
  

 

 

LAPPEENRANNAN-LAHDEN TEKNILLINEN YLIOPISTO LUT 

School of Engineering Science 

Tuotantotalous  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Tiia Heijari 

 

MATERIAALIA LISÄÄVÄN VALMISTUKSEN MAHDOLLISUUDET JA 

VAIKUTUKSET VARAOSALIIKETOIMINNASSA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ohjaaja:   Paavo Tolonen 

Tarkastajat:  Professori Olli-Pekka Hilmola   

  Professori Marko Torkkeli



  

 

 

TIIVISTELMÄ 

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT 

School of Engineering Science 

Tuotantotalouden koulutusohjelma 

 

Tiia Heijari 

 

Materiaalia lisäävän valmistuksen mahdollisuudet ja vaikutukset 

varaosaliiketoiminnassa 

 

Diplomityö 

2020 

86 sivua, 21 kuvaa, 3 taulukkoa ja 2 liitettä 

Ohjaaja: Paavo Tolonen, ANDRITZ Oy 

Tarkastajat:  Professori Olli-Pekka Hilmola ja Professori, TkT Marko Torkkeli 

 

Hakusanat: Materiaalia lisäävä valmistus, 3D-tulostaminen, varaosat, varaosaliiketoiminta 

Keywords: Additive manufacturing, 3D printing, spare parts, spare part business 

 

Tämä tutkimus tarkastelee materiaalia lisäävää valmistusta erään tapausyrityksen 

varaosaliiketoiminnassa. Tulevaisuudessa uskotaan, että materiaalia lisäävä valmistus tulee 

yleistymään ja toimimaan rinta rinnan perinteisien valmistusmenetelmien kanssa. Materiaalia 

lisäävän valmistuksen vaikutusten ei uskota mullistavan ainoastaan tapaa jolla tuotteet 

valmistetaan, vaan ne ylettyvät niin toimitusketjuihin, suunnitteluun kuin koko organisaatioon.   

 

Tutkimus toteutettiin tapaustutkimuksena. Tapausyrityksenä oli ANDRITZ Oy:n erään 

tuoteryhmän varaosaliiketoiminta. Tavoitteena oli selvittää materiaalia lisäävän valmistuksen 

mahdollisuuksia ja vaikutuksia niin teknisesti, taloudellisesti kuin uusien 

liiketoimintamahdollisuuksien näkökulmasta. Tutkimusaineisto kerättiin haastattelujen, 

kyselyn ja tapausyrityksen toiminnanohjausjärjestelmästä saadun datan pohjalta.  

 

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että ainakin osaa tuoteryhmän varaosista on teknisesti 

mahdollista tulostaa, mutta kustannusten näkökulmasta se ei tällä hetkellä näyttäydy 

kannattavana vaihtoehtona varaosien valmistamiselle. Osat ovat alun perin suunniteltu 

valmistettavaksi perinteisin menetelmin. Optimoimalla osia paremmin materiaalia lisäävälle 

valmistukselle sopivammiksi voitaisiin kohtuullistaa tulostamiseen liittyviä kustannuksia. 

Uusia liiketoimintamahdollisuuksia materiaalia lisäävää valmistusta hyödyntäen on olemassa, 

mutta niiden käyttöönotto ja integroiminen osaksi liiketoimintaa vaatisi panostuksia ja 

kehitystyötä.   
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This study examines additive manufacturing in spare part business in one case company. It is 

strongly believed that additive manufacturing will become equally common manufacturing 

method as conventional manufacturing methods. It is not only limited to manufacturing, but 

additive manufacturing will also have an influence on supply chains, product design and the 

whole organization.   

 

The study was conducted as a case study. The case company was ANDRITZ Oy and the study 

was limited to spare part business of one product group. The aim of the study was to explain 

the possibilities and effects of additive manufacturing in spare part business covering both 

technical and economic aspects as well as new business opportunities. 

 

Based on the results it can be said that it is possible employ additive manufacturing to a limited 

amount of spare parts. From an economic point of view, the technology does not appear to be 

a cost-effective alternative to manufacturing spare parts, since they were originally designed 

for conventional manufacturing methods. By optimizing the part design for additive 

manufacturing, the costs related to printing could be lowered. New spare part business 

opportunities applying additive manufacturing are available, although implementing and 

integrating these opportunities to company business would require investments and 

development work.  
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1 JOHDANTO 

 

Diplomityön toimeksiantaja on kansainvälisesti toimiva teknologiayhtiö ANDRITZ Oy, joka 

on osa ANDRITZ-konsernia. Tämän tapaustutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa materiaalia 

lisäävän valmistusteknologioiden mahdollisuuksia ja vaikutuksia kohdeyrityksen erään 

tuoteryhmän varasosaliiketoiminnassa.  

 

1.1 Tutkimuksen tausta 

 

Työn aihe on ajankohtainen, sillä yritykset ovat kiinnostuneita materiaalia lisäävän 

valmistuksen tarjoamista mahdollisuuksista liiketoiminnalleen. Kansainvälisen standardin 

(ISO / ASTM52900, 2015) mukaan materiaalia lisäävä valmistus on yleinen nimitys 

teknologioille, jotka perustuvat kolmiulotteisten kappaleiden valmistamiseen lisäämällä 

materiaalia kerroksittain. Puhekielessä termejä materiaalia lisäävä valmistus ja 3D-

tulostaminen saatetaan käyttää toisiensa synonyymeinä, mutta englanninkielisessä 

kirjallisuudessa ”3D Printing” termi viittaa usein kahteen lisäävän valmistuksen alaryhmään: 

sideaineen suihkutukseen (Binder Jetting) ja materiaalin suihkutukseen (Material Jetting) 

(FIRPA 2019). Työssä käytetään pääasiassa termiä materiaalia lisäävä valmistus (additive 

manufacturing, AM). 

 

Materiaalia lisäävän valmistuksen uskotaan olevan tulevaisuuden tuotantoteknologia ja osana 

seuraavaa teollista vallankumousta, jota kutsutaan nimellä Industry 4.0 (Khorram & Nonino 

2018, s. 37-38). Kuitenkaan vielä ei voida sanoa, että teknologia olisi täysin saavuttanut 

potentiaaliaan teollisessa tuotannossa. Tähän mennessä materiaalia lisäävää valmistusta on 

käytetty esimerkiksi lääketieteen sovelluksissa sekä ilmailun alalla ja autoteollisuudessa (Beese 

et al. 2017, s. 115).  

 

Yritykset ja tutkimukset ovat pyrkineet soveltamaan ja ottamaan käyttöön materiaalia lisäävää 

valmistusta eri aloilla, jotta teknologian tarjoamat hyödyt saataisiin valjastettua 

liiketoiminnassa. Teknologia mielletään helposti ainoastaan prototyyppien ja mallien 

valmistamiseen, vaikka sen on todettu oleva käyttökelpoinen vaihtoehto perinteisille 

valmistusmenetelmille useissa teollisuuden tapauksissa. (Zanaerdini et al. 2016, s. 543). 
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Kuitenkin materiaalia lisäävää valmistusta käytetään yhä enenevissä määrin myös teollisuuden 

loppuasiakaskontekstissa (Chekurov et al. 2018 s. 87).  

 

Materiaalia lisäävän valmistusmenetelmän tarjoamia hyötyjä ovat esimerkiksi mahdollisuus 

valmistaa pieniä eräkokoja ja monimutkaisia kappaleita taloudellisesti, suunnittelun vapaus, 

toimitusketjujen yksinkertaistaminen, varastojen pienentäminen ja nopeammat toimitusajat 

(Holmström et al. 2014, s. 51). Materiaalia lisäävän valmistuksen potentiaali on huomioitu 

myös varaosaliiketoiminannan osalta. Varaosaliiketoiminta on nähty mahdollisena kohteena 

teknologian hyödyntämiselle, sillä varaosaliiketoiminnassa kysyntä voi vaihdella, yksittäisten 

varaosien volyymi voi olla pientä, mutta taas osien hinnat voivat olla merkittävän korkeita. 

Korkean palvelutason ylläpitäminen vaatii palveluntarjoajilta panostuksia, jotka johtavat usein 

suuriin varaosavarastoihin ja näin suuriin varastoihin sidottuihin pääomiin. (Knofius et al. 2019, 

s. 1).  

 

Materiaalia lisävään valmistusmenetelmään liittyy vielä haasteita, jotka jarruttavat 

teollisuusyritysten kiinnostusta ottaa teknologiaa käyttöönsä. Lisäksi yritysten täytyisi saada 

konkreettisia hyötyjä uudesta teknologiasta ja löytää keinot integroida uusi teknologia olemassa 

oleviin prosesseihin ja tuotekehitykseen. Uuteen teknologiaan siirtymiseen saattaa liittyä 

epävarmuutta, sillä valmistusmenetelmänä materiaalin lisäys ei ole yhtä kypsässä vaiheessa 

kuin perinteiset valmistusmenetelmät. Yrityksissä ei välttämättä ole tarpeeksi tietoa ja 

osaamista materiaalia lisäväästä valmistuksesta, ja siksi lupaavia liiketoimintasovelluksia tai 

osia ei tunnisteta. (Knofius et al. 2019, s. 1).  

 

Materiaalia lisäävään valmistusteknologiaan liittyvät hyödyt, haasteet ja epävarmuudet tekevät 

siitä mieleniintoisen tutkimuskohteen. Materiaalia lisäävän valmistuksen luomat 

mahdollisuudet varaosaliiketoiminnalle kiinnostavat myös tutkimuksen tapausyritystä. 

ANDRITZ Oy pyrkii jatkuvasti kehittämään liiketoimintaansa ja parantamaan 

toimintatapojaan. Palvelu- ja varaosaliiketoiminta on tärkeä osa koko liiketoimintaa. 

Varaosaliiketoimintaa halutaan jatkuvasti kehittää, sillä palveluliiketoiminnan merkitys on 

kasvanut.  
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1.2 Työn tavoitteet, rajaukset ja teoreettinen viitekehys 

 

Tämän tutkimuksen lähtökohtana on tutkimusongelma: ” Onko materiaalia lisäävää valmistusta 

mahdollista hyödyntää Fiberline-tuoteryhmän varaosaliiketoiminnassa?” Tutkimuksen 

päätavoite on tutkia materiaalia lisäävän valmistuksen mahdollisuuksia ja vaikutuksia niin 

teknisesti, taloudellisesti kuin liiketoiminnankin kannalta kyseisen tuoteryhmän 

varaosaliiketoiminnassa.  

 

Diplomityön lopputuloksena saadaan selkeä yleiskäsitys materiaalia lisäävän valmistuksen 

soveltumisesta varaosaliiketoimintaan esimerkkien tukemana. Tutkimuksen tarkoituksena ei 

ole pureutua yksittäisiin seikkoihin liian syvällisesti, vaan tarjota enemmänkin kokonaiskuva 

valmistusteknologian mahdollisuuksista, vaikutuksista ja siihen liittyvistä haasteista. Työn 

tutkimusongelmasta ja päätavoitteesta voidaan johtaa kolme tutkimuskysymystä, jotka ovat 

listattuna alla. Olettamuksena työssä on, että ainakin osaa Fiberline-tuoteryhmän varaosista 

olisi teknisesti mahdollista valmistaa materiaalia lisäämällä, mutta tarkkaa ennakkokäsitystä 

teknologian vaikutuksista kustannuksiin tai uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin varaosien 

kohdalla ei ole.  

 

Työn tutkimuskysymykset: 

1. Mitä varaosia voidaan valmistaa materiaalia lisäämällä? 

2. Miten materiaalia lisäävä valmistus vaikuttaa kustannuksiin? 

3. Mitä uusia liiketoimintamahdollisuuksia materiaalia lisäävä valmistus voisi tarjota 

varaosien osalta? 

 

Tutkimus rajataan koskemaan ANDRITZ Oy:n Kraft and Paper Mill Services -divisioonan 

Fiberline-tuoteryhmää, jonka osaaminen ja toiminta on keskittynyt Savonlinnan toimipisteelle. 

Fiberline-tuoteryhmän varaosaliiketoiminnassa ei ole aiemmin hyödynnetty materiaalia 

lisäävää valmistusta, eikä aihetta ole varaosaliiketoiminnan osalta aiemmin tutkittu kyseisessä 

tuoteryhmässä. Työssä materiaalia lisäävää valmistusta tutkitaan alihankintanaprosessina. 

Tutkimuskysymyksen yksi kohdalla tutkitaan ainoastaan varaosanimikkeitä, joista ANDRITZ 

Oy:llä on hallussaan valmistuspiirustukset ja suunnittelutiedot eli ns. välitysosat jäävät 

tutkimuksen ulkopuolelle.   
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Aiemmin esitetty tutkimusongelma asettaa työlle teoreettisen viitekehyksen, joka rakentuu 

materiaalia lisäävästä valmistuksesta ja varaosaliiketoiminnasta. Näiden aihealueiden 

kirjallisuuskatsaus ja teoria kytkeytyy esitettyihin tutkimusongelmiin. Työn viitekehys 

hahmottaa myös tämän tutkimuksen laajuutta, joka on esitetty kuvassa 1. Työn laajuus sijoittuu 

varaosaliiketoiminnan ja materiaalia lisäävän valmistuksen aihepiireihin. Tapaustutkimus 

pureutuu erityisesti näiden kahden teeman risteykseen.  

 

 

 

Kuva 1 Tutkimuksen laajuus ja teoreettinen viitekehys 

 

 

1.3 Tutkimusmenetelmät ja tutkimuksen toteutus 

 

Työn tutkimusstrategia on tapaustutkimus. Tapaus- eli case-tutkimus voi koostua yhdestä tai 

useammasta tapauksesta. Tutkimusstrategian sisällä on mahdollista hyödyntää useita 

tutkimusmenetelmiä, erilaisia aineistoja ja aineiston keruumenetelmiä kuten esimerkiksi 

haastatteluja, arkistoja, kyselytutkimuksen tuloksia ja havainnointia. (Bamberg et al. 2007, 9-

10; Eisenhardt & Graebner 2007, s. 25-28). Tässä tutkimuksessa tapaus koostuu yhdestä 

tapauksesta, jossa tutkittava aihe on materiaalia lisäävän valmistuksen hyödyntäminen 

varaosaliiketoiminnassa kohdeyrityksessä. 

 

Tapaustutkimus on esittäytynyt yhä suositumpana tutkimusstrategiana. Tapaustutkimus pyrkii 

antamaan tutkittavasta kohteesta mahdollisimman tarkan, seikkaperäisen ja perusteellisen 

kuvauksen. Siksi on tärkeää kerätä mahdollisimman monipuolinen ja rikas empiirinen data. 
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Lisäksi näin tuloksena voidaan saada tarkkaa, mielenkiintoista ja testattavaa teoriaa, joka on 

rakennettu induktiivisesti. Kasvavasta suosiostaan huolimatta tapaustutkimus on kohdannut 

myös kritiikkiä varsinkin teorian rakentamisen näkökulmasta. Tapaustutkimuksen pohjalta 

johdetun teorian sanotaan olevan epätarkkaa, riittämättömästi perusteltua ja vähemmän 

objektiivista kuin laajassa deduktiivisessa tutkimustavassa. Rakentamalla teoria 

monitapaustutkimuksen pohjalle voidaan saada luotettavampaa ja yleispätevämpää teoriaa kuin 

yhden tapauksen tapaustutkimuksessa. (Bamberg et al. 20017 s. 9; Eisenhardt & Graebner 

2007, 25-26). Lisäksi triangulaation avulla voidaan lisätä tutkimuksen luotettavuutta. Voss et 

al. (2002, s. 195;206) mukaan triangulaatio olisikin tapaustutkimuksen perusta. Toisaalta 

Bamberg et al. (2007, s. 29) mukaan useimmiten ainoa mahdollisuus saada kerätyksi riittävän 

kattava ja monipuolinen aineisto tapaustutkimuksessa, on nimenomaan soveltaa triangulaatiota.  

 

Tutkimuksessa käytetyt tiedonkeruumenetelmät valittiin niin, että empiirisen aineiston pohjalta 

pystytään vastaamaan tutkimuskysymyksiin mahdollisimman luotettavasti. Koska kyseessä on 

tapaustutkimus ja tutkimuksen tavoitteena oli antaa yleiskuva materiaalia lisäävästä 

valmistuksesta varaosaliiketoiminnassa, valittiin käytettäväksi kolmea erilaista menetelmää. 

Valitut menetelmät olivat haastattelu, datan analysointi ja kysely. Kuva 2. havainnollistaa, mitä 

tiedonkeruumenetelmiä on käytetty tutkimuksen tuloksien saamiseksi ja tutkimuskysymyksiin 

vastaamiseksi. Lisäksi käytetyt menetelmät on kasattu yhteen taulukossa 1. Kokonaisuudessaan 

työn empiirinen aineisto kerättiin kesä-lokakuun aikana vuonna 2019.  
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Kuva 2 Tutkimuksen tavoite, tutkimuskysymykset ja tutkimusmenetelmät 

 

Keskeisenä menetelmänä aineiston keruussa olivat haastattelut (liite 1). Haastatteluja tehtiin 

niin tapausyrityksen sisällä kuin ulkopuolella. Haastattelut ovat teemahaastatteluja ja ne 

toteutetaan sekä yksilöhaastatteluina ja ryhmässä. Kaikissa haastatteluissa käytettiin muutamia 

keskeisiä runkokysymyksiä, jotta myös vapaalle keskustelulle jäisi mahdollisuus. 

Haastateltavaksi valittiin henkilöitä, jotka edustivat eri näkökulmia tutkittavana aiheen 

ympäriltä. Näin saatiin mahdollisimman monipuolinen käsitys.  

 

Kohdeyrityksen sisällä haastellut henkilöt olivat toimihenkilö- ja päällikkötason henkilöitä, 

jotka edustavat organisaation eri toimintoja kuten hankintaa, laatua ja suunnittelua. Näiden 

funktioiden edustajilla on keskeinen rooli varaosaliiketoiminnassa ja materiaalia lisäävän 

valmistuksen käytännön mahdollistamisessa. Nämä haastattelut tehtiin kesä-syyskuun 2019 

aikana. 

 

Kohdeyrityksen ulkopuolelta valitut haastateltavat edustivat kohdeyrityksen kannalta 

alihankkijoita ja asiakasta. Haastateltavaksi valittiin kolme suomalaista 3D-

tulostuspalveluntarjoajaa ja yksi suomalainen sellutehdasasiakkaan edustaja. Kyseiset 

haastattelut toteutettiin sähköpostilla ja puhelimitse. Kohdeyrityksen ulkopuoliset haastattelut 
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toteutettiin syys-lokakuun aikana 2019. 

 

Aineiston keruuta varten toteutettiin myös kysely ja tietojärjestelmistä saadun datan analysointi. 

