lisäävää 

valmistusta varten optimoitu rakenne ja vertailtiin niiden luujuusominaisuuksia. Varsinaisen 

saranamekanismin tutkimisen lisäksi työn tavoitteena oli kehittää valmistusmenetelmän 

valintatyökalu metallien lisäävän valmistuksen ja perinteisten valmistusmenetelmien välille.  

Tämä työkalu esiteltiin työn tuloksissa ja sitä myös sovellettiin esimerkkikohteena olleeseen 

kaivoskoneen saranamekanismiin. 

 

Lisäävän  valmistuksen soveltumista työn case-esimerkkinä olleen saranamekanismin 

valmistusmenetelmäksi käsiteltiin työn kirjallisuuskatsauksessa. Kirjallisuuskatsauksessa 

tarkasteltiin lisäävää valmistusta sen tuomien etujen ja haasteiden avulla, sekä teollisuudesta 

löytyvien esimerkkien avulla. Saranamekanismin lisäävää valmistusta suunnittelun 

näkökohdasta käsiteltiin esittelemällä kirjallisuudesta löytyviä suunnittelulähtökohtia. 

Kirjallisuuskatsaukseen perustuen tärkeimpänä tuloksena voidaan pitää 

valmistusmenetelmän valintatyökalua. Luodun valintatyökalun avulla vahvistettiin tämän 

diplomityön case-esimerkkinä olleen saranamekanismin osalta perinteisten 

valmistusmenetelmien olevan nykytietojen valossa kannattavampi vaihtoehto kuin metallien 

lisäävä valmistus. Työkalun antamista tuloksista selvisi lisäävän valmistuksen olevan 

useimmissa tapauksissa kannattavampi vaihtoehto. Toisaalta perinteinen valmistus suoriutui 

tärkeänä nähdyn valmistuskustannuksen osalta paremmin ja näin ollen vahvistaa perinteisten 

valmistusmenetelmien olevan saranamekanismin kohdalla olevan kannattavampi valinta. 

Työkalusta selvisi myös, että viidennekseen kysytyistä kysymyksistä, joiden nähtiin 

kuitenkin olevan valinnan kannalta oleellisia ei ollut vastatessa tietoa. Varsinaisen 

valmistusmenetelmän valinnan lisäksi työkalu antaa käyttäjälleen näkemyksen lisäävän 

valmistuksen sekä perinteisen valmistuksen mahdollisuuksista. 
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Työn kokeellisessa osuudessa saranamekanismista luotiin ensin tarkkuusvaluun soveltuva 

rakenne. Tarkkuusvaletusta rakenteesta valmistettiin lisäävää valmistusta hyödyntäen 

fyysinen prototyyppi, jonka avulla voitiin varmistaa saranamekanismin toiminnallisuudet. 

Prototyypin avulla saatiin myös aiempaa parempi näkemys tuotteen ulkonäöstä. 

Saranamekanismin valmistamista metallien lisäävällä valmistuksella pohjustettiin tekemällä 

tuotteesta optimointi metallien lisäävää valmistusta varten. Optimoinnin jälkeen tuotteelle 

tehtiin FEM-analyysi von Mises-menetelmää apuna käyttäen. FEM-analyysissä selvisi, 

optimoidun rakenteen jännityskenttien olevan noin 100MPa:n verran alemmalla tasolla 

verrattuna tarkkuusvalettuun versioon. Lisäksi korkeimman kuormitushuipun rasitustaso 

laski tarkkuusvaletun saranan 380 MPa:sta metallien lisäävää valmistusta varten optimoidun  

saranan 200:aan MPa:n. Optimoinnin tuloksena selvisi, että saranamekanismin 

valmistaminen metallien lisäävällä valmistuksella laskee tuotteen painoa alkuperäiseen 

hitsattuun rakenteeseen nähden noin 1300g, joka vastaa 45%:n vähennystä tuotteen rungon 

painossa. 
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11 JATKOTUTKIMUSEHDOTUKSET 

 

 

Työn tuloksena esitetyistä vaihtoehtoisista rakenteista saranamekanismille, voidaan päätellä, 

että tuotteessa ei juurikaan ole lisäävää valmistusta puoltavia tuoteominaisuuksia. Esitetyn 

tarkkuusvaletun mallin osalta kannattaisi selvittää, onko tarkkuusvalettu tuote nykyiseen 

hitsattuun konstruktioon verrattuna järkevämpi vaihtoehto. Tässä ratkaisevassa asemassa on 

valmistuskustannusten muutoksen vaikutukset kokonaiskustannuksiin. Kustannuksia 

arvioidessa olisi kannattavaa tutkia myös erilaisten saranatyyppien tuoteperheistämisen 

vaikutukset kokonaiskustannuksiin. Saranamekanismien tuoteperheistämisen avulla 

erilaisten konstruktioiden määrä vähenisi ja yksittäisten saranamekanismien vuosivolyymi 

kasvaisi.   