Kyselyn (liite 2) avulla selvitettiin kohdeyrityksen sisällä vallitsevia näkemyksiä materiaalia 

lisäävän valmistuksen nykytilasta ja käyttöönoton edellytyksistä sekä käytännön 

liiketoimintamahdollisuuksista varaosille. Kaikilta kyselyyn vastanneilta kysyttiin sama 

asiasisältö ja kyselyllä kartoitettiin myös vastaajan taustamuuttujat, esimerkiksi koulutus ja 

työkokemus yrityksen palveluksessa. Lomakkeessa kysymykset olivat monivalintakysymyksiä 

ja lisäksi kyselyn lopussa oli vastaajilla mahdollisuus jättää avoimia kommentteja. 

Tutkimuksessa käytetty kyselylomake luotiin sähköisellä Webropol-kyselytyökalulla ja 

verkkolinkki kyselyn tekemiseen lähetettiin vastaajien sähköpostiin.  Kyselylomake lähetettiin 

vastaajille elokuun lopussa ja vastaamiseen annetiin aikaan noin kaksi viikkoa. Kysely lähettiin 

25 henkilölle, joista 22 vastasi kyselyyn, jolloin vastausprosentti oli 88 prosenttia. 

 

Datan analysoinnissa hyödynnettiin tapausyrityksen käyttämiä tietojärjestelmiä. Data saatiin 

SAP ERP-toiminnanohjausjärjestelmästä ja BI-työkalusta. Analysoitava data kerättiin vuosilta 

2016-2019. Valittu data edusti Fiberline-tuoteryhmässä kyseisinä vuosina kirjattuja 

varaosatilauksia, joista kartoitettiin materiaalia lisäävään valmistukseen sopivia 

varaosanimikkeitä. 

 
Taulukko 1 Yhteenveto tutkimusta varten kerätystä aineistosta ja tiedonkeruumenetelmistä 

Menetelmät     

 Haastattelu Tapausyrityksen sisällä 

 Haastattelu 3D-tulostuspalveluntarjoaja 

 Haastattelu Sellutehdasasiakas 

 Datan analysointi Varaosatilaukset 2016-2019 

  Kysely Tapausyrityksen sisällä 
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Varsinainen tutkimus aloitetiin perehtymällä materiaalia lisäävän valmistuksen ja 

varaosaliiketoiminnan teoriaan sekä näiden aihealueiden risteykseen sijoittuvaan aiempaan 

tutkimukseen ja kirjallisuuteen. Työhön otettu teoria on valittu siten, että se palvelee myös 

kohdeyrityksessä toteutettua tapaustutkimusta.  

 

Tapausyrityksessä työ aloitettiin kartoittamalla materiaalia lisäävään valmistukseen soveltuvia 

varaosanimikkeitä. Nimikkeitä lähdettiin tutkimaan kahdella eri tavalla: haastatteluilla ja datan 

analysoinnilla. Haastateltavat ehdottivat mielestään sopivia varaosia ja näiden varaosien 

teknistä soveltuvuutta materiaalia lisäävään valmistukseen tutkittiin yksityiskohtaisesti. Lisäksi 

sopivia varaosia kartoitettiin samanaikaisesti datalähtöisesti, jotta saadaan laajempi yleiskäsitys 

Fiberline-tuoteryhmän varaosanimikkeiden tulostuspotentiaalista. Datan analysoinnissa 

hyödynnettiin ANDRITZ Oy:n tietojärjestelmistä saatavaa varaosatietoa. Varsinaisessa 

varaosanimikkeiden analysoinnissa hyödynnettiin aiemmassa kirjallisuudessa esitettyjä 

lähestymistapoja.  

 

Materiaalia lisäävän valmistuksen kustannusvaikutuksia tutkittiin kartoittamalla tulostettavien 

varaosien hankintakustannuksia. Materiaalia lisäämällä hankittujen varaosien hankintahintoja 

verrattiin perinteisin menetelmin valmistettuihin varaosiin. Suorien hankintakustannusten 

lisäksi esitettiin materiaalia lisäävän valmistuksen mahdollisia vaikutuksia case-yrityksen 

varaosien varastointiin.  

 

1.4 Tutkimuksen rakenne 

 

Tutkimus koostuu seitsemästä pääluvusta. Ensimmäinen luku on johdanto, jossa kuvataan 

tutkimuksen aihe, tausta, teoreettinen viitekehys, tutkimusongelmat sekä käytetyt 

tutkimusmenetelmät. Luvut kaksi, kolme ja neljä muodostavat tutkimuksen teoreettisen 

osuuden, jossa käsitellään varaosaliiketoimintaa, materiaalia lisäävä valmistusteknologiaa ja 

näiden aihealueiden risteysalue. Teorialla pohjustetaan työn empiriaosuutta, joka käsittää luvut 

viisi, kuusi ja seitsemän. Viides luku esittelee tapaustutkimuksen organisaation ja sen 

toiminnan.  Luvussa kuusi käsitellään tutkimuksessa saadut tulokset ja analysoidaan ne. Luku 

seitsemän edustaa tutkimuksen johtopäätöksiä ja yhteenvetoa, joka tiivistää työssä käsitellyt 

aihepiirit ja vastaa ensimmäisessä luvussa esitettyihin tutkimuskysymyksiin. Lisäksi arvioidaan 
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työn toteutusta ja tutkimuksen luotettavuutta, sekä pyritään esittämään mahdollisia 

jatkotoimenpiteitä ja tutkimuskohteita. 
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2 VARAOSAT 

 

Varaosat ovat laitteiden ja tuotantojärjestelmien elinkaaren aikana tärkeitä niin taloudellisesti 

kuin teknisesti (Ferrari et al. 2010, s. 409). Suurissa organisaatioissa varaosanimikkeitä on suuri 

määrä, varaosien kustannukset ja palveluvaatimukset vaihtelevat sekä kysyntää voi olla vaikea 

ennustaa varaosan satunnaisen tarpeen vuoksi. Lisäksi varaosanimikkeillä voi olla erilainen 

kriittisyysluokittelu, eli kuinka suuret vaikutukset varaosan puuttumisella on. (Babai et al. 2009, 

s. 292-293). Yksittäiset varaosat voivat olla hankintahinnaltaan kalliita ja niiden varastointi 

aiheuttaa jatkuvia kustannuksia. Kuitenkin varaosan puuttuminen varastosta voi aiheuttaa 

merkittävät tuotannonmenetykset, jos yksittäinen laite tai koko tehdas joudutaan ajamaan alas 

laiterikon vuoksi. Näin varaosien hallinta on kompromissi varaosista aiheutuvien kustannusten 

ja mahdollisten tuotannonmenetykseen liittyvien kustannusten välillä. (Ferrari et al. 2010, s. 

409). 

 

2.1 Varaosien tunnuspiirteet ja määritelmä 

 

Varaosatarve syntyy, kun komponentti täytyy vaihtaa esimerkiksi sen rikkoutuessa tai 

rikkoutumisen uhatessa (Babai et al. 2009, s. 292). Varaosista voidaan tunnistaa vielä erikseen 

ns. kulutusosat, jotka vaihdetaan normaalin kulumisen takia. (Paranko et al. 2002, s. 832-833).  

 

Varaosat eroavat muista tuotteista ominaisuuksiensa perusteella, joista merkittävin ominaisuus 

on varaosien epäsäännöllinen kysyntä (Boute et al. 2019, s. 182). Alle on koottu varaosille ja 

varaosaliiketoiminnalle tyypillisiä ominaisuuksia Boute et al. (2019, s. 182-183) ja Babai et al. 

(2009, s. 294) mukaan: 

- epäsäännöllinen ja arvaamaton kysyntä 

- riippuvuus kunnossapidon tarpeista 

- useiden eri revisioiden ja laitesukupolvien varaosatarpeet 

- asiakkaiden palveluvaatimukset 

- varaosien erilainen kriittisyysluokittelu 

- osien erilaiset kustannukset 

- varaston loppumisen vaikutukset asiakkaalle 
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Varaosien kysyntä eroaa muista tuotteista kysynnän epäsäännöllisyyden perusteella. Varaosien 

kysynnässä voidaan havaita jaksoja, jolloin kysyntää ei ole, kunnes syntyy taas kysyntäpiikki. 

(Boute et al. 2019, s. 182-183). Tapauskohtaisesti jopa 90% kaikista nimikkeistä omaa 

vuotuista kysyntää kymmenen kappaletta tai vähemmän. Vastaavasti taas kulutusosien kysyntä 

on melko tasaista ja siksi niiden menekkiä on helpompi ennustaa. Varaosien epäsäännöllinen ja 

pieni kysyntä on vaikeasti ennustettavaa perinteisin menetelmin. (Paranko et al. 2004, s. 833). 

Tämän johdosta kysynnän ennustamista ja varaosa-varaston optimointia varten onkin kehitetty 

omia malleja ja tekniikoita. Kysynnän vaihtelu johtuu pitkälti laitteiden kunnossapidosta, jossa 

osia on vaihdettava ennakoivan, aikataulutetun kunnossapidon, osan kulumisen tai laiterikon 

takia. (Boute et al. 2019, s. 182-183; Paranko et al. 2004, s. 832).  

 

Kunnossapidossa koneen tai laitteiston käytettävyys ja jatkuva toiminta ovat vahvasti 

sidoksissa varaosiin, ja siksi niiden saatavuus on tärkeää varmistaa. Kun osa on varastossa, sen 

toimitusaika on parhaimmillaan muutamia minuutteja, kun taas muissa tapauksissa voidaan 

puhua päivistä, viikoista tai jopa kuukausien mittaisista toimitusajoista. (Ferrari et al. 2010, s. 

70,409). Varaosan puuttuessa syntyy mahdollista haittaa niin ympäristölle, kuin ihmisten 

turvallisuudelle, mutta varaosan puute vaikuttaa myös seisonta-ajan kustannuksiin sekä 

prosessien laatuun. (Babai et al. 2009, s. 293).  

 

Varsinkin häiriöajan suuret kustannukset vaikuttavat asiakkaiden korkeisiin 

palvelutasovaatimuksiin (Knofius et al. 2016, s. 916). Mahdollisten haittojen ja seisonta-ajan 

minimoimiseksi varaosia varastoidaan paikan päällä ja näin pyritään varmistamaan tuotannon 

jatkuvuus, ja siksi ainakin kriittisimpiä varaosia on varastoitava. Ensin laitteen tai systeemin 

kannalta tarvittavat ja kriittiset varaosat on tunnistettava, ja sitten hankittava ne 

mahdollisimman kannattavasti ja tehokkaasti. Varaosille kehitetty kriittisyysluokittelu kuvaa 

mahdollisten haittojen suuruutta, kun osaa ei ole tarpeen hetkellä saatavilla. 

Kriittisyysluokittelu esitetään perinteisesti kolmen kategorian avulla, joita ovat matala, 

keskitasoinen ja korkea kriittisyys. (Babai et al. 2009, s. 293).  

 

Palveluntarjoajalle laaja ja alati kasvava laitekanta (installed base) tarjoaa uusia 

liiketoimintamahdollisuuksia, mutta samalla se lisää hallittavien laitteiden ja varaosien määrää. 

Laitteet tarvitsevat varaosia käytännössä koko elinkaarensa ajan, ja esimerkiksi raskaampien 
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laitteiden ja kalustojen elinkaari voi olla useita vuosikymmeniä. Laitetoimittajat päivittävät 

tuotevalikoimaansa ja tuotteista on saatavilla useita eri versioita sekä sukupolvia, joita kaikkia 

palveluntarjoajan tulee pystyä tukemaan ja palvelemaan. (Babai et al. 2009, s. 293). 

 

2.2 Varaosa- ja palveluliiketoiminta 

 

Kehitysmaat ja nopeasti kehittyvät taloudet odottavat voimakasta kasvua teollisuudenalalta, 

kun taas kehittyneissä maissa talouden kasvu näkyy eniten palvelusektorilla. Valmistajille tämä 

tarkoittaa pienempiä kasvuodotuksia korkean elintason maissa, ja näiden valmistajien on siksi 

laajennettava toimintaansa maihin, jossa tuotantohyödykkeiden kysyntä kasvaa yhä. (Abele et 

al. 2008, s. 42) 

 

Yritykset ovat siirtyneet pelkkien tuotteiden myynnistä kohti ratkaisujen ja 

palvelukokonaisuuksien myyntiä tavoitellessaan suurempia tuottoja ja uusia kasvumahdollisia. 

Tuotteet ja palvelut ovat sidottu toisiinsa ja resurssit suunnattu asiakkaan palvelemiseksi. 

Palveluliiketoiminnan tavoite ei ole syrjäyttää tuotteita, vaan painottaa asiakkaiden ja 

palvelujen merkitystä kokonaisliiketoiminnalle. Siirtymä tuotekeskeisestä liiketoiminnasta 

palvelukeskeiseen liiketoimintamalliin vaatii muutoksia yrityksen strategiaan, 

organisaatiorakenteisiin ja kulttuuriin. (Baines et al. 2018, s. 1-4).  

 

Yritysten on mahdollista erottautua kilpailijoistaan palveluliiketoiminnan avulla, sillä tuotteet 

ovat hinnoiltaan ja laadultaan yhä heterogeenisempia globaalin kilpailun takia. Kilpailuedun 

saavuttamiseksi melkein 60% teollisuusyhtiöistä tarjoaa palvelutoimintoja asiakkailleen 

päätuotteidensa lisäksi. Siirtyminen perinteisen tuotteiden myynnin osalta kokonaisvaltaisten 

ratkaisujen myyntiin tarjoaa yritykselle mahdollisuuden korkeampiin tuottoihin ja 

liiketoiminnan kasvuun. Palveluliiketoiminannan arvioidaan tuottavan jopa 75-80% prosenttia 

liikevoitosta. Lisäksi palveluliiketoiminta kestää melko hyvin talouden vaihtelut ja kriisit ja 

näin tuo tasaista kassavirtaa yritykseen. (Dombrowski & Malornya 2016, s. 246; Bigdeli et al. 

2018, s. 1).  

 

Palveluliiketoiminta pyrkii tukemaan investointiprojekteissa toimitettujen päälaitteiden 

elinkaarta useiden vuosikymmenien ajan. Palveluntarjoaja pyrkii tukemaan asiakasta laitteen 
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koko elinkaaren ajalta erilaisten palvelujen muodossa, joista esimerkiksi keskeisimpiä 

tarjottavia palveluja ovat huollot, asennuspalvelut, tekninen tuki ja varaosat. Palvelutarjoajan 

puolelta tämä sitoo resursseja niin tietojärjestelmien, henkilöstön, tilojen, laitteiden ja muiden 

liiketoimintaa tukevien toimintojen osalta. Esimerkiksi palveluntarjoajat ja laitetoimittajat 

tekevät mielellään suurten laitosten kanssa huolto- ja kunnossapitosopimuksia, jotta 

investointiliiketoiminnan tulorakennetta saadaan vakaammaksi (Baines et al. 2018, s. 45; 

Knofius et al. 2016, s. 915; Salmi et al. 2018, s. 5). 

 

Varaosaliiketoiminnan tärkeys on yhä suurempi yrityksille, jotka tarjoavat asiakkailleen 

palvelukokonaisuuksia valmistamilleen ja toimittamilleen tuotteilleen. Palveluaktiviteetit kuten 

varaosat, huollot ja korjaukset tuottavat tasaista kassavirtaa ja näin ovat tärkeä liiketoiminnan 

lähde yrityksille. (Boute & Van der Auweraera 2019, s. 138). Varaosaliiketoiminta käsittää 

asiakaspalvelun, varaosien hankinnan, varastoinnin, myynnin ja varasosien toimittamisen 

asiakkaille sekä lisäksi käsitellään takuuasioita. Myös tuotetiedonhallinta on tiiviisti 

kytköksissä varaosiin. (Paranko et al. 2002, s. 57-58). 

 

Varaosaliiketoimintaa pidetään yleisesti kannattavana liiketoiminnan muotona ja varaosien 

myynnin väitetään olevan jopa kaikkein kannattavin toiminto yrityksessä. Teollisuudessa 

uskotaan, että varaosat ovat arviolta kolmasosan nettomyynnistä ja kaksi kolmasosaa voitosta. 

(Paranko et al. 2002, s. 58-59). 

 

2.3 Varaosien merkitys tuotannossa ja kunnossapidossa 

 

Palveluntarjoajan on tärkeä ymmärtää varaosien merkitys asiakkaan näkökulmasta.  Asiakkaan 

toiminnan ymmärtäminen helpottaa asiakasyhteistyötä ja mahdollisesti johtaa korkeampaan 

asiakastyytyväisyyteen.  

 

Tuotantolaitoksen näkökulmasta varaosiin liittyvät keskeisimmät kustannustekijät ovat 

tuotannonmenetykset ja varaosien varastointikustannukset. Tuotannon menetykset ovat 

epäsuora kustannus, joka aiheutuu, kun varaosan puuttuminen varastosta johtaa tuotannon 

pysäytykseen. Toisaalta taas varaosat ovat tyypillisesti kalliita ja niiden hankinta sekä 

varastointi aiheuttavat kustannuksia. Seisonta-ajan tuotantomenetysten ja 
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varastointikustannusten välillä tulisi löytää tasapaino ja pyrkiä minimoimaan aiheutuvat 

kokonaiskustannukset. (Ferrari et al. 2010, s. 66, 409-410).  

 

Optimaalisessa tilanteessa kokonaiskustannukset ovat mahdollisimman pienet. Tilanteen 

saavuttamiseksi tulee ennustaa varaosien kulutusta ja samalla hallita varastointikustannuksia. 

Tulevaisuuden varaosatarvetta voidaan arvioida esimerkiksi kunnossapidon henkilökunnan 

kokemuksen pohjalta, toimittajien suositusten mukaan ja erilaisilla ennustemalleilla. 

Esimerkkejä ennustemalleista ovat muun muassa Croston model, Poisson model ja Bionomial 

model. Parhaimpaan tulokseen päästään, kun käytetään kaikkia edellä mainittuja keinoja 

varaosien tarpeen ennustamiseksi. (Ferrari et al. 2010, s. 66, 409-410). Varaosien 

varastointikustannukset koostuvat tilakustannuksista, vakuutuksista, epäkuranteista tuotteista, 

tavaran käsittelystä, tuotteiden hankkimisesta ja pääomakustannuksista (Paranko et al. 2004, s. 

832). 

 

Varaosatarve kestää koko laitteen tai laitoksen elinkaaren ajan. On arvioitu, että jopa 60% 

laitteen elinkaarikustannuksista liittyy varaosiin. Seisonta-ajan kustannukset voivat olla jopa 

kymmeniä tuhansia euroja tunnissa. (Knofius et al. 2016, 917). Seisonta-ajan kustannukset ja 

tuotannonmenetykset ovat merkittävä tekijä kokonaiskustannusten muodostumisessa, sillä 

seisonta-ajan kustannukset voivat olla jopa yli 40% kokonaiskustannuksista (Total Cost of 

Ownership). (Van Houtum et al. 2019, s. 984).  

 

2.4 Varaosaliiketoiminnan hallinta 

 

Varaosien ja niihin liittyvän liiketoiminnan hallinta voi olla hyvinkin haasteellista yrityksissä. 

Palveluntarjoaja joutuu tasapainottelemaan asiakkaiden korkeiden palveluvaatimusten, 

globaalien toimitusketjujen, kasvavan laitekannan, varaosien varastoinnin ja laajan 

nimikkeistön kanssa. Koska asiakkaan mahdolliset seisonta-ajan kustannukset ovat korkeat, 

asiakkaan palveluntarjoajaan kohdistamat odotukset ja vaatimukset voivat olla 

poikkeuksellisen suuret. Hätätilanteessa varaosa pitäisi pystyä toimittamaan lähes välittömästi 

asiakkaalle riippumatta missä päin maailmaa varaosatarve kulloinkin on. Palveluntarjoajan 

tulee huomioida varaosaliiketoiminnassa useita eri seikkoja. Alla on listattu yhteenvetona 

esittelyjä varaosaliiketoiminnan erityispiirteistä:  
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- Uuden ja vanhan laitekannan palveleminen 

- Laitteiden useat revisiot 

- Maantieteellisesti levittäytynyt laitekanta 

- Asiakkaiden palveluvaatimukset 

- Laaja varaosanimikkeistö 

- Varaosanimikkeistön erityyppiset osat 

- Kysyntä haasteellista ennustaa 

- Kiiretoimitukset  

- Tuotetiedon hallinta 

- Varastoinnin kustannukset 

- Paikallisten varastojen ylläpito 

 

Palveluntarjoaja joutuu reagoimaan asiakkaiden erityyppisin tilauksiin ja tarpeisiin joustavasti. 

Kun asiakkaat tilaavat varaosia ajoissa suunniteltuihin kunnossapitoseisokkeihin, varaosat 

voidaan toimittaa normaalilla toimitusajalla. Toisinaan asiakkaat joutuvat tekemään 

kiiretilauksia, esimerkiksi laiterikon takia ja palveluntarjoajan tulisi tällöin toimittaa varaosa 

mahdollisimman pian. (Paranko et al. 2002, s. 59) 

 

Palveluntarjoajan hallittava laitekanta voi olla suuri ja jakautunut ympäri maailmaa. (Knofius 

et al. 2016, s. 915-918). Aktiivisen laitekannan eri laitesukupolvet ja revisiot tuovat haasteita 

palveluntarjoajalle ja tämän tulisi pystyä tukemaan koko laitekantaansa asiakkaiden tarpeiden 

mukaisesti. (Babai et al. 2009, s. 293). Tilanne saattaa johtaa siihen, että varastossa pidettävien 

nimikkeiden määrä kasvaa, jotta varaosia voidaan toimittaa vanhoille sekä uusille laitteille. 

Lisäksi elinkaareen lopussa olevien laitteiden kohdalla on haasteellista arvioida paljonko 

kyseisen laitteen varaosia kannattaa varastoida. Kuva 3 havainnollistaa, kuinka laitekanta ja 

uusien laitteiden myynti sekä elinkaaren kypsyys vaikuttavat varaosien myyntiin. Laitteen 

elinkaaren lopussa varaosien kysyntä luonnollisesti laskee. Suuren laitekannan myötä myös 

varaosien myynti on suurempaa.  
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Kuva 3 Elinkaaren vaiheen, laitekannan ja uuden laitteen myynnin vaikutus varaosien kysyntään (Boute 

et al. 2019, s. 186) 

 

Varaosanimikkeitä on tavallisesti suuri määrä ja nimikkeistö voi sisältää hyvin eri tyyppisiä 

tuotteita. Lisäksi eri nimikkeillä voi olla hyvinkin vaihtelevat kysynnät. Esimerkiksi yhdellä 

järjestelmällä tai laiteyksiköllä voi olla satoja tai jopa tuhansia eri varaosia. (Knofius et al. 2016, 

s. 915-918). Kuitenkaan kaikkia laitteen tai järjestelmän osia ei luokitella varaosiksi. 

Esimerkiksi laite- ja metalliteollisuudessa tyypillisesti 10% kaikista nimikkeistä on varaosia. 

(Paranko et al. 2002, s. 59). 

 

Tuotetiedon hallinta onkin ehdottoman tärkeää varaosissa, koska nimikkeitä on suuri määrä. 

Varaosiin ja laitteisiin liittyvien tiedot, kuten piirustusten, osaluettelojen ja muut tuote-

erittelyjen on oltava helposti saatavilla. Tuotetietojen etsimisessä harvoin ja usein myytävien 

varaosien välillä on merkittävä ero. Harvoin myytävien osien tietojen etsimiseen menee jopa 

10 kertaa enemmän aikaa kuin useasti myytävien osien. Lisäksi täysin uuden varaosanimikkeen 

myyminen aiheuttaa lisätyötä, sillä tietojärjestelmiä ja dokumentaatiota on päivitettävä. 

(Paranko et al. 2002 s. 59-64). 
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Palveluntarjoajan laajasta nimikkeistöstä voidaan tunnistaa eri tyyppisiä varaosia. 

Varaosanimike voi olla joko ns. standardiosa tai räätälöity varaosa. Standardityyppisiä 

vakiokomponentteja ovat erilaiset kulutushyödykkeet esimerkiksi o-renkaat, tiivisteet, ruuvit ja 

muut standardeihin perustuvat osat, joita voidaan hankkia useilta eri toimittajilta. Koska 

standardityyppisillä varaosilla toimittajia on useita, osat ovat nopeasti saatavilla ja toimitusajat 

lyhyet. Palveluntarjoajan näkökulmasta näiden osien kysyntä on suurta, tasaisempaa ja 

ennustettavaa, ja siksi osia todennäköisemmin varastoidaan. Standardiosat ovat tavallisesti 

arvoltaan vähäisempiä kuin räätälöidyit varaosat. Räätälöidyt varaosat taas ovat kalliimpia ja 

niillä on pidemmät toimitusajat. (Huiskonen 2001, s. 129-132). 

 

Asiakas voi tavallisesti hankkia räätälöityjä varaosia vain yhdeltä palveluntarjoajalta toisin 

sanoen alkuperäiseltä laitevalmistajalta (OEM, Original Equipment Manufacturer). Laite tai 

systeemi johon varaosa tulee, voi olla laitevalmistajan itse suunnittelema ja näin valmistaja 

pitää hallussaan varaosan valmistamiseksi tarvittavaa tietoa. Näin valmistaja luo itselleen 

erityisen aseman varaosien myymiseksi. Varaosien valmistaminen toteutetaan usein 

alihankintana, mutta joidenkin osien tai tuotteiden kohdalla valmistus halutaan pitää talon 

sisällä strategisista syistä. Räätälöidyt varaosat valmistetaan usein vain asiakkaan tilauksesta 

(Make to Order, MTO), koska näiden osien kysyntä on standardi-osia pienempää ja 

satunnaisempaa. Valmistaminen tilauksesta aiheuttaa usein pitkän toimitusajan asiakkaan 

näkökulmasta. Palveluntarjoaja ei usein halua varastoida kalliita varaosia, joiden kysyntä on 

pientä, vaan vastuu osan saatavuudesta ja varastoinnista jää usein asiakkaalle. (Paranko et al. 

2002, s. 60; Huiskonen 2001, s. 129; Salmi et al. 2018, s. 5). 

 

Oli kyseessä sitten standardityyppinen tai räätälöity varaosa, palveluntarjoajan on harkittava 

tarkkaan, mitä osia pitää varastossa. Varastointipäätös onkin palveluntarjoajalle haasteellinen: 

on ylläpidettävä asiakastyytyväisyyttä ja riittävää palvelutasoa, mutta samalla pyrittävä 

minimoimaan kustannuksia. Ennustettavuus on varaosien osalta haasteellista, varaosien 

kysyntä on satunnaista. Epävarmaan ja vaihtelevaan kysyntään varautuminen voi johtaa 

korkeisiin varastointimääriin palveluntarjoajalla, koska asiakkaalle halutaan tarjota tietty 

palvelutaso.  (Huiskonen 2001, s. 126; Holmström et al. 2018, s. 51). Haasteellisinta varastointi 

on matalan kysynnän nimikkeillä, jotka ovat kalliita (Paranko et al.  2002, s. 59).  

 



20 

 

   

 

Koska asiakkaat ja laitekanta voi sijaita eri maantieteellisillä alueilla, tulee käytännön 

palveluliiketoiminta ja asiakaspalvelu suunnitella globaalisti. Varaosia voidaan varastoida 

useilla eri paikkakunnilla tai maissa, jotta varmistetaan nopeat toimitukset asiakkaalle. Tämä 

johtaa helposti lukuisiin paikallisiin varastoihin, joista jokainen palvelee tiettyä maantieteellistä 

aluetta. (van der Heijden 2013, s. 509; Knofius et al. 2016, s. 915-916). Liiketoiminnan 

globalisoitumisen myötä varastojen ja markkinoiden väliset välimatkat pitenevät. 

Kansainväliset toimitusketjut ovat yhä monimutkaisempia, sillä toimitusketjussa tapahtuvien 

toimintojen määrä lisääntyy. Lisäksi kansainvälisessä kaupankäynnissä kulttuurien väliset erot, 

kielimuurit, väärinymmärrykset ja konfliktit voivat vaikeuttaa toimintaa. (Abele et al. 2008, s. 

283). 
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3 MATERIAALIA LISÄÄVÄ VALMISTUS 

 

Tämä luku kuvaa materiaalia lisäävän valmismenetelmän kehityksen ja nykytilanteen. Luku 

tiivistää materiaalia lisäävän valmistuksen hyödyt ja siihen liittyvät haasteet. Myös 

valmistusmenetelmän periaatteet, menetelmäluokat ja teknologioita esitellään.  

 

Materiaalia lisäävä valmistus on yleisnimitys valmistusteknologioille, joissa geometrisiä 

kappaleita valmistetaan digitaalisen 3D-mallin perusteella lisäämällä materiaalia kerroksittain 

(Gibson et al. 2015, s. 2). Termejä materiaalia lisäävä valmistus (Additive Manufacturing, AM) 

ja 3D-tulostaminen (3D Printing) saatetaan käyttää toistensa synonyymeinä. Termillä 3D-

tulostaminen voidaan viitata myös ainetta lisäävän valmistuksen alaryhmiin, jotka perustavat 

jauhepohjaisiin sideaineisiin (Gebhardt & Hötter 2012, s. 3). Toisinaan 3D-tulostamisesta 

puhutaan ei-teknisissä yhteyksissä ja kyseinen termi onkin yhdistetty alemman hinnan- ja 

suoritustason laitteisiin. Materiaalia lisäävän valmistukseen kehittyessä aiheeseen on liittynyt 

useita käsitteitä ja termejä, jotka viittaavat eri kauppanimiin tai menetelmien sovellusalueeseen. 

Kansainvälinen standardi SFS-EN ISO/ASTM 52900:2017 pyrkii standardisoimaan ja 

yhtenäistämään teknologiaan liittyvän termistön ja keskeisimmät periaatteet. 

 

Valmistusprosessi koostuu sarjasta toimintoja tai aliprosesseja. Kappaleen muodon 

saavuttamiseksi voidaan käyttää yhtä tai useampaa valmistusprosessin perusperiaatetta, jotka 

on jaettu alla esitettyyn kolmeen ryhmään (Gebhardt & Hötter 2016, s. 1 ; SFS-EN ISO/ASTM 

52900:2017).  

1. Poistaminen: Kappaleen muoto saavutetaan poistamalla materiaalia 

esimerkiksi jyrsimällä, poraamalla ja sorvaamalla  

2. Muovaus: Kappaleeseen kohdistetaan ulkopuolinen voima tai lämpö, 

esimerkiksi takomalla, taivuttamalla, valamalla, jolloin kappaleen muoto 

muuttuu 

3. Lisäys: Kappaleen muoto saavutetaan materiaalia lisäämällä 

 

Materiaalia lisäävä valmistus käyttää yllä mainituista periaatteista nimensä mukaisesti lisäystä, 

jolla raaka-aineen ainesosat tuodaan yhteen ja liitetään kerroksittain sulattamalla tai 

sidottamalla (SFS-EN ISO/ASTM 52900:2017).  
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Aineitta lisäävässä valmistusteknologiassa prosessi perustuu kappaleesta luotuun 3D-malliin. 

ja se suunnitellaan tietokoneavusteisesti CAD-mallinnustyökalulla. Materiaalia lisäävässä 

valmistusteknologiassa materiaalia lisätään kerroksittain ja jokainen kerros luodaan 

alkuperäisen CAD-mallin pohjalta. Mitä ohuempi jokainen lisätty kerros on, sitä tarkempi ja 

lähempänä valmistettu kappale on 3D-mallia. Kaupallisten 3D-tulostimien suurimmat erot 

löytyvät niiden tavasta luoda kerroksia eli kuinka kerrokset saumautuvat yhteen ja mistä 

materiaaleista kappaleita voidaan valmistaa. Nämä seikat vaikuttavat valmistetun kappaleen 

mekaanisiin ominaisuuksiin ja osan tarkkuuteen sekä jälkiviimeistelyn tarpeeseen. (Gibson et 

al. 2010, s. 2). Tyypillistä materiaalia lisäävälle valmistusteknologialle on, että kappaleen 

materiaalin ominaisuudet saadaan valmistusprosessissa samalla, kun sen geometria luodaan. 

(Gebhardt & Hötter 2016, s. 1-2). 

 

Materiaalia lisäävä valmistus tarjoaa monia merkittäviä etuja perinteisiin valmistusmenetelmiin 

verrattuna, joita ovat esimerkiksi monimutkaisten kappaleiden valmistaminen, materiaalihukan 

pienentäminen metalliosissa ja työkalujen tarpeettomuus. Se mahdollistaa lisäksi 

kokoonpanojen uudelleen suunnittelun, kappaleen painon pienentymisen ja luotettavuuden 

parantumisen. (Holmström et al. 2018, s.1179). Kuvat 4 on esimerkki kappaleesta, joka on 

valmistettu materiaalia lisäämällä. 

 

 

Kuva 4 Materiaalia lisäämällä valmistettu metallikappale (METAL AM, 2017) 
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Todellinen etu materiaalia lisäävän valmistuksen takana on, että kappaletta ei tarvitse 

suunnitella valmistustavan mukaan. Tämä tarjoaa suunnittelulle joustavuutta ja vapautta. 

Suunnittelija voi valmistustavan pohtimisen sijaan keskittyvä esimerkiksi osan 

toiminnallisuuden parantamiseen. Kuitenkin materiaalia lisäävään valmistuksen liittyy vielä 

haasteita, jotka jarruttavat teknologian yleistymistä. (Gibson et al. 2010, s. 40). 

 

Materiaalia lisäävän valmistuksen heikkoudet liittyvät ohjelmistoihin, materiaaleihin, 

valmiiden kappaleiden laatuun, tuotantonopeuteen sekä kustannuksiin. (Holmström et al. 2018, 

s. 1179). Valmistusmenetelmän käyttöönoton yleistyminen teollisuudessa vaatisi kehitystyötä 

kustannusten ja konkreettisten hyötyjen osalta verrattuna perinteisiin valmistusmenetelmiin 

sekä kuinka nopeasti nämä hyödyt olisivat saavutettavissa. Materiaalia lisäävästä 

valmistuksesta aiheutuvat kustannukset ovat merkittävin tekijä teknologian yleistymisen 

esteenä. Esimerkiksi 3D-tulostimen kustannukset aiheuttavat arviolta 50-75 % 

tuotantokustannuksista. Korkeiden kustannusten takia materiaalia lisäävä valmistus soveltuu 

tällä hetkellä paremmin arvokkaiden kappaleiden ja osien valmistukseen, joilla on pieni 

volyymi. (Bandyopadhyay et al. 2018, s. 33-35).   

 

3.1 Materiaalia lisäävän valmistuksen kehitys ja nykytilanne 

 

Ensimmäiset askeleet kohti materiaalia lisäävää valmistusta otettiin 1980-luvulla, kun 

pikavalmistusta alettiin hyödyntää tuotekehityksessä prototyyppien osalta. (Gebhardt 2003, 2). 

Prototyyppien pikavalmistus eli Rapid Prototyping (RP) tarkoittaan prosessia, jossa 

valmistetaan malleja tai prototyyppejä ennen varsinaista valmistusta ja kaupallistamista 

materiaalikerroksia lisäämällä. Systeemien kehityttyä samaa tekniikkaa alettiin soveltaa myös 

varsinaisien osien valmistuksessa, jolloin syntyi termi Rapid Manufacturing (RM). Näin 

pikavalmistuksen avulla saatiin osia loppuasiakkaalle hyödyntämällä materiaalia lisäävää 

valmistusteknologiaa. Näiden tekniikoiden lisäksi tunnetaan termi Rapid Tooling (RT), jossa 

tuotannossa tarvittavia aputyökaluja tuotetaan pikavalmistuksella. Kaikki kolme edellä 

mainittua tekniikkaa hyödyntävät kappaleen suoraa valmistusta 3D-mallin pohjalta ja 

mahdollistivat kappaleiden valmistuksen pienillä tuotantovolyymeillä sekä kustannuksilla. 

(Khorram Niaki & Nonino 2018, s. 1-3). 
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Materiaalia lisäävä valmistus on kehittynyt nopeasti 1980-luvulta tähän päivään. Jo 1980- ja 

1990-luvuilla kehitettiin ja patentoitiin lukuisia teknologioita eri puolilla maailmaa. 

Ensimmäinen kaupallinen järjestelmä ilmestyi markkinoille 1987 ja se patentoitiin jo 1984. 

Järjestelmän toteutti Chuck Hull yrityksestä 3D Systems. Järjestelmä perustui 

stereolitografiaan, jossa UV-herkkää nestemäistä polymeeriä jähmetetään kerroksittain laserin 

avulla. Tuohon aikaan materiaalia lisääviä valmistusjärjestelmiä käyttivät ainoastaan 

ammattilaiset niiden korkean hinnan takia. Nykypäivänä pyrkimys on ollut tuoda 3D-

tulostimien hintoja alaspäin, ja on oletettavaa, että laitteiden suosio tulee tulevaisuudessa 

kasvamaan tavallisten kuluttajien keskuudessa ja kodeissa. (Khorram Niaki & Nonino 2018, s. 

4-5).  