 

Työn tulosten lopussa esitetyn valmistusmenetelmän valintatyökalun osalta olisi järkevää, 

että työkalua koekäytettäisiin alkuvaiheessa useampaan kertaan samaan tuotteeseen. Lisäksi 

työkalua tulisi alkuvaiheessa käyttää usean eri vastaajan toimesta yhtä tuotetta kohden. Näin 

saataisiin selville työkalun tuloksien hajonnan määrä. Tämä tieto puolestaan vahvistaisi  

käsitystä työkalun soveltuvuudesta tarkoitukseensa.  Valintatyökalun käyttö ei itsessään 

vielä auta käyttäjää lisäävän valmistuksen soveltamisessa, mikäli suunnittelija ei kykene 

muuttamaan havaittuja arvolupaksia tuoteominaisuuksiksi. Näin ollen luonteva 

jatkotutkimuskohde työkalun osalta olisi selvittää mitä työkalun kysymyksinä esitetyt 

ominaisuudet tarkoittavat käytännössä tuoteominaisuuksina kunkin tuotteen kohdalla. 
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Liite 1. Materiaalitieto lehti, EOS StainlessSteel 316L 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

Liite 2. Valmistusmenetelmän valintatyökalu 

 
  

Lisäävä

valmistus 

Perinteinen

valmistus

Ei tietoa Ei vaikutusta

Ei merkitystä

Merkitse 

erityisen 

tärkeäksi

Tuotteen lisäarvo

...tilantarve on pienempi?

…sisäiset virtausominaisuudet ovat paremmat?

…eristyskyky on parempi?

…vaimennuskyky on parempi?

…lämmönsiirtokyky on parempi?

…energian absorbointikyky on parempi?

…energian siirto ja kuljetuskyky on parempi?

…luotettavuus on parempi?

…ulkonäkö on parempi?

…paino on pienempi?

…ulkoiset virtausominaisuudet ovat paremmat?

…ergonomia on parempi?

Kustannussäästö

…asennuskustannukset ovat pienemmät?

…kuljetuskustannukset ovat pienemmät?

…varaosahallinta on tehokkaampaa?

…laadunvarmistuskustannukset ovat pienemmät?

…materiaalikustannukset ovat pienemmät?

…käyttökustannukset ovat pienemmät?

…valmistuskustannukset ovat pienemmät?
x

…kehityskustannukset ovat pienemmät?

…ylläpitokustannukset ovat pienemmät?

Epäsuora arvon luonti

…kokoonpano on helpompaa?

…materiaalinkulutus on pienempi?

…kehitykseen kulunut aika on pienempi? (esim. prototyyppi)

…liitosten määrä on pienempi?

…sisäiset jäähdytyskanavat ovat tehokkaammat?

…toimitusketju on nopeampi?

…ekologisuus on parempi?

…markkinoille vienti on nopeampaa?

    Kummalla valmistusmenetelmällä tuotteen…



 

 

 

 

valittu
Lisäävä

valmistus 21% (6kpl) 1 6

11 0
Perinteinen

valmistus 10% (4kpl) 2 3

joista erityisen tärkeitä 1kpl 21 1

Ei tietoa 21% (6kpl) 3
6

31 0
Ei vaikutusta

Ei merkitystä 45% (13kpl) 4 13

41 0

Arvo 3

Selvitettävät tekijät ("Ei tietoa"):

ekologisuus

kuljetuskustannukset

laadunvarmistuskustannukset

luotettavuus

toimitusketjun nopeus

varaosahallinta

Lisäävä
valmistus 21% (6kpl)

10 % Perinteiset 
valmistusmenetelmät

joista erityisen tärkeitä 1kpl

Ei tietoa 21% (6kpl)

Ei vaikutusta
Ei merkitystä 45% (13kpl)

Valmistusmenetelmän valintaan vaikuttavat tekijät

Päivitä lista