 

Alun perin materiaalia lisäävä valmistus kehitettiin polymeerien, vahamateriaalien ja 

paperilaminaattien ympärille. Myöhemmin teknologiaa sovellettiin myös komposiiteille, 

metalleille ja keraameille. (Gibson et al. 2010, s. 10). Ainetta lisäävässä valmistuksessa voidaan 

käyttää myös epätyypillisempiä materiaaleja kuten nanomateriaaleja, lääkekemikaaleja ja 

biomateriaaleja. Metallien osalta materiaalia lisäävä valmistus näyttää olevan hyvässä 

kasvussa. Tyypillisimmät teknologiat metallien tulostamiseen ovat jauhepetisulatus (PBF) ja 

suorakerrostus (DED), mutta viime vuosina on kehitetty myös muita teknologioita metallien 

tulostamiseen. Materiaalien rajallisuus asettaa haasteita teknologian soveltamiselle eri 

teollisuuden aloilla. (Hui et al. 2018, s. 173-175; Bandyopadhyay et al. 2018, s.23). Materiaaleja 

on kehitetty vastaamaan paremmin ainetta lisäävän valmistuksen menetelmiä ja prosesseja. 

Materiaaleja on hienosäädetty, jotta ne vastaisivat eri prosessiparametreihin ja näin saataisiin 

valmistettua yhä tarkempia, vahvempia ja pitkäikäisempiä kappaleita. (Gibson et al. 2010, s. 

28).  

 

Teollisuuden aloista lääketiede, autoteollisuus ja ilmailuteollisuus ovat olleet johtavia aloja 

materiaalia lisäävän valmistuksen käyttöönotossa. Näillä kolmella yksittäisellä teollisuuden alla 

on merkittävä markkinaosuus materiaalia lisäävän valmistuksen osalta, mikä on esitetty 

kuvassa 5. Erityisesti ilmailuteollisuus ja lääketiede ovat olleet johtavia aloja lisäävän 

valmistuksen kehityksessä ja käyttöönotossa, sillä näiden teollisuuden alojen eräkoot, 

kappaleiden monimutkaisuus ja räätälöinnin tarve mahdollistavat teknologian 

kustannustehokkuuden hyödyntämisen. (Holmström et al. 2018, s. 1178).  
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Kuva 5 Materiaalia lisäävän valmistuksen markkinaosuudet teollisuuden aloittain (sov. Khorram Niaki 

& Nonino 2018, s. 41).  

 

Autoteollisuudessa materiaalia lisäävää valmistusta on hyödynnetty jo vuosikymmenen ajan 

prototyypeissä, työkaluissa ja erikoisvalmisteisissa osissa, joilla on tavallisesti pienet 

tuotantovolyymit. Materiaalia lisäävää valmistusta on sovellettu myös F1-autoissa ja 

luksusautoissa. Ajoneuvojen massatuotannossa teknologiaa pidetään kuitenkin kalliina, mutta 

sen mahdollisuudet ja hyödyt on tunnistettu tuotekehityksen osalta. (Khorram Niaki & Nonino 

2018, s. 42-52)  

 

Lääketiede on ollut yksi johtavista sektoreista materiaalia lisäävän valmistuksen 

hyödyntämisestä ja se tarjoaakin lukuisia hyötyjä. Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet 

vaativat usein räätälöityä muotoa ja toiminnollisuutta tietyn tarpeen mukaan esimerkiksi 

proteesiin. Ainetta lisäämällä monimutkaisten. räätälöityjen ja optimoitujen kappaleiden 

valmistaminen on tehokasta sekä nopeaa pienistä tai jopa yksittäisistä volyymeista huolimatta. 

Esimerkkejä materiaalia lisäävällä valmistuksella saatavista kappaleista ovat erilaiset proteesit, 

implantit ja kirurgiset työvälineet. Hammaslääketieteessä ja kuulokojeissa materiaalia 

lisäävällä valmistuksella voidaan räätälöidä tuotteet asiakkaan tarpeen mukaan 

kustannustehokkaasti. Teknologiaa voidaan hyödyntää myös mallintamalla yksilöllisesti 
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kehonosia fyysisiksi kappaleiksi ennen vaativaa leikkausta ja kirurgit voivat tarkemmin 

suunnitella leikkausta moniulotteista mallia hyödyntämällä. (Khorram Niaki & Nonino 2018, 

s. 42-45).  

 

Ilmailuteollisuus oli autoteollisuuden tapaan yksi ensimmäisistä teollisuuden aloista, joissa 

omaksuttiin ainetta lisäävä valmistus. Ilmailuteollisuudessa teknologiaa hyödynnettiin ensin 

työkalujen pikavalmistuksessa (RP) 1990-luvulla. Ainetta lisäävä valmistus tarjoaa lukuisia 

etuja tällä teollisuudenalalla, koska sille on ominaista monimutkaiset geometriset osat, osien 

pienet painot ja osien suuri lujuusvaatimus. Tarvittavat osat ovat kalliita ja niillä on pienet 

tuotantovolyymit.  (Khorram Niaki & Nonino 2018, s. 42-52)  

 

Vaikka auto- ja ilmailuteollisuudessa sekä lääketieteessä materiaalia lisäävä valmistus on 

saanut jo tukevan jalansijan, myös muita merkittäviä sektoreita materiaalia lisäävän 

valmistuksen kannalta. Näihin kuuluvat esimerkiksi koulutus, muoti, taide, lääketeollisuus, 

arkkitehtuuri ja sotateollisuus. Kulutustavaroiden ja elektroniikan oletetaan kasvavan yhä 

tulevaisuudessa, kun edullisemmat 3D-tulostimet yleistyvät ja teknologia kehittyy. Tavalliset 

ihmiset voivat jo nyt ladata internetistä 3D-mallin ja tulostaa kappaleita kodeissaan omilla 

tulostimillaan. Kotona tulostaminen on luonut uusia yrityksiä ja liiketoiminnan muotoja. 

(Khorram Niaki & Nonino 2018, 59-64). 

 

Materiaalia lisäävän valmistuksen tulevaisuuden markkinatrendit ja kasvupotentiaali ovat 

haasteellisia ennustaa. Valmistusteknologia on kehittynyt ja sille on asetettu yhä 

merkittävimpiä kehitysaskelia sekä odotuksia tulevaisuudessa, joita on havainnollistettu 

kuvassa 6. Hypekäyrä hahmottaa teknologian kypsyyttä suhteessa sen saamaan ”hypeen” eli 

julkisuuteen. On arvioitu, että ainetta lisäävän valmistuksen mahdolliset taloudelliset 

vaikutukset olisivat jopa 230-550 miljardia dollaria vuoteen 2025 mennessä. Vaikutukset 

perustuvat teknologian avulla saavutettaviin kustannussäästöihin ja räätälöinnin arvoon. 

Lisäksi uskotaan, että vuoteen 2025 mennessä 5 % kulutustavaroista tulostetaan ja 

ensimmäinen auto valmistetaan AM-teknologialla. Jopa ensimmäisen elinsiirtoon tarkoitetun 

maksan tulostamista pidetään tuolloin mahdollisena. (Khorram Niaki & Nonino 2018, 38-39).  
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Kuva 6 Gartnerin hype-käyrä (3Dnatives, 2019) 

 

Uudet menetelmät ja materiaalien kehitystyö luovat jatkuvasti uusia soveltamismahdollisuuksia 

materiaalia lisäävälle valmistukselle. Yksi kehitystä ajava tekijä on ollut aiempien patenttien 

päättyminen, mikä on antanut valmistajille mahdollisuuden kehittää uusia 3D-tulostamia 

edullisemmaksi. Esimerkiksi ensimmäiset FDM-teknologian patentit päättyivät 2010-luvun 

alussa. SLA-, SLS- ja LOM-teknologioiden patentit ovat umpeutuneet tai umpeutuvat pian, 

mikä voi näkyä teknologioiden, laitteistojen ja toimittajien lisääntymisenä markkinoilla. Lisäksi 

kasvanut rahoitus, tutkimus ja kehitys globaalisti ohjaavat siirtymistä perinteisistä 

valmistusmenetelmistä kohti materiaalia lisäävän valmistusta. Edistysaskeleet materiaalia 

lisäävän valmistuksen nopeuden, laadun, tarkkuuden ja materiaalien ominaisuuksien 

parantamisen osalta mahdollistavat osien valmistamisen kohti varsinaista loppukäyttöä, eikä 

vain tuotekehityksen tarkoituksia varten. (Hui et al. 2018, s. 172,191; Gibson et al. 2010, s. 

38;40). 
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3.2 Materiaalia lisäävät valmistusmenetelmät 

 

Erilaisia ainetta lisäävän valmistuksen menetelmiä ja tekniikoita on esitetty olevan jopa 18 

erilaista, jotka eri toimittajat ovat kaupallistaneet (Khorram Niaki & Nonino 2018, s. 9). 

Teknologiat, laitteistot ja menetelmät eroavat toisistaan usealla tapaa, joista on alla mainittu 

muutama (Gibson et al. 2010, 451-452).  

- Hinta: Jotkut laitteistot käyttävät teknologioita, jotka ovat merkittävästi kalliimpia, 

esimerkiksi laserit 

- Materiaalien soveltuvuus: Joissakin laitteistoissa voidaan käyttää vain yhtä tai kahta 

materiaalia, kun taas joissakin laitteistoissa voidaan käyttää useampia materiaaleja 

- Huolto: Monimutkaisten laitteistojen huoltamisella voi olla tarkemmat 

huoltovaatimukset 

- Nopeus: Laitteessa käytettävä teknologia vaikuttaa laitteen nopeuteen valmistaa 

kappaleita 

- Monipuolisuus: Joissakin laitteistoissa on mahdollista säätää useita parametreja ja näin 

vaikuttaa valmistettavaan kappaleeseen 

- Kerroksen paksuus: Joissakin laitteissa parametrit rajoittavat materiaalin paksuutta. 

Kerroksen ohentaminen vaikuttaisi valmistusnopeuteen eli valmistamiseen kuluu 

enemmän aikaa 

- Tarkkuus: Resoluutio vaikuttaa kappaleen tarkkuuteen, esimerkiksi yksityiskohtiin ja 

seinämän paksuuteen  

 

Koska markkinoilla olevia teknologioita on useita ja eri toimittajat ovat kaupallistaneet 

teknologiansa tai laitteistonsa eri kauppanimillä, pyrkii kansainvälinen materiaalia lisäävää 

valmistusta käsittelevä standardi SFS-EN ISO/ASTM 52900:2017 yhtenäistämään käsitteistöä 

ja kategorisoimaan materiaalia lisäävän valmistuksen menetelmiä. Standardi listaa alla olevat 

seitsemän materiaalia lisäävän valmistuksen menetelmäluokkaa. Eri markkinoilla olevat 

teknologiat voidaan sijoittaa näihin menetelmäluokkiin. 

- Jauhepetisulatus (Powder Bed Fusion) 

- Sideaineen suihkutus (Binder Jetting) 

- Suorakerrostus (Directed Energy Deposition) 

- Pursotus (Material Extrusion) 
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- Materiaalin suihkutus (Material Jetting) 

- Kerroslaminointi (Sheet Lamination) 

- Valokovetus altaassa (Vat photopolymerization) 

 

Kullekin yllä luetelluista menetelmäluokista on ominaista menetelmä, jolla materiaalia lisätään. 

Materiaalia voidaan lisätä kerroksittain jauhepedille, kerrostaa suuttimella, kerrostaa 

tulostinpäällä tai käyttää altaassa nesteenä, pastana tai lietteenä. Tapa jolla materiaalia lisätään, 

määrittää esimerkiksi sen, minkä tyyppisiä materiaaleja voidaan käyttää. Materiaalit voidaan 

syöttää systeemiin nauhana, jauheena (pasta, kuiva tai liete), levyinä, sulana tai nestemäisenä. 

(SFS-EN ISO/ASTM 52900:2017, s.16-18).  

 

Alla kuvattu lyhyesti jokainen standardin mukainen menetelmäluokka. Lisäksi on esitelty 

muutamia keskeisimpiä teknologioita kyseisiin menetelmiin pohjautuen esimerkiksi EBM, 

FDM, LOM ja SLA. Näiden lisäksi muita yleisiä ja tunnettuja menetelmiä ovat esimerkiksi 

3DP (Three-dimensional printing), IJP (injekt printing) ja CC (contour crafting) ja MJM (Multi 

Jet Modelling). 

 

Jauhepetisulatus 

Jauhepetisulatus (Powder Bed Fusion, PBF) on yksi ensimmäisiä kapallisia ainetta lisäävän 

valmistuksen prosesseja ja se on yhä yksi käytetyimmistä menetelmistä (Gibson et al., 2010, s. 

144). Menetelmä hyödyntää lämpöenergiaa, jotta jauhepedin kohdennetut alueet sulavat (SFS-

EN ISO/ASTM 52900:2017, s. 7). Joka kerroksella pulveri sulatetaan ja kovetetaan haluttuun 

muotoon, jonka jälkeen uusi ohut kerros pulveria levitetään tulostustasolle, kunnes saadaan 

valmis kappale ja ylimääräinen pulveri poistetaan (kuva 7). Lopuksi tarvittaessa suoritetaan 

jälkikäsittely, kuten esimerkiksi pinnoitus tai sintraaminen (Hui et al. 2018, s. 174). 

Jauhepetisulatuksessa voidaan käyttää useita eri materiaaleja kuten polymeerejä, metalleja, 

keraameja ja komposiitteja (Gibson et al. 2010, s. 107). 
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Kuva 7 Jauhepetimenetelmä (ALVO 2019) 

 

Jauhepetisulatukseen perustuvia tekniikoita on kehitetty useita (Gibson et al. 2010, s. 131). 

Yleisimpiä ovat esimerkiksi SLM, SLS, EBM ja DLMS, joiden välillä merkittävin ero on 

lämmöntuotannossa. Järjestelmät voivat olla joko sulattavia tai sintraavia. Nimityksiä 

jauhepetisulatukseen perustuville prosesseille on useita, koska monet tahot ovat työskennelleet 

samankaltaisten prosessien kanssa ja lisensoitujen tuotemerkkien takia samoja nimityksiä on 

vältettävä. DMLS (Direct Metal Laser Sintering) on pohjana lähes kaikille metallien 

jauhepetimenetelmille. (ALVO, 2019).  EBM (electron beam melting) on tullut 

menestyksekkääksi metallien tulostusteknologiaksi, jossa käytetään suurienergistä 

elektronisädettä.  SLM- (Selective Laser Melting) ja SLS-teknologiat (Selective Laser 

Sintering) molemmat perustuvat jauheen sulattamiseen tai sintraamiseen laserilla (Gibson et al. 

2010, s. 134-136). 

 

Jauhepetisulatuksen etuja ovat kappaleiden korkea resoluutio ja laatu. Menetelmä sopii hyvin 

monimutkaisten kappaleiden valmistamiseen ja monille eri materiaaleille, siksi 

jauhepetisulatusta hyödynnetäänkin useilla aloilla. Kun jauhepetiä käytetään tukena kappaleen 

valmistuksen aikana, ei muita tukirakenteita välttämättä tarvita ja näin ylimääräisiä 

tukirakenteita ei tarvitse poistaa lopuksi kappaleesta. Kuitenkin valmistuksen aikana monissa 

metalliosissa tarvitaan tukirakenteita ja ne on myöhemmin poistettava. Jauhepetisulatuksen 

haittapuolia ovat prosessin hitaus ja korkeat kustannukset. (Hui et al. 2018, s. 174 ; Gibson et 

al. 2010, s. 144).  
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Sideaineen suihkutus 

Sideaineen suihkutus -menetelmä (Binder Jetting) kehitettiin 1990-luvun alussa. Tässä 

menetelmässä suihkutuksessa nestemäinen sideaine kohdistetaan valittuihin kohtiin 

lisäämiseksi, kuten kuvassa 8. Menetelmä hyödyntää sideainetta ja jauhepetiä. Kun kerros on 

valmis, jauhepetiä lasketaan ja uusi jauhekerros lisätään. Valmistuksen jälkeen kappale jätetään 

jauheeseen, jotta sideaine jähmettyy täysin ja osa voidaan poistaa jauhepediltä. Jauhepedillä 

voidaan valmistaa useampia eri kappaleita samanaikaisesti, koska ylimääräinen jauhe voidaan 

poistaa kappaleiden välistä. Useita erilaisia materiaaleja voidaan käyttää sideaineen 

suihkuttamisessa, joista valmistaminen metalli- ja keraamijauheilla esiteltiin jo 90-luvulla. 

(SFS-EN ISO/ASTM 52900:2017, s. 7; Gibson et al. 2010, s. 205-206,208,216). 

 

 

Kuva 8 Sideaineen suihkutus (ALVO 2019) 

 

Suorakerrostus 

Suorakerrostuksessa (Directed Energy Deposition, DED) käytetään kohdennettua 

lämpöenergiaa (laser, elektronisuihku tai plasma) sulattamaan ja liittämään materiaali 

kohdennetusti (SFS-EN ISO/ASTM 52900:2017, s. 7). Vaikka menetelmä sopii polymeereille 

ja keraameille, käytetään sitä pääasiassa metallijauheille (Gibson et al. 2010, s. 245).  

 

Suorakerrostuksesta on kehitetty useita eri variaatioita ja teknologioita, esimerkiksi Laser Metal 

Deposition (LMD), Direct Metal Deposition (DMD) ja Wire Arc Additive Manufacturing 

(WAAM). Pääasiassa teknologioiden erot liittyvät materiaalin syöttöön jauheena tai lankana 

sekä lämpöenergian tuottamiseen lasersäteellä, elektronisuihkulla tai valokaarella. Kuitenkin 
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jauheet ja laser ovat yleisimmin käytettyjä energianlähteitä suorakerrostukseen perustuvissa 

menetelmissä. Esimerkiksi WAAM-teknologiassa lopputuote valmistetaan sulattamalla 

metallilankaa valokaarella. WAAM-teknologiaa pidetään yhtenä potentiaalisempina 

teknologioina suurien komponenttien valmistamiseen. Teknologian etuina ovat sen nopeus, 

energia- ja kustannustehokkuus.  (ALVO, 2019; Gibson et al. 2010, s. 245-246; Hamilton & 

Ya 2017, s. 71). Kuvassa 9 on esitetty suorakerrostusmenetelmä, jossa on hyödynnytetty laseria 

ja jauhetta.  

 

 

Kuva 9 Suorakerrostus laserilla ja jauheella (sov. ALVO 2019) 

 

Suorakerrostuksella saadaan valmistettua tiiviitä kappaleita, joiden mikrorakennetta voidaan 

kontrolloida. Kappaleilla on kuitenkin melko heikko tarkkuus ja pinnan viimeistelyaste. 

Tavallisesti tarvitaankin jälkikäsittelyä, esimerkiksi koneistamista tai lämpökäsittelyä. 

Jälkikäsittelyyn voi kuulua myös tukirakenteiden poistaminen. Suorakerrostuksen on todettu 

sopivan erityisen hyvin kappaleiden korjaamiseen ja uusien ominaisuuksien lisäämiseen 

kappaleeseen. Menetelmää onkin hyödynnetty juuri yrityksissä, jotka keskittyvät metallisten 

rakenteiden korjauksiin, huoltoihin ja modernisaatioihin. (Gibson et al. 2010, s. 266-267). 

 

Pursotus 

Pursotus (Material Extrusion) menetelmässä materiaali annostellaan kohdennetusti suuttimen 

tai reiän läpi. Materiaalin pursotus on yleinen menetelmä kuluttajapuolen laitteissa, sillä se on 

halvin ja yksinkertaisin menetelmä. Menetelmässä liikkuvan suuttimen läpi pursotetaan 

materiaalia. Tyypillisin materiaali on termoplastinen muovi. (ALVO 2019, SFS-EN 

ISO/ASTM 52900:2017, s. 7). 
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Kuva 10 Materiaalin pursotus (ALVO 2019) 

 

FDM (Fused Deposition Modeling) on yksi tärkeimpiä pursotukseen perustuvia teknologioita. 

FDM-teknologiassa suutin liikkuu pursottaen tavallisesti termoplastista polymeeriä. Prosessi 

on esitetty kuvassa 10.  Prosessi ja laitteisto itsessään ovat melko yksinkertaisia, joiden ansiosta 

monet toimittajat valmistavat FDM-teknologiaan perustuvia printtereitä. Edulliset printterit 

sekä materiaalit tekevät teknologiasta kustannustehokkaan. Lisäksi valmistusprosessi on nopea, 

valmistetut osat ovat kestäviä ja käytettävien materiaalien valikoima on kattava. (Khorram & 

Nonino 2018, 20-22;26). 

 

Materiaalin suihkutus 

Materiaalin suihkutuksessa (Material Jetting) raaka-ainepisarat kovetetaan kohdennetusti (SFS-

EN ISO/ASTM 52900:2017, s. 7). Menetelmässä käytettävät kaupalliset materiaalit rajoittuvat 

tällä hetkellä pääasiassa vahoihin ja valokovettuviin muoveihin. Valmistuksen aikana 

liikkuvasta tulostuspäästä siirretään materiaalia tulostusalustalle (kuva 11). Menetelmässä 

voidaan käyttää useita tulostuspäitä, jolloin voidaan käyttää useita materiaaleja ja kasvattaa 

tulostusnopeutta. Osien tarkkuus varsinkin suurempien kappaleiden kohdalla ei ole yhtä hyvä 

kuin esimerkiksi materiaalin pursotuksessa tai valokovetus altaassa -menetelmässä. (Gibson et 

al. 2010, s. 198; ALVO 2019).   
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Kuva 11 Materiaalin suihkutus (ALVO 2019) 

 

Kerroslaminointi 

Ensimmäiset kerroslaminoinnin sovellukset kaupallistettiin 90-luvun alussa, jonka jälkeen 

lukuisia prosesseja on kehitelty menetelmän pohjalta soveltaen eri materiaaleja ja 

materiaalikalvojen leikkaustapoja. Menetelmän periaatteena on materiaalileikkeiden 

liittäminen siten, että muodostuu yhtenäinen kappale (kuva 12). Kalvot tai levyt voidaan liittää 

toisiinsa esimerkiksi sideaineella tai ultraäänihitsauksella. Kerroslaminoinnissa voidaan käyttää 

lukuisia eri materiaaleja kuten muoveja, metalleja, keraameja ja paperia. (Gibson et al. 2010, s. 

219,224; SFS-EN ISO/ASTM 52900:2017, s. 7) 

 

 

Kuva 12 Laminointimenetelmä (ALVO 2019) 

 

LOM (Laminated Object Manufacturing) on yksi tunnetuimmista laminointimenetelmistä. 

Materiaalilevyt leikataan laserilla ja pinotaan kerros kerrokselta. LOM-teknologiassa rullasta 

syötetään paperiarkkia, jolla on toisella puolella liimapinta. Kun leikattu arkki on asetettu 

kappaleelle, lämmitetty rulla liikkuu sen yli ja sulattaa liiman. (Gibson et al. 2010, s. 219-220). 
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Valokovetus altaassa  

Valokovetus altaassa -menetelmässä (Vat photopolymerization) nestemäinen muovi kovetetaan 

kohdennetusti käyttäen valoaktiivista polymerointia (SFS-EN ISO/ASTM 52900:2017, s. 8). 

Kappale voidaan tulostaa joko tulostusalustan päälle tai alapuolelle. Kun kappale tulostetaan 

tulostusalustan päälle (kuva 13), alustaa lasketaan kerroksittain ja kappaleen päälle jäävä 

nestepinta kovetetaan liikuttamalla UV-laseria alueen yli. Tulostusalustan alapuolelle 

valmistettaessa alusta lasketaan ensin säiliön pohjalle. Sitten alustaa nostetaan kerros 

kerrokselta ylöspäin ja kovetetaan säiliön pohjan läpi. Useat fotopolymeerit reagoivat UV-

säteilyn aallonpituuteen ja säteilyn seurauksesta materiaali muuttuu kiinteäksi kemiallisen 

reaktion seurauksena. Menetelmä etuina muihin menetelmäluokkiin verrattuna ovat 

valmistettujen kappaleiden tarkkuus ja pinnan viimeistely. Heikkouksia ovat kaupallisten 

materiaalien rajoittuneisuus fotopolymeerien osalta akryyleihin ja epokseihin. (ALVO 2019; 

Gibson et al. 2010, s. 63,101). 

 

 

Kuva 13 Valokovetus altaassa tulostusalustan päälle (ALVO 2019) 

 

SLA (Stereolithography) oli yksi ensimmäisiä materiaalia lisäävän valmistuksen teknologioita 

ja teknologia sopii hyvin monimutkaisten nanokomposiitti kappaleiden valmistamiseen. Siinä 

UV-laserilla kovetetaan nestemäistä hartsia kappaleen muodostamiseksi. Kun yksi kerros on 

tehty, alustaa lasketaan ja siirrytään taas kovettamiseen. Valmistamista pidetään nopeana, mutta 

mahdollisten valmistuksen aikaisten tukirakenteiden poistamisen takia osien viimeistelyyn voi 

kulua aikaa. Lisäksi tukirakenteiden valmistaminen kuluttaa materiaalia, mikä lisää 
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kustannuksia. SLA-teknologialla saavutetaan kappaleissa erinomainen resoluutio. Teknologian 

heikkouksina on sen kalleus ja rajattu materiaalien soveltuvuus. (Khorram Niaki & Nonino 

2018, s. 9-10 ; Hui et al. 2018, s. 174). 
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4 VARAOSIEN VALMISTAMINEN MATERIAALIA LISÄÄMÄLLÄ 

 

Materiaalia lisäävän valmistusta on tutkittu (Chekurov et al. 2018, s. 87-88) viime vuosina 

monesta eri näkökulmasta varaosakontekstissa: varaosien tekniset ominaisuudet (materiaalit, 

toleranssit ja elinkaari), organisaatiot (logistiikka, varastointi ja kierrätys) ja taloudelliset 

vaikutukset (varaosien kokonaiskustannukset). Materiaalia lisäävällä valmistuksella on 

lupaavia ominaisuuksia varaosien valmistuksen ja varaosatoimitusketjujen kehittämiseksi. 

Teknologialla on monia etuja ja se tarjoaa mahdollisuuden varaosien hallinnan tehostamiselle. 

(Holmström et al. 2018, s.1179; Knofius et al. 2016, s. 917).  

 

Uskotaan, että kymmenen vuoden kuluttua jopa 10 % varaosista olisi valmistettavissa 

materiaalia lisäämällä ja valmistusteknologia on sekä laadukasta että luotettavaa (Salmi et al. 

2018, s. 48). Varaosille tyypilliset ominaisuudet kuten yksittäisten osien korkeat hinnat, 

kysynnän vaihtelut, pitkät toimitusajat, matalan kysynnän nimikkeet ja varaosien 

monimutkaiset geometriset rakenteet sopivat yllättävän hyvin ainetta lisäävän valmistuksen 

soveltamiseen. Lupaavin ainetta lisäävän valmistuksen tarjoama hyöty on varaosien 

valmistuskustannusten pienentyminen, varsinkin matalan kysynnän nimikkeille, joilla yleisesti 

kustannukset ovat suuremmat. (Knofius et al. 2016, s. 916,918). 

 

4.1 Materiaalia lisäävän valmistuksen hyödyt varaosaliiketoiminnassa 

 

Materiaalia lisäävä valmistus voi tarjota useita erilaisia hyötyjä liiketoiminnalle. Alla on 

kuvattu joitakin varaosaliiketoiminnalle tyypillisiä hyötyjä ja liiketoimintamahdollisuuksia.  

 

Toimitusketjun hallinta ja varastointikustannukset 

Yleisesti varaosaliiketoiminnan korkean palvelutason ylläpito tarkoittaa käytännössä suurta ja 

kallista varaosavarastoa. (Salmi et al. 2018, s. 11) Materiaalia lisäävän valmistuksen avulla on 

mahdollista hallita varaosatoimitusketjun haasteellisimpia tekijöitä kuten varastoihin sidottua 

pääomaa, varastonpitokustannuksia, varaosien teknologian vanhentumista ja 

siirtokuormauksia. (Holmström et al. 2018, s. 1179). Varaosatoimitusketjun hallinta ja 

varastointipäätökset voivat olla haasteellista vaihtelevan kysynnän ja hitaasti liikkuvien 

varaosien vuoksi. Perinteisillä valmistusmenetelmillä kustannussäästöjen ja mittakaavaetujen 



38 

 

   

 

saavuttamiseksi varaosia voidaan joutua tilaamaan varastoon suurissa erissä. Varsinkin harvaan 

kysyttyjen osien kohdalla tämänkaltainen toiminta ei ole kannattavaa. Materiaalia lisäävän 

valmistuksen avulla pienempiä eriä voidaan valmistaa kannattavammin ja varaosia voidaan 

varastoida pienempiä määriä. Kuljetusten osalta kustannuksia voitaisiin vähentää hajautetulla 

valmistuksella ja tulostamalla varaosa lähellä asiakasta. Näin myös päästään lyhyempiin 

toimitusaikoihin ja nopeampaan reagointiin. (Khorram Niaki & Nonino 2018, s. 152)  

 

Valmistuskustannusten pieneneminen 

Materiaalia lisäävässä valmistuksessa eräkoolla tai kappaleen monimutkaisuudella ei ole 

samanlaista vaikutusta valmistuskustannuksiin kuin perinteisillä menetelmillä (kuva 14). 

Eräkoon kasvaessa tai yksinkertaisissa geometrioissa materiaalia lisäävä valmistus ei ole yhtä 

kilpailukykyinen verrattuna perinteisiin valmistusmenetelmiin. Lisäävä valmistus sopii hyvin 

varaosaliiketoiminnalle tyypilliseen pieneen kysynnän volyymiin, kun yksittäistäisiä kappaleita 

on mahdollista valmistaa pienemmin kustannuksin kuin perinteisillä valmistusmenetelmillä.  

(Khorram Niaki & Nonino 2018, s. 147,152). Kun varaosan yksikkökustannus on materiaalia 

lisäävän valmistuksen ansiosta sama eräkoosta riippumatta, voidaan pieniäkin eräkokoja 

toimittaa taloudellisesti.  

 

 

Kuva 14 Eräkoon ja kappaleen monimutkaisuuden vaikutus valmistuskustannuksiin (Piili et al. 2014, s. 

15) 

 

 



39 

 

   

 

Useampi hankintaväylä varaosille 

Varaosien hankinta on usein rajoittunut yhteen tai vain muutamaan toimittajaan, mikä aiheuttaa 

pullonkauloja kustannusten ja toimitusaikojen osalta (Chekurov et al. 2018, s. 88). 

Hyödyntämällä joustavasti kahta erilaista hankintakanavaa lisäävän valmistuksen ja perinteisen 

valmistuksen välillä (dual sourcing) voidaan saavuttaa jopa 10 % säästöjä verrattuna 

yksikanavaiseen hankintaan. Väite pitää erityisesti paikkansa varaosaliiketoiminnalle 

tyypillisessä ympäristössä, jossa kysyntä on pieni, varastointikustannukset ja seisonta-ajan 

kustannukset suuret. (Knofius et al. 2017, s. 3-4).  

 

Lyhyemmät toimitusajat ja hätävaraosat 

Teollisessa ympäristössä varaosan puuttuminen varastosta voi aiheuttaa merkittävät 

kustannukset tuotannonmenetysten takia. Kun varaosapuute uhkaa aiheuttaa tuotannon 

pysäytyksen tai tuotannon pysäytys on jo aiheutunut, on tärkeää saada toimitettua varaosa 

mahdollisimman pian. Tällaisessa tilanteessa varaosan toimitusajasta tulee asiakkaan kannalta 

ensisijainen hankintakriteeri ja varaosan hinnan merkitys pienenee. Joissakin tapauksissa 

asiakas on valmis maksamaan jopa huomattavasti korkeamman hinnan nopeasta toimituksesta. 

Materiaalia lisäävällä valmistuksella voidaan päästä lyhyempiin toimitusaikoihin verrattuna 

perinteisiin menetelmiin. Esimerkiksi asiakkaan hätätilanteen takia voidaan toimittaa ns. 

hätävaraosa, jolla saadaan pysymään asiakkaan tuotanto käynnissä alkuperäisen varaosan 

valmistamisen ajan. Hätävaraosa voidaan valmistaa nopeasti korvaavasta materiaalista ja siksi 

osan voidaan luvata kestävän vain rajatun ajan. (Salmi et al. 2018, s. 6; Persson 2010, s. 1272; 

Knofius et al. 2019 s.271)  

 

Varaosien korjaaminen 

Uusien varaosien valmistamisen lisäksi kuluneita varaosia voisi olla mahdollista korjata ainetta 

lisäämällä. Korjaaminen olisi kannattavaa varsinkin silloin, kun uuden varaosan toimitusaika 

on pitkä, valmistaminen on kallista tai varaosilla, joilla on pieni vuotuinen menekki (Knofius 

et al. 2016, s. 918; Salmi et al. 2018, s. 25).  
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Osien ja osakokonaisuuksien konsolidointi 

Materiaalia lisäävä valmistus tarjoaa mahdollisuuden suurempien osakokonaisuuksien tai 

kokoonpanojen valmistamiseen, kun osa voidaan tulostaa yhtenä kappaleena ilman erillistä 

kokoonpanotyötä niin sanotusti kertatulosteena. Osien konsolidoinnilla viitataan osien ja 

kokoonpanojen yhteen liittämiseen, jolloin erillistä kokoonpanotyötä ei tarvita. Yksittäisiä osia 

on tällöin vähemmän, mutta ne muodostavat isomman ja monimutkaisemman kokonaisuuden. 

Tehtaalla osakokonaisuus voidaan vaihtaa nopeasti ja seisontakustannuksia voidaan 

mahdollisesti lyhentää. Kuitenkin suurempien kokonaisuuksien valmistaminen materiaalia 

lisäämällä voi aiheuttaa korkeammat kokonaiskustannukset kuin yksittäisen alikomponentin 

valmistaminen perinteisellä valmistusmenetelmällä. Suurempi osakokonaisuus on tulostamalla 

kalliimpi valmistaa kuin yksittäinen alikomponentti perinteisellä valmistusmenetelmällä. 

(Gibson et al. 2010 s. 414; Knofius et alt. 2018, s. 269;279).  

 

4.2 Materiaalia lisäävän valmistuksen haasteet varaosaliiketoiminnassa 

 

Materiaalia lisäävän valmistuksen soveltamisen haasteet varaosaliiketoiminnassa ovat pitkälti 

samoja kuin materiaalia lisävään valmistukseen liittyvät haasteet yleensäkin. Sen 

merkittävimmät heikkoudet liittyvät teknologisiin ja taloudellisiin seikkoihin. Teknologiasia 

heikkouksia ovat esimerkiksi suppeat materiaalivalikoimat ja rajoitettu tulostuskammion koko. 

Tulostamiseen liittyvät kustannukset ovat varmasti merkittävin yksittäinen tekijä, joka jarruttaa 

teknologian yleistymistä teollisuudessa. (Salmi et al. 2018, s. 15-17). 

 

Yritysten siirtyminen materiaalia lisäävään valmistukseen vaatii myös valmistusteknologian 

tarkkaa tuntemista ja valmistusmenetelmän vaikutuksia esimerkiksi tulostettavan kappaleen 

laatuun. Yksi nimenomaan varaosaliiketoiminnalle tyypillisistä haasteista on materiaalia 

lisäävään valmistusten sopivien varaosien tunnistaminen laajasta varaosanimikkeistöstä. 

Lisäksi varaosasta ei välttämättä ole suoraan saatavilla 3D-mallia tai muita tulostamiseen 

vaadittavia suunnittelutietoja. (Salmi et al. 2018, s. 15).  
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4.3 Sopivien varaosien valitseminen materiaalia lisäävään valmistukseen 

 

Materiaalia lisäävän valmistusteknologian hyödyntämiseksi varaosaliiketoiminnassa tulee 

varaosanimikkeistöstä tunnistaa tulostettavaksi sopivat varaosat. Varaosan soveltuvuuden 

kohdalla tulee arvioida, onko valmistus teknologisesti mahdollista, taloudellisesti kannattavaa 

ja kuinka teknologian käyttäminen sopii yrityksen varaosatoiminnalle asetettuihin 

liiketoimintatavoitteisiin. (Salmi et al. 2018, s. 10; Knofius et al. 2016, s. 921). 

 

Käytännössä varaosanimikkeistöstä voidaan etsiä materiaalia lisäävään valmistukseen sopivia 

varaosia kahdella eri tapaa; alhaalta-ylös (bottom-up) ja ylhäältä-alas (top-down) –periaatteilla, 

joista molemmilla metodeilla on omat hyötynsä ja haittapuolensa. Liiketoiminnassa on 

tavallisesti hyödynnetty alhaalta-ylös –periaatetta materiaalia lisäävään valmistusteknologiaan 

sopivien varaosien tunnistamisessa. Potentiaalisten varaosien kartoittamiseen voidaan käyttää 

yhtä hyvin molempia alhaalta-ylös ja ylhäältä alas –periaatteita. (Knofius et al. 2016, s. 918-

919).  

 

Alhaalta-ylös –lähestymistapa (bottom-up) luottaa vahvasti yrityksen sisäisten asiantuntijoiden 

kuten suunnittelijoiden, tuotepäälliköiden tai muiden erityisosaajien näkemykseen ja 

ammattitaitoon.  Kun materiaalia lisäävään valmistukseen potentiaalisia varaosia kartoitetaan 

nimikkeistöstä tällä tavalla, voidaan nopeasti erottaa sopivimmat varaosat. Kuitenkin alhaalta-

ylös –periaatteella merkittävä osa koko laajasta varaosanimikkeistöstä jää todennäköisesti 

huomioimatta ja lupaavat varaosat voivat jäädä täysin arvioinnin ulkopuolelle. Lisäksi 

varaosien arvioinnissa käytetyt kriteerit ja saadut tulokset eivät välttämättä palvele juuri 

varaosaliiketoimintaa. Asiantuntijat voivat valinnoissaan painottaa varaosan teknisiä 

näkökulmia, kuten varaosan ominaisuuksien paranemista ja jättää täysin huomioimatta 

esimerkiksi toimitusaikaan ja elinkaarikustannuksiin vaikuttavat seikat. (Knofius et al. 2016, s. 

918-919). 

 

Alhaalta-ylös –periaatteen heikkouksia varaosien valinnassa voidaan välttää ylhäältä-alas–

lähestymisellä. Knofius et al. (2016) ovat kehittäneet ylhäältä-alas –ajatteluun (top-down) 

perustuvan systemaattisen metodin, jota hyödyntämällä voidaan tunnistaa ne varaosat, joilla on 

suurin potentiaali materiaalia lisäävässä valmistuksessa. Varaosanimikkeistöstä pyritään 
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löytämään teknologisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoiset varaosat. Heidän kehittämänsä 

metodi perustuu analyyttiseen hierarkiaprosessiin ja yrityksen tietokannasta saataviin 

varaosatietoihin, joiden avulla kaikkein lupaavimmat varaosat voidaan tunnistaan suuresta 

määrästä varaosanimikkeitä. 

 

Ylhäältä-alas –periaatteessa voidaan huomioida poikkeuksellisen laaja joukko 

varaosanimikkeitä. Varaosien valintaan liittyvässä analyysissä on lisäksi mahdollista painottaa 

eri tekijöitä, esimerkiksi yksi yritys voi hakea kustannussäästöjä, toinen taas palvelutason 

parantamista korkeammista kustannuksista huolimatta ja kolmas tavoittelee toimitusketjun 

joustavuutta. Kun varaosien valinta-analyysi perustuu yrityksen tietojärjestelmistä saataviin 

varaosatietoihin, voidaan vähentää asiantuntijoiden roolia. Näin kaikki halutut 

varaosanimikkeet tulevat huomioiduksi. Ylhäältä-alas –analyysissä varaosat arvioidaan niiden 

tämän hetkisen toiminnallisuutensa ja rakenteensa perusteella, koska mahdollinen varaosan 

teknisen toiminnallisuuden parantamisen arvioiminen pitäisi tehdä jokaisen osan kohdalla 

erikseen. Tähän kuluisi paljon aikaa ja se heikentäisi menetelmän tehokkuutta merkittävästi, 

varsinkin kun varaosanimikkeiden määrä voi olla huomattavan suuri. (Knofius et al. 2016, s. 

919-921). 

 

Knofiuksen et al. (2016) esittämä ylhäältä-alas –menetelmä koostuu yksinkertaistetusti 

seuraavaksi esitetyistä vaiheista. Ensiksi valitaan analysoitavien varaosien joukko 

tietojärjestelmästä. Suinkaan aina ei ole kannattavaa valita koko varaosanimikkeistöä analyysiä 

varten. Seuraavaksi valitaan analyysissä käytettävät attribuutit, jotka perustuvat materiaalia 

lisäävän valmistusmenetelmän tarjoamiin etuihin varaosaliiketoiminnassa. Attribuutit voivat 

olla yksinkertaisimmillaan esimerkiksi kappaleen materiaali ja koko. Lisäksi valitaan 

liiketoiminnan tavoitteet, joita voivat olla muun muassa kustannussäästöt tai toimitusketjun 

joustavuuden parantaminen. Nämä tavoitteet arvioidaan analyyttisen hierarkiaprosessin 

mukaan. Jokainen varaosalle kohdistettava attribuutti saa painoarvon liiketoiminnan tavoitteen 

pohjalta. Attribuutin painoarvo vaikuttaa varaosan lopulliseen pistetykseen. Lopuksi aiemmin 

valitusta varaosien nimikejoukosta jokainen varaosa pisteytetään ja varaosat järjestetään 

painotetun keskiarvon mukaisesti. Näin tarkastelujoukosta saadaan potentiaalisimmat osat. 

(Knofius et al. 2016, s. 920-923). 
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Knofiuksen et al. (2016) kehittämää menetelmää on testattu esimerkiksi ilmailuteollisuuden 

toimittajan varaosanimikkeistöllä, joka koostu kaiken kaikkiaan jopa 400 000 varaosasta. Tästä 

varsinaiseen analyysiin otettiin 40 330 varaosaa, joista 6190 varaosan arvioitiin teknologisesti 

olevan mahdollista valmistaa materiaalia lisäämällä. Tästä joukosta 1141 varaosaa pidettiin 

taloudellisesti kannattavana valmistaa tulostamalla. Taloudellisesti kannattavien varaosien 

joukko vastaa noin 3% analyysiin valituista varaosista (Knofius et al. 2016, s. 924-925; Salmi 

et al. 2018, s. 11).  

 

Tätä Knofius et al. (2016) metodiin pohjautuvaa lähestymistapaa on hyödynnetty VVT:n 

”Digitaaliset varaosat” –tutkimusprojektissa. VTT:n kehittämä varaosien valintamenetelmä 

perustui soveltuvin osin Knofius et al. metodiin ja toimii myös datalähtöisesti ylhäältä-alas –

periaatteella. Tulostukseen sopivien varaosien arviointi toteutettiin tutkimusprojektissa 

nelivaiheisen luokitteluprosessin mukaan (kuva 15) ja prosessia testattiin kahden globaalin 

teknologialaitevalmistajan varaosille. Molemmissa yritystapauksissa neljännen vaiheen jälkeen 

taloudellisesti kannattavien varaosien osuus oli parin prosentin luokkaa analyysiin valituista 

osista. (Salmi et al. 2018, s. 11-12). 

 

 

 

Kuva 15 VTT:n kehittämä nelivaiheinen luokitteluprosessi tulostettaville varaosille (Salmi et al. 2018, 

s. 12) 

 

VTT:n luokitteluprosessi alkaa Knofiuksen et alt. (2016) metodin tapaan analyysiin otettavan 

varaosadatan valinnalla. Samalla määritellään luokittelukriteerit. Toisessa vaiheessa poistetaan 

osat, joita ei voi tulostaa tarjolla olevilla materiaalia lisäävillä teknologioilla. Kriteerinä tässä 

vaiheessa voivat olla kappaleen materiaali ja koko. Kolmannessa vaiheessa karsitaan pois 
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varaosat, joita ei ole järkevää valmistaa materiaalia lisäämällä kappaleen yksinkertaisen 

geometrian takia. Viimeisessä eli neljännessä vaiheessa jäljellä olevat varaosat luokitellaan 

teknologian tarjoamien taloudellisten hyötyjen perusteella esimerkiksi varaosan nykyisen 

ostohinnan, vuotuisen kulutuksen, minimitilauseräkoon tai varastontäydennysajan perustella. 

(Salmi et al. 2018, s. 12). 

 

Käytettiinpä ylähäältä-alas –menetelmässä minkälaisia kriteerejä tai luokitteluja tahansa, 

prosessissa tulee huomioida aina tarkasteltavan yrityksen varaosanimikkeistön ja 

tietojärjestelmien erityispiirteet. Ylhäältä-alas –lähestyminen nojaa vahvasti yrityksen 

tietojärjestelmiin ja niissä ylläpidettävään tuotetietoon. Tieto voi olla puutteellista tai 

virheellistä ja analyysin tarvittava tieto saattaa puuttua kokonaan. Varaosan nimiketiedoista ei 

välttämättä pysty suoraan arvioimaan toleransseja tai jälkikäsittelyn tarvetta, vaan nämä asiat 

täytyisi tarkistaa erikseen osan valmistuspiirustuksesta. Lisäksi kaikista varaosista ei 

välttämättä ole saatavilla tulostamiseen tarvittavaa 3D-mallia, mutta 3D-mallin puuttuminen ei 

varsinaisesti ole ongelma, koska se voidaan tarvittaessa suunnitella ennen valmistusta.  

(Knofius et al. 2016, s. 920; Salmi et al. 2018, s. 12-13). 
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5 MATERIAALIA LISÄÄVÄN VALMISTUKSEN NYKYTILA 

KOHDEYRITYKSESSÄ 

 

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen kohdeyritys ANDRITZ Oy. Luvussa käydään läpi 

Fiberline-tuoteryhmän varaosaliiketoiminnan kuvaus ja esitetään materiaalia lisäävän 

valmistuksen nykytila tapausyrityksessä.  

 

5.1 ANDRITZ Oy ja Fiberline-tuoteryhmä 

 

Itävaltalaisomisteinen ANDRITZ Oy on yksi johtavista sellu- ja paperiteollisuuden laite- ja 

palvelutoimittajista. Lisäksi ANDRITZ Oy tarjoaa erilaisia biomassakattiloita ja 

kaasutuslaitoksia energian tuotantoon. ANDRITZ Oy toimii maailmanlaajuisesti ja on osa 

ANDRITZ-konsernia. Konserni on jaettu neljään liiketoiminta-alueeseen, joita ovat Pulp & 

Paper, Metals, Hydro ja Separation liiketoiminta-alueet. (ANDRITZ Intranet, 2019). 

 

ANDRITZ Oy:n pääkonttori sijaitsee Helsingissä sekä osaamiskeskukset ovat Kotkassa, 

Lahdessa, Lappeenrannassa, Savonlinnassa, Varkaudessa ja Tampereella. ANDRITZ Oy:n 

tytäryhtiöt ovat ANDRITZ Savonlinna Works Oy ja ANDRITZ Warkaus Works Oy, joissa 

valmistetaan laitteita ja varaosia. Suomessa ANDRITZ-yhtiöiden henkilöstön määrä on noin 

1300. (ANDRITZ Intranet, 2019). 

 

Tämä tutkimus tehdään Fiberline-tuoteryhmälle. Fiberline-tuoteryhmän palveluliiketoiminta 

kuuluu Kraft and Paper Mill Services –divisioonaan. Tämä Fiberline-tuoteryhmä koostuu 

kuitulinjan ja keittämön prosessilaitteista sekä järjestelmistä, joille toimitetaan varaosia, 

kunnostuksia, modernisointi- ja päivitysprojekteja sekä muita asiantuntijapalveluita. Näiden 

tuotteiden ja palvelujen tuottamisessa on tärkeää huomioida selluteollisuuden asiakkaiden 

vaatimukset ja erityispiirteet. Fiberline-organisaation osaaminen on keskittynyt vahvasti 

Savonlinnan toimipisteeseen, mutta henkilökuntaa on myös muilla ANDRITZ Oy:n 

toimistoilla, esimerkiksi Kotkassa ja Lappeenrannassa. 
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5.2 Varaosaliiketoiminta Fiberline-tuoteryhmässä  

 

Fiberline-tuoteryhmän varaosista vastaavat varaosamyyjät, jotka tekevät varaosatarjouksia, 

hallitsevat varaosatoimituksia ja ylläpitävät varaosiin liittyviä tietoja. Tuoteryhmän asiakkaat 

sijaitsevat maailmanlaajuisesti ja Savonlinnan toimipisteestä palvellaankin käytännössä kaikkia 

muita maantieteellisiä alueita paitsi Pohjois-Amerikkaa. 

 

Varaosamyynnin toimintaa tukevat muut toiminnot kuten esimerkiksi hankinta, suunnittelu, 

laatu ja logistiikka. Lähes kaikki varaosiin liittyvä tiedon ja projektien hallinta tapahtuu SAP-

toiminnanohjausjärjestelmässä, jossa varaosia myydään, ostetaan toimittajilta, hallitaan 

varaosavarastoa, toimitetaan asiakkaalle ja lopuksi laskutetaan varaosa asiakkaalta. SAP-

järjestelmän lisäksi varaosamyynnissä käytetään PDM- ja DMS-järjestelmiä, joissa 

ylläpidetään tuote- ja projektitietoja.  

 

Kaikki varaosat, niin välitysosat kuin piirustukselliset osat, hankitaan käyttäen alihankkijoita. 

Piirustuksellisten osien toimittajia ovat tavallisesti konepajat, jotka valmistavat varaosat 

hyödyntäen perinteisiä valmistusmenetelmiä. Fiberline-tuoteryhmän varaosat ovat perinteisesti 

suunniteltuja, joten perinteisiä valmistusmenetelmiä hyödyntävät konepajat ovat luonnollisesti 

ensisijainen toimittajavaihtoehto.  

 

Varaosan hankintatarve syntyy joko varaosamyyjän luoman ostokehotuksen kautta tai 

varastohallintajärjestelmän ilmoituksesta SAP-järjestelmässä. Hankinta ostaa ostokehotuksen 

tai varastotarpeen mukaiset osat konsernin hankintaohjeiden mukaisesti huomioiden samalla 

hinnan, laadun ja toimitusajalliset vaatimukset. Varaosat ostetaan tavallisesti Savonlinnan 

varaosavarastoon, josta ne lähetetään eteenpäin asiakkaalle. Myynnille, hankinnalle, 

logistiikalle ja varastotoiminnoille asettaa haasteita varsinkin kiiretoimitukset ja tehtaiden 

seisokkisesongit. Kiiretoimituksissa on reagoitava nopeasti niin organisaation sisällä kuin 

alihankkijalla, ja usein kiiretoimitukset aiheuttavatkin normaalitoimitusta enemmän työtä. 

Seisokkisesonkien aikaan varaosien kysyntä kasvaa ja toimitusaikatauluissa on pysyttävä, jotta 

varaosa saadaan toimitettua seisokkiin asennettavaksi. Seisokkisesongit asettavat paineita myös 

alihankkijoille, jotka saattavat toimia tilanteensa kapasiteettinsa äärirajoilla ja toimitusajat 

saattavat olla useita viikkoja normaalia pidempiä suuren tuotantokuorman takia. Joissakin 
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tilanteissa toimittaja on myynyt kapasiteettinsa pitkäksi ajaksi eteenpäin, eikä tuotantoon ole 

mahdollista ottaa ylimääräistä kuormaa. 

 

Vuonna 2018 toteutetun asiakastyytyväisyyskyselyn perusteella toimitus- ja vasteajat ovat 

pitkiä Kraft and Paper Mill Services –divisioonan asiakkaiden mielestä. Kyselyn mukaan 

toimitusajat osoittautuvatkin kaikkein haasteellisimmiksi tekijöiksi divisioonan toiminnassa. 

Lisäksi toimitukset saattoivat saapua luvattua myöhemmin asiakkaan tehtaalle.  

Toimitusaikojen lyhentämiseksi varaosaliiketoiminnassa on etsitty parannusehdotuksia ja uusia 

toimintatapoja vuoden 2019 aikana ANDRITZ Oy:ssä.  Toimitusten nopeus ja täsmällisyys 

ovat tärkeitä tekijöitä varaosaliiketoiminannassa ja asiakastyytyväisyydessä. 

 

5.3 Materiaalia lisäävän valmistuksen nykytila Fiberline-tuoteryhmässä 

 

Fiberline-tuoteryhmässä ei ole aiemmin hyödynnetty materiaalia lisäävää valmistusta 

varaosaliiketoiminnassa, eikä sen soveltamista ole myöskään aiemmin tutkittu. Kuitenkin 

organisaatiossa ollaan tietoisia materiaalia lisäävästä valmistuksesta ja sen tarjoamista 

mahdollisuuksista. Esimerkiksi XAMK ja LUT ovat pitäneet materiaalia lisäävään 

valmistukseen keskittyviä koulutustilaisuuksia Savonlinnan toimistolla, joihin aihepiireistä 

kiinnostuneet ovat voineet osallistua. Lisäksi Savonlinnan osaamiskeskukselle on hankittu 3D-

tulostin ja laitteisto, jolla on mahdollista luoda kappaleista digitaalinen 3D-malli. 3D-

tulostimella on tähän mennessä valmistettu muun muassa pienoismalleja Fiberline-tuoteryhmän 

myymistä laitteista.  

 

Konsernitasolla ollaan hyvin kiinnostuneita materiaalia lisäävän valmistuksen hyödyntämisestä 

valmistuksessa ja liiketoiminnassa, ja kehitystyötä onkin jo tehty aiheen saralta. Tällä hetkellä 

on monia aktiviteetteja globaalisti, joilla pyritään kehittämään tuotteita, prosesseja ja palveluja 

hyödyntämällä materiaalia lisäävän valmistuksen teknologioita (ANDRITZ intranet, 2019). 

 

Konsernissa materiaalia lisäävä valmistus on nähty niin merkittävänä, että kehitystyötä varten 

on luotu oma konsernin sisäinen verkosto ”ANDRITZ Additive Network”, joka on osa 

konsernin tuotannon ja valmistuksen hallintaa. Verkoston yhtenä tehtävänä on saattaa yhteen 

aiheen parissa työskentelevät henkilöt eri liiketoiminta-alueilta ja divisioonista. Lisäksi 
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Additive Network tarjoaa neuvontaa ja apua konsernin sisällä, kun divisioonat tarvitsevat 

ohjeistusta materiaalia lisäävään valmistuksen käytännön kehitysprojekteissa. Intranetissä 

saavutetut tulokset ja kokemukset kasataan yhteen kattavaksi tietopaketiksi, josta aihealueesta 

kiinnostuneet voivat etsiä itsenäisesti tietoa.  

 

Konsernitasolla on onnistuttu löytämään joitakin materiaalia lisäävää valmistuksen sovelluksia 

loppuasiakasympäristössä, mutta kuitenkin tällä hetkellä loppuasiakassovelluksia on melko 

vähän. Materiaalia lisäävän valmistuksen saralla eniten kehitystyötä on tehty kahdella 

ANDRITZ-konsernin liiketoiminta-aluilla. Molemmissa on useita kehitysprojekteja, joissa 

muutamissa ollaan päästy jo viemään kehitystyön tulokset jo varsinaiseen tuotantoon asti. 

Joissakin projekteissa ollaan vielä suunnittelun tasolla, eikä valmistusta ole pystytty siirtämään 

täysin materiaalia lisäävään valmistukseen perustuvaksi. Pulp & Paper –alueella myös monet 

kehityshankkeet ovat vielä testaus- ja kehitysvaiheessa ennen kuin ne siirretään tuotantoon. 

Kuitenkin esimerkiksi Kraft and Paper Mill Services –divisioonan eräässä toimipisteessä on jo 

hyödynnetty materiaalia lisäävää valmistusteknologiaa, kun varaosia on ostettu alihankkijalta, 

joka valmistaa ne tulostamalla. 
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6 TUTKIMUSTULOKSET 

 

Tämä luku esittelee tutkimuksen keskeiset tulokset. Tulokset on muodostettu haastattelujen, 

kyselyn ja analysoidun datan pohjalta. Tutkimustulokset on jaettu viiteen eri alalukuun. Ensiksi 

esitellään materiaalia lisäämällä valmistettavat varaosat ja kuinka varaosat on kartoitettu 

suuresta määrästä varaosanimikkeitä. Toiseksi tuloksissa esitellään myös materiaalia lisäävän 

valmistuksen alihankinta ja hankintakustannukset. Kolmanneksi teknologian vaikutusta 

varaosien varastointiin pohditaan. Neljännessä alaluvussa esitetään materiaalia lisäävän 

valmistuksen hyötyjä ja ehdotetaan mahdollisia uusia liiketoimintamalleja, joissa teknologiaa 

voidaan hyödyntää varaosaliiketoiminnassa. Viimeiseksi kuvataan teknologiaan 

käyttöönottoon liittyviä haasteitta. Edellä kuvattujen tutkimustulosten esittely liittyy alussa 

asetettuihin tutkimuskysymyksiin.  

 

6.1 Tulostukseen sopivien varaosien arviointi  

 

Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia materiaalia lisäävän valmistuksen mahdollisuuksia ja 

vaikutuksia teknisten ja taloudellisten seikkojen lisäksi myös uusien 

liiketoimintamahdollisuuksien kannalta. Työn alussa pohdittiin mahdollisuutta tehdä 

tuoteryhmän sisältä laitekohtaiset listat tulostettavista varaosista. Kuitenkaan tulostamiseen 

sopivia varaosia ei ollut tutkittu aiemmin kyseisellä tuotealueella, joten oli luontevampaa 

aloittaa suppeammalla otoksella ja tutkia ensin valmistusmenetelmään sopivia varaosia 

yleisellä tasolla. Lisäksi valmistusteknologia kehittyy jatkuvasti, minkä johdosta 

laitekohtaisesti luodut listat olisivat pian vanhentuneita ja vaatisivat jatkuvaa päivitystyötä. 

Edellä mainituista syistä johtuen hyödyllisempänä vaihtoehtona nähtiin nimenomaan 

yksittäisten potentiaalisten varaosien tunnistaminen ja yleiskäsityksen luominen materiaalia 

lisäävän valmistuksen soveltumisesta tuoteryhmän varaosille.  

 

Haastateltujen 3D-tulostuspalveluntarjoajien mukaan yleisesti ottaen materiaalia lisäävään 

valmistukseen sopivat varaosat ovat kooltaan pieniä ja melko keveitä. Esimerkiksi erään 

haastattelun 3D-tulostuspalveluntarjoajan laitteella yli 10 kilogrammaa painavaa kappaletta 

tulostaa noin viikon, sillä kyseisen toimittajan yksilaserisella koneella ruostumatonta 

terästä/työkaluterästä tulostaessa teoreettinen maksimivauhti on noin 2,5 kilogrammaa 
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vuorokaudessa (kg/vrk). Keveyden lisäksi kappaleen olisi oltava geometrialtaan riittävän 

monimutkainen, jotta saavutettaisiin hyötyjä perinteisiin valmistusmenetelmiin verrattuna. 

Yksinkertaiset osat ovat usein helpompia ja nopeampia valmistaa perinteisillä menetelmillä. 

Jos tulostamisella voidaan välttää hidas tai kallis työvaihe, osan tulostamista kannattaa harkita 

perinteisien menetelmien sijasta.  

 

Tässä työssä materiaalia lisäävään valmistusmenetelmään sopivia varaosia kartoitettiin 

kahdella eri periaatteella; alhaalta-ylös ja ylhäältä-alas –menetelmillä, joista molemmilla on 

omat hyötynsä ja haasteensa. Tapausyrityksessä tutkimus aloitettiin kartoittamalla varaosia 

alhaalta-ylös –menetelmällä. Tämän jälkeen näkökulmaa laajennettiin ylhäältä-alas –

menetelmällä. 

 

Alhaalta-ylös –menetelmä 

Alhaalta-ylös –periaatteessa (bottom-up) haastateltiin keskeisiä henkilöitä tapausyrityksessä ja 

hyödynnettiin heidän näkökulmaansa soveltuvien varaosien löytämiseksi. Fiberline-

tuoteryhmän suunnittelijoita ja tuotepäälliköitä haastateltiin ja heidän annettiin ehdottaa 

mielestään sopivia ja kannattavia varaosia materiaalia lisäävään valmistukseen. Haastateltavien 

näkemyksien pohjalta muodostettiin listaus tulostettavasti varaosista, joiden tekninen 

toteuttamiskelpoisuus materiaalia lisäävällä valmistuksella arvioitiin. Kaikilta haastateltavilta 

löytyi jokin osa, jota ehdottivat materiaalia lisäävään valmistukseen. Ehdotettujen osien 

kohdalla ei ollut yhtä selkeää syytä, miksi haastateltavat ehdottivat kyseistä osaa tai osia. 

Perusteluina olivat pääasiassa, että tulostus voisi olla mahdollinen vaihtoehtoinen 

valmistusmenetelmä ja osa on geometrialtaan melko monimutkainen. Yhden osan kohdalla 

saatavuusongelmat olivat haastateltavan mukaan syy osan ehdottamiseksi materiaalia lisäävään 

valmistukseen.  

 

Haastattelujen perusteella luotiin seuraava listaus (taulukko 2). Jokaisen osan soveltuvuus ja 

potentiaali arvioitiin osakohtaisesti tapausyrityksen oman AM-asiantuntijan kanssa. AM-

asiantuntijan mukaan monien osien kohdalla geometria on kuitenkin turhan yksinkertainen ja 

osa on helppo valmistaa perinteisillä menetelmillä. Tällöin materiaalia lisäävää valmistusta ei 

kannata harkita. Jotkut ehdotetuista osista ovat mittojensa puolesta liian kookkaita 

tulostettavaksi. Esimerkiksi osat C, D ja E ovat mitoiltaan liian suuria perinteisiin 
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jauhepetitulostimiin, mikä taas nostaa valmistuskustannuksia merkittävästi. Myöskin osien G 

ja H tulostamisen kustannukset olisivat suuria, mutta näiden osien kohdalla voitaisiin harkita 

valumuottien valmistamista materiaalia lisäämällä. Kuitenkin yksi listatuista varaosista nousi 

potentiaaliseksi materiaalia lisäävää valmistusta ajatellen. Tämä varaosa (kuva 16) oli osa A, 

jota myös varastoidaan Savonlinnan varaosavarastossa.  

 

Taulukko 2 Alhaalta-ylös –menetelmällä saadut varaosat 

Osan kuvaus Tuotealue 

Osa A Fiber 

Osa B  Fiber 

Osa C Fiber 

Osa D Fiber 

Osa E Fiber 

Osa F Cook 

Osa G Cook 

Osa H Cook 

 

Osa A on tällä hetkellä suunniteltu valmistettavaksi valamalla ja koneistamalla. Materiaalia 

lisäävää valmistusta ajatellen kappale mahtuu kokonsa puolesta perinteisiin jauhepetipohjaisiin 

tulostimiin ja geometrialtaan kappale on melko monimutkainen. Lisäksi materiaali 

mahdollistaa kappaleen tulostamisen. Edellä esitetyt seikat puoltavat teknisesti osan 

valmistamista materiaalia lisäämällä ja hankintakustannuksienkaan ei tässä vaiheessa oleteta 

olevan poikkeuksellisen suuria. Haastateltavan mukaan on itseasiassa oletettavaa, että tällaisen 

kappaleen valmistaminen tulostamalla voisi tulla valamista edullisemmaksi. Osa A voitaisiin 

valmistaa SLM-tekniikalla (Selective Laser Melting), joka luokitellaan 

jauhepetisulatusmenetelmäksi. Osan A olisi mahdollista valmistaa myös suorakerrostukseen 

perustuvaa WAAM-teknologiaa hyödyntäen. 
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Kuva 16 Osa A 

 

Suunnittelijoiden ja tuotepäälliköiden ehdottamien osien kohdalla nousi esiin yksi ylhäältä-alas 

menetelmän heikkous: jotkin ehdotetuista varaosista eivät suoraan palvelleet 

varaosaliiketoimintaa, eli osaa ei ole myyty ainakaan toistaiseksi varaosana SAP-

toiminnanohjausjärjestelmässä. Tämä menetelmä kuitenkin mahdollisti sen, että 

potentiaalisena pidettävä varaosa materiaalia lisäävälle valmistukselle löytyi todella nopeasti. 

 

Alhaalta-ylös –menetelmä 

Alhaalta-ylös –menetelmän lisäksi hyödynnettiin ylhäältä-alas (top-down) suuntautuvaa 

datapohjaista lähestymistä valmistusmenetelmään soveltuvien varaosien löytämiseksi. 

Tutkimuksessa käytetty menetelmä mukailee pääpiirteittään VTT:n tutkimusprojektissa (2018) 

esiteltyä metodia, jossa datan käsittely on jaettu vaiheisiin. Metodia on sovellettu tähän 

tutkimukseen sopivaksi.  

 

Ylhäältä-alas –menetelmässä tulostettavia varaosia lähestyttiin tietojärjestelmistä saatavan 

datan kautta. SAP- ja BI –järjestelmistä kerättiin varaosien myyntidataa (Service Spare Parts 

offering) kahdelta eri Fiberline-tuoteryhmän tulosyksiköltä. Cook-tulosyksiköltä data otettiin 

vuosien 2016-2019 ajalta ja Fiber-tulosyksiköltä 2017-2019 ajalta. Toteutunutta 

varaosamyyntiä päätettiin käyttää, jotta arvioidaan varaosia, joita todella myydään asiakkaille. 

Data käsiteltiin molempien tulosyksiköiden osalta toisistaan erillisinä kokonaisuuksina, sillä 

tulosyksiköt edustavat erityyppisiä laitteita ja näin myös ominaisuuksiltaan erilaisia varaosia. 

 

Ennen varsinaista datan analysointia kerätty data esikäsiteltiin ja siivottiin. Tämän jälkeen 

varsinaista analyysiä käytiin tekemään. Tämä edustaa kuvassa 19 lähtötilannetta eli 

varaosanimikkeiden määrä oli tällöin 100 %. Näihin varaosanimikkeisiin sisältyvät niin 
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välitysosat, piirustukselliset osat ja vanhat osat, joilla ei välttämättä ole 3D-mallia. Tässä 

tutkimuksessa päätettiin jättää pois ne varaosat, joista kohdeyrityksellä ei ole hallussaan 

valmistuspiirustuksia. Datasta poistettiin siis kaikki ne varaosanimikkeet, joista ANDRITZ 

Oy:llä ei ole valmistuspiirustusta. Seuraavaksi jäljellä olevien nimikkeiden kohdalla arviointiin, 

onko varaosaa teknisesti mahdollista tulostaa tällä hetkellä tai lähitulevaisuudessa. Rajoittavina 

tekijöinä olivat pääasiassa materiaali ja kappaleen koko. Lopuksi annettiin arvio, kuinka suuri 

osuus teknisesti tulostettavista varaosista olisi järkevää ja kannattavaa valmistaa materiaalia 

lisäämällä. Kuva 17 esittää edellä mainittujen vaiheiden mukaan datasta saadut tulokset 

prosentuaalisesti. Käytännössä datan analysointi koostui siis neljästä vaiheesta: 

1. Varaosadatan määrittely (käytetty varaosien myyntidataa) 

2. Poistetaan varaosat, joista tapausyrityksellä ei ole suunnittelutietoja ja piirustusta 

3. Poistetaan varaosat, joita ei ole mahdollista tulostaa tällä hetkellä tai lähitulevaisuudessa 

4. Määritellään varaosat, joiden tulostaminen on järkevää ja/tai taloudellisesti kannattavaa 

 

 

Kuva 17 Fiber- ja Cook-tuotealueiden tulostettavat varaosat prosentuaalisesti 

 

Kuten yllä olevasta kuvasta voidaan havaita, tulosyksiköiden välillä on eroja materiaalia 

lisäävän valmistuksen teknisessä soveltumisessa varaosien valmistamiseen. Fiber-

tulosyksiköllä vain 7% varaosista voidaan pitää teknisesti soveltuvana lisäävään valmistukseen, 

sillä tuotealueen myydyistä varaosista monet ovat joko kooltaan tai materiaaliltaan haastavia 

tulostettavaksi. Fiber-tuotealueen varaosina myytävät tiivisteet osat ovat pitkänomaisia, eivätkä 

näin ollen mahdu tulostuskammioon sellaisenaan. Lisäksi Fiber-tuotealueen varaosissa 

käytetään paljon erikoismateriaaleja, kuten esimerkiksi materiaalia X. Materiaali X on kehitetty 
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sellu- ja paperiteollisuuden tarpeisiin ja sitä käytetään esimerkiksi laitteistojen tiivisteissä. 

Haastatellun asiantuntijan mukaan kyseinen materiaali on todettu laadultaan toimivaksi 

sovelluksissaan ja korvaavista materiaaleista ei tähän mennessä ole hyviä kokemuksia. Cook-

tuotealueella löytyi enemmän osia, joita on teknisesti mahdollista tulostaa. Cook-tuotealueen 

myytävät piirustukselliset varaosat ovat pääasiassa metalliosia, eivätkä sisällä vastaavanlaisia 

erikoismateriaaleja kuten Fiber-tuotteissa. Cook-varaosissa tulosteiden järkevyyttä rajoittaa 

merkittävästi osien suuruus ja raskaus.  

 

Ylhäältä-alas -menetelmä antaa hyvän yleiskuvan materiaalia lisäävästä valmistuksen 

hyödyntämisestä kyseisillä tulosyksiköillä. Menetelmä ottaa huomioon suuremman määrän 

varaosanimikkeitä kuin asiantuntijalähtöinen alhaalta-ylös –menetelmä. Ylhäältä-alas –

menetelmällä osien kartoittaminen oli kuitenkin kokonaisuudessa huomattavasti hitaampaan 

kuin alhaalta-ylös –menetelmällä, sillä nimikkeistä ei aina suoraan voinut päätellä osan 

tulostettavuutta eli kappaleen mittoja tai materiaalia. Tällöin oli osakohtaisesti tarkastettava 

jokaisen kappaleen koko, materiaali, massa ja geometria valmistuspiirustuksesta. Koska 

menetelmän tarkoituksena on antaa tehokkaasti yleiskuva materiaalia lisäävän valmistuksen 

soveltuvuudesta, ei tarkastelua voi tehdä syvällisesti jokaisen osan kohdalla, esimerkiksi 

toleranssien ja pinnanlaatujen suhteen.  

 

Menetelmällä saadut tulokset ovat melko yhteneväisiä Knofius et al. (2016) ja VTT:n (2016) 

vastaavien tutkimuksien kanssa. VTT tutkimuksessa (Salmi et al. 2018, s. 12-13) kohteena 

olivat myös kaksi teknologiateollisuuden laitevalmistajaa, joiden laitteiden elinkaaret ovat 

pitkät. Näissä kahdessa kohdeyrityksessä noin 20–25 % varaosista olisi teknisesti mahdollistaa 

valmistaa materiaalia lisäämällä ja näistä noin 2 % taloudellisesti kannattavaa. Knofius et al. 

(2016, s. 924-925) tutkittiin metodin toimintaa ilmailuteollisuuden toimittajan 

varaosanimikkeistöllä. Analysoidusta varaosanimikkeistöstä noin 15 % oli teknisesti 

toteutettavissa tulostamalla ja taloudellisia hieman alle 3 %.  
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6.2 Tulosteiden alihankinta ja hankintakustannukset 

 

Tulostettavien varaosien alihankinnasta ja hankintakustannuksista pyrittiin saavuttamaan 

yleiskuva. Materiaalia lisäämällä valmistettujen varaosien hankintakustannuksia verrattiin 

perinteisin valmistusmenetelmin valmistettujen osien hankintahintoihin. Tätä tutkittiin 

nimenomaan alihankintana. 

 

Varaosien hankintakustannuksia selvitettiin esimerkinomaisesti muutaman varaosan avulla. 

Kyseiset esimerkkiosat valittiin aiemmin kartoitetuista varaosanimikkeistä, joista varaosia 

pyrittiin valitsemaan molemmilta tuotealuilta tasapuolisesti. Lisäksi valittiin erityyppisiä ja 

kokoisia varaosia kustannustarkasteluun. Näihin tarkasteltaviin osiin sisältyy myös alhaalta-

ylös –menetelmällä löytynyt potentiaalinen varaosa A, jota pidettiin kannattavana tutkia lisää. 

Taulukossa 3 on esitetty varaosat, joiden hankintakustannukset selvitettiin.  

  

Taulukko 3 Varaosien hankintahinnat materiaalia lisäämällä valmistuksella verrattuna 

hankintahintoihin perinteisillä menetelmillä 

Osan kuvaus Tuotealue 
AM-
teknologia 
hinta% 

Osa I Cook 485 % 

Osa J Cook 300 % 

Osa K Cook 733 % 

Osa A Fiber 7774 % 

Osa L Fiber 4043 % 

Osa M Fiber 2084 % 

 

Yllä olevassa taulukossa on esitetty varaosien hankintahinnat materiaalia lisäävällä 

valmistuksella verrattuna perinteisiin menetelmiin. Varaosien hankintahinnat tulostamalla 

saatiin suomalaiselta alihankkijalta, joka tarjoaa materiaalia lisäävän valmistuksen palveluita 

teollisuudelle. Näitä hintoja verrattiin hankintahintoihin, kun osat olivat perinteisin menetelmin 

valmistettuja. Perinteisien menetelmien hankintahinnat saatiin SAP-

toiminnanohjausjärjestelmän viimeksi toteutuneista ostohinnoista. Kaikki yllä esitetyt osat 

hankintaan tällä hetkellä toimittajilta, jotka valmistavat ne perinteisillä menetelmillä.   
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Esimerkkiosien kohdalla hankintahinnat tulostamalla ovat merkittävästi suurempia kuin 

perinteisillä menetelmillä. Monien osien kohdalla kappaleen suuri massa aiheuttaa suuret 

hankintakustannukset. Esimerkiksi tulostimen teoreettisen maksimivauhdin ollessa noin 2,5 

kilogrammaa vuorokaudessa (kg/vrk) ja tulostetavan metallikappaleen massan esimerkiksi 

10kg, kyseistä kappaletta tulostettaisiin melkein yhden työviikon ajan. Tämän lisäksi 

kappaleeseen voidaan joutua tulostamaan tukirakenteita, jotka lisäävät tulostettavaa massaa 

entisestään. Varaosia voidaan joutua myös jälkikäsittelemään esimerkiksi lämpökäsittelyllä, 

koneistamalla tai lankasahaamalla varsinaisen tulostamisen jälkeen, joka myös osaltaan lisää 

varaosan hankintakustannuksia. Käytännön hintaluokkana kappaleen tulostamista pohtiessa 

eräs haastateltava 3D-tulostuspalveluntarjoaja ehdottaa käytettäväksi noin 1,5 euroa grammalta 

(€/g) koneenrakennusmetallista (esimerkiksi rosteri, työkaluteräs ja inconel-seokset).  

 

Hankintahintojen tutkiminen havainnollistaa hyvin sitä, että teknisesti potentiaalinen osa voi 

olla taloudellisesti kannattamatonta tulostaa. Monet varaosat voisivat olla teknisesti 

toteuttamiskelpoisia tulostamalla, mutta tulostamisen mahdolliset suuremmat kustannukset 

voivat sulkea pois teknisesti sopivat varaosat käytännön liiketoiminnassa. Esimerkiksi 

teknisesti potentiaalisena nähdyn osan A kohdalla hankintakustannukset olivat materiaalia 

lisäämällä 7774 % suuremmat kuin hankittaessa osa toimittajalta, joka valmistaa sen perinteisin 

menetelmin. Osan nettopaino on 13,8 kilogrammaa ja se tarvitsee lisäksi merkittävät 

tukirakenteet tulostettavaksi. Teräksillä yhtä kappaletta tulostaisi noin viikon ajan, eli tulostin 

olisi sidottuna tuon ajan yhden varaosan tulostamiseen. Koska tulostimista aiheutuvat 

pääomakustannukset ovat suuria, koneaika on kallista. Nämä syyt aiheuttavat tämän varaosan 

kohdalla suuren hankintahinnan. Jos tämän varaosan hankintakustannuksia haluttaisiin 

kohtuullistaa, pitäisi osa suunnitella uudelleen, niin että materiaalinkäyttö optimoitaisiin ja osa 

kevenisi. Kappaleisiin kannattaa laittaa vain sen verran materiaalia, kun oikeasti tarvitaan. 

Pienempi massa lyhentää valmistusaikaa ja näin pienenevät myös tulostamisen kustannukset. 

Esimerkiksi VTT:n tutkimuksessa (Komi 2016, s. 9) eräs kappale suunniteltiin paremmin 

tulostukseen sopivaksi topologisen optimoinnin avulla. Uudelleen suunnittelun ansiosta 

kappaleen massa pieneni jopa 79 %. Tällaisella kevenemisellä on jo suuri merkitys kappaleen 

tulostamisen kustannuksiin ja koneaikaan.  
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Vaikka materiaalia lisäävän valmistuksen kustannukset näyttäytyvät tällä hetkellä perinteisiä 

menetelmiä suurempina, voidaan tulostamista hyödyntämällä päästä lyhyempiin 

toimitusaikoihin.  Nopeat toimitusajat ovat kriittisiä tekijöitä varaosaliiketoiminnassa. Vuoden 

2018 asiakastyytyväisyyskyselyn perusteella yhtenä divisioonan suurimpina haasteina olivat 

asiakkaiden mielestä toimitusajat. Tulostamalla esimerkkiosien toimitusajat osasta olivat 

riippuen arviolta 3-6 viikkoa lyhyempiä kuin hankittaessa osat perinteisillä menetelmillä. Erään 

haastattelun toimittajan mukaan he voisivat toimittaa kaikki osat tulostamalla aina kahdessa 

viikossa. Toinen haastateltu 3D-tulosteiden toimittaja kuitenkin painottaa, että toimitusaikaan 

vaikuttaa niin kysytty materiaali kuin heidän ajoaikataulunsa. Tällä hetkellä heidän 

toimitusaikansa ovat noin 1-4 viikkoa, mutta töiden lisääntyessä joillekin materiaaleille 

toimitusaika voi olla 6 viikkoa. Toimitusaikaan vaikuttaa myös esimerkiksi se, että onko 

materiaali vaihdettu juuri pois koneesta.  

 

Huolimatta siitä, että tällä hetkellä materiaalia lisäämällä valmistetut varaosat ovat ainakin 

tutkimuksessa käytettyjen esimerkkiosien kohdalla hankintahinnaltaan huomattavan korkeita, 

tulee kuitenkin muistaa, että teknologian kehittyessä ja yleistyessä potentiaalia 

kustannussäästöille on olemassa. Ennusteiden (Knofius et al. 2019, s. 10) mukaan materiaalia 

lisäävän valmistusteknologian hinta tulisi laskemaan vuodesta 2018 vuoteen 2023 jopa 30 %. 

Perinteisin menetelmin valmistetuille osille ei ole odotettavissa vastaavanlaista hintakehitystä. 

Kuitenkaan tässä vaiheessa on mahdotonta sanoa kuinka paljon ja milloin kustannukset tulevat 

tarkalleen ottaen laskemaan.  

 

Hyvä on huomata myös se, että kustannussäästöt eivät kuitenkaan välttämättä ole ainoa motiivi 

materiaalia lisäämällä valmistetun varaosan hankkimiseksi. Varsinkin varaosaliiketoiminnassa 

toimitusajat ovat kriittisiä ja vaihtoehtoisen teknologian ansiosta varaosia voidaan toimittaa 

asiakkaalle nopeammin. Joskus myös ajaudutaan tilanteeseen, että haluttua varaosaa ei ole enää 

saatavilla, ja sen valmistaminen tulostamalla on järkevin ja taloudellisin vaihtoehto. Hankinnan 

näkökulmasta materiaalia lisäävän valmistuksen huomioiminen lisää myös mahdollisten 

toimittajien määrää ja luo uusia hankintakanavia. Näin on mahdollista myös tasata kapasiteettia 

eri toimittajien välillä varsinkin kiireisinä aikoina, esimerkiksi asiakastehtaiden seisokkien 

aikaan.  
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6.3 Teknologian vaikutus varaosien varastointiin 

 

Varaosavarastoon sitoutunutta pääomaa olisi teoreettisesti mahdollista pienentää materiaalia 

lisäävää valmistusta hyödyntämällä. Tutkimuksessa ei löytynyt kuin yksi varaosa, jota 

varastoidaan ja joka on mahdollista valmistaa materiaalia lisäämällä. Tämä nimike oli aiemmin 

tarkasteltu varaosa A, jota varastoidaan Savonlinnan varaosavarastossa.  

 

Varaosille on määritelty SAP-toiminnanohjausjärjestelmässä hälytysrajat, jolloin 

täydennystilaus varastoon on tehtävä. Varsinaista varmuusvarastoa ei käytetä. Kyseiselle 

varaosalle A on määritelty SAP-toiminnanohjausjärjestelmään 30 kappaleen hälytysraja ja 

täydennyserän kooksi 50 kappaletta. Nykyisellään osa A valmistettaan valamalla, ja 

yksittäiskappaleiden valaminen ei ole taloudellisesti kannattavaa. Osan toimitusaika valuna on 

noin 8 viikkoa, mutta koska kyseessä on valuosa, toimitusaika saattaa olla huomattavasti 

pidempikin. Toimittajat jotka valmistaisivat osan tulostamalla, lupasivat arviolta 2-4 viikon 

toimitusaikoja. Valmistamalla kappale vaihtoehtoisesti materiaalia lisäämällä, voitaisiin 

lyhyemmän toimitusajan ansiosta pienentää ainakin SAP-järjestelmässä ylläpidettävää 

tilauserän kokoa. Materiaalia lisäävällä valmistustavalla yksikkökustannus ei ole samalla 

tavalla sidottu kappalemäärään kuin perinteisissä menetelmissä. Kuitenkin ennen varsinaisia 

varaston ohjausparametrien muuttamista, pitäisi materiaali lisäämällä osan hankintakustannus 

saada lähelle perinteisten menetelmien hankintahintaa.  

 

6.4 Teknologian hyödyt ja uudet liiketoimintamahdollisuudet varaosille 

 

Materiaalia lisäävän valmistusteknologian tuomia hyötyjä varaosaliiketoiminnalle ja uusien 

liiketoimintamahdollisuuksien soveltamista selvitettiin kyselyn avulla. Tämän lisäksi 

haastateltiin erään suomalaisen sellutehdasasiakkaan edustajaa, jotta saadaan myös asiakkaan 

näkökulma huomioitua.  

 

Fiberline-tuoteryhmälle teetettiin sähköinen kysely, jolla selvitettiin organisaatiossa 

työskentelevien näkemyksiä materiaalia lisäävästä valmistuksesta, sen hyödyistä ja 

soveltamisesta varaosaliiketoimintaan. Suurin osa vastaajista edusti varaosamyyntiä (41 %) ja 

suunnittelua/tuotehallintaa (41 %). Loput vastaajista edustivat hankintaa ja laatua. Kyselyyn 
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vastanneista suurimmalle osalle materiaalia lisäävä valmistus oli vähän tai jokseenkin tuttua 

entuudestaan. Suunnittelussa ja tuotehallinnassa työskenteleville materiaalia lisäävä valmistus 

oli tutumpaa kuin esimerkiksi varaosamyynnissä ja hankinnassa työskenteleville. Tietoa 

teknologiasta vastaajat kertoivat saaneen niin uutisista, lehdistä, työaikana järjestetyistä 

koulutuksista ja esimerkiksi verkostojen kautta, kuten alihankkijoilta tai kollegoilta. Jotkut 

vastaajista olivat myös työskennelleet aiemmin aiheen parissa.  

 

Vastauksien perusteella organisaatiossa on realistiset käsitykset uuden teknologian hyödyistä 

ja vaikutuksista liiketoimintaan kokonaisuudessaan. Kuvassa 18 on esitetty materiaalia lisäävän 

valmistuksen hyötyjä kyselyn pohjalta. Organisaation eri osastojen välillä näkyi eroja erilaisien 

hyötyjen suhteen. Kaikkien vastaajien kesken merkittävimpänä hyötynä nähtiin, että 

prototyyppien ja pienoismallien valmistaminen on tulostamalla helpompaa ja halvempaa. 

Varsinkin varaosamyynnissä ja hankinnassa työskentelevien mielestä uudet hankintakanavat ja 

toimittajat ovat melko tärkeä hyöty. Näiden vastaajien mielestä on myös tärkeää, että osa 

voidaan tulostaa tarpeen mukaan ja säästää varastointikustannuksissa. Suunnittelijoiden ja 

tuotehallinnan vastauksissa esille nousivat erityisesti suunnittelun vapaus, monimutkaisten 

kappaleiden valmistaminen, räätälöintimahdollisuudet ja työkalujen tarpeettomuus.  

 

Kokonaisuudessaan vastaajien tulevaisuuden odotukset teknologian osalta ovat pitkälti 

yhteneviä yleisten ennusteiden kanssa. Enemmistö kyselyyn vastanneista pitääkin 

todennäköisenä, että materiaalia lisäävä valmistus tulee olemaan yleinen valmistusmenetelmä 

perinteisien menetelmien rinnalla 10 vuoden kuluttua. Eräs vastaaja toteaa avoimissa 

kommenteissa: 

  

”3D-tulostus tulee korvaamaan perinteisiä valmistusmenetelmiä 5 - 10 vuoden 

kuluessa.” 
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Kuva 18 Materiaalia lisäävän valmistuksen hyötyjä 

 

Kirjallisuudessa ja aiemmissa tutkimuksissa on esitetty erilaisia liiketoimintamalleja 

materiaalia lisäävälle valmistukselle varaosaliiketoiminnassa. Tutkimuksessa tarkasteltiin 

seuraavien vaihtoehtojen soveltamista kohdeyrityksessä, joista jokainen vaihtoehto on esitelty 

yksityiskohtaisesti: 

- Suoraan korvaavat varaosat  

- Hätävaraosat  

- Parannellut varaosat 

- Varaosan korjaaminen tulostamalla 

- Varaosakoonpanot  

 

Kyselyn tulosten perusteella organisaatiossa uskotaan, että soveltamismahdollisuuksia 

materiaali lisäävälle valmistukselle löytyy. Esimerkiksi 73 % vastaajista oli sitä mieltä, että 

materiaalia lisäävää valmistusta voitaisiin käyttää teollisuuden lopputuotteiden 

valmistamisessa ja alihankinnassa.  Suunnittelijoiden ja tuotehallintaa edustavista vastaajista 

jopa 90 % oli sitä mieltä, että teknologia sopii teollisuuden lopputuotteiden valmistamiseen. 

Vaikka teknologia on vielä melko uutta, kyselyn perusteella uskotaan, että Fiberline-

tuoteryhmän asiakkaat olisivat valmiita ostamaan tulostetun varaosan (82 % vastaajista). 

Joidenkin vastaajien mielestä asiakas olisi valmis harkitsemaan tulostettua varaosaa ainoastaan 
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hätätapauksessa esimerkiksi laiterikon sattuessa. Yhden vastaajan mielestä asiakkaat eivät olisi 

valmiita ostamaan tulostettuja varaosia, koska teknologia ja tulosteet eivät ole luotettavia. 

Kuitenkin tutkimusta varten haastatellun sellutehdasasiakkaan edustajan mielestä ei ole 

merkityksellistä, millä menetelmällä varaosa on valmistettu. Tärkeintä asiakkaan näkökulmasta 

on, että osa toimii sille tarkoitetulla tavalla. Tulostetuille varaosille olisi saatava samat takuut 

kuin perinteisillä menetelmillä valmistetuille osille. Joskin tästä on mahdollista joustaa 

esimerkiksi hätävaraosien kohdalla.  

 

Tapausyrityksessä toteutetun kyselyn perusteella tulostettujen varaosien potentiaalisimpina 

liiketoimintamahdollisuuksina nähdään suoraan korvaavat varaosat, hätävaraosat ja parannellut 

varaosat. Varaosan korjaamista materiaalia lisäämällä ja varaosakokoonpanoja ei nähty yhtä 

todennäköisinä vaihtoehtoina loppuasiakaskontekstissa. Liiketoimintamahdollisuuden 

potentiaalia arvioidessa eri osastojen välillä oli havaittavissa eroja, jota kuva 19 havainnollistaa. 

Alla on esitetty tutkitut liiketoimintakonseptit yksityiskohtaisemmin, mitä hyötyjä niihin 

liittyisi ja millaista panostusta niiden käyttöönotto vaatisi Fiberline-tuoteryhmässä.  

 

 

Kuva 19 Liiketoimintamahdollisuuksien potentiaali osastoittain 
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Suoraan korvaavat varaosat 

Kyselyyn vastanneista 59 % piti suoraan korvaavia varaosia potentiaalisena vaihtoehtona 

materiaalia lisäävän valmistuksen soveltamiseen. Suoraan korvaavilla varaosilla tarkoitetaan 

kappaleita, joiden valmistusmenetelmä on siirtynyt perinteisitä menetelmistä materiaalia 

lisääviin. Eli varaosat, jotka valmistettiin ennen perinteisellä menetelmällä, valmistetaan nyt 

tulostamalla.  

 

Varsinainen haaste suoraan korvaavien varaosien hyödyntämisessä on teknologisesti ja 

taloudellisesti kannattavien varaosien löytäminen. Suoraan korvaaviin varaosiin siirtymisessä 

rajoittaa teknologian tunnettavuus ja vanhat toimintatavat sekä perinteet, jotka ohjaavat yhä 

perinteisten valmistusmenetelmien pariin. Myöskään teknologian laadusta ja luotettavuudesta 

ei olla täysin varmoja. Laadultaan tulostamalla valmistetut osat vastaavat lähes perinteisin 

menetelmin valmistettua, ja tarvittaessa jälkikäsittelyllä kappaleen laatua voidaan parantaa 

entisestään.  

 

Hyviä kokemuksia suoraan korvaavista varaosista on jo Kraft and Paper Mill Services –

divisioonan eräässä tuoteryhmässä Suomessa. Erästä varaosaa on myyty tulosteena suoraan 

loppuasiakkaalle. Kyseisen varaosan tulostamiseen päädyttiin saatavuusongelmien takia. 

Kilpailukykyisin hankintahinta saatiin 3D-palveluntarjoajalta. Tämän toimittajan laitteella oli 

mahdollista tulostaa kyseinen varaosa, ja lisäksi materiaali ja eräkoko olivat sopivat. 

Vaihtoehtoinen menetelmä kyseiselle varaosalle olisi ollut tarkkuusvalu, mutta pienen 

kysynnän vuoksi sillä ei saada aikaan hintaetua. Pienemmän yksikköhinnan tavoittelemiseksi 

varaosaa ei haluta ostaa suurempia eriä varastoitavaksi. Lisäksi laadun puolesta tulostetut osat 

ovat olleet erittäin hyviä vaatimuksiin nähden.  

 

Hätävaraosat 

Hätävaraosat näyttäytyivät kyselyn perusteella kaikkein potentiaalisimpana 

liiketoimintamahdollisuutena (64% vastaajista). Hätävaraosia voidaan hyödyntää, kun 

havaitaan uhkaava laiterikko tai laiterikko on jo tapahtunut. Hätävaraosan avulla on mahdollista 

pitää laite käynnissä alkuperäisen osan valmistamisen ajan. Tulostamalla kappale esimerkkisi 

korvaavasta materiaalista, varaosa voitaisiin toimittaa nopeasti asiakkaalle. Tyypillisesti osia, 

joita ei varastoida varaosavarastossa, valmistetaan asiakkaan tilauksen saavuttua 
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kohdeyritykselle. Varaosa ohjataan SAP-toiminnanohjausjärjestelmässä ostettavaksi 

alihankkijalta. Pelkästään konepajoilla toimitusajat ovat helposti useiden viikkojen mittaisia. 

Jos varaosa tulee toimittaa tehtaalle, joka on maantieteellisesti kaukana, toimitusaika asiakkaan 

näkökulmasta pitenee entisestään.  Esimerkiksi konepajalla laakeriholkin tai vastaavan osan 

toimitusaika voi olla noin 7-11 viikkoa, erikoismateriaaleista valmistettaessa jopa enemmän.  

 

Materiaalia lisäävällä valmistuksella varaosat voitaisiin valmistaa perinteisiä menetelmiä 

nopeammin. Materiaalia lisäävällä valmistuksella on yleisesti lyhyemmät toimitusajat 

verrattuna perinteisiin menetelmiin. Haastatellut toimittajat lupasivat noin 2-4 viikon 

toimitusaikoja lähes kaikille osille. Kun hätävaraosa saadaan toimitettua nopeasti, voidaan 

pienentää asiakkaalle koituvia tuotannon menetyksiä tai estää laiterikko kokonaan. 

Reagoiminen asiakkaan tarpeeseen nopeasti voi myös kasvattaa asiakkaan tyytyväisyyttä. 

Hätävaraosia myydessä tulee kuitenkin pohtia, millaisia takuita varaosille annetaan, varsinkin 

jos varaosa valmistetaan korvaavasta materiaalista. Tällaisessa tapauksessa hätävaraosan 

takuun voisi luvata esimerkiksi alkuperäisen varaosan saapumiseen asti.  

 

Haastatellun suomalaisen sellutehdasasiakkaan edustajan mielestä tulostetuille hätävaraosille 

voisi löytyä käyttöä. Haastateltava pohtii, että tulostettu varaosa voitaisiin ostaa, jos sillä 

saadaan pidettyä tehdas käynnissä alkuperäisen osan saapumiseen tai esimerkiksi seuraavaan 

huoltoon asti.  Hätävaraosan voisi käytön jälkeen myös siirtää tehtaan omaan varaosavarastoon, 

jolloin vastaavan tilanteen sattuessa osaa voisi käyttää uudelleen. Asiakas pitää tärkeänä, että 

hätävaraosalla on oltava kohtuullinen hinta, varsinkin kun hätävaraosaa on tarkoitus käyttää 

vain lyhyen aikaa. Asiakas olisi valmis joustamaan toimittajan varaosalle luvatuista 

normaaleista takuista, jos varaosa saataisiin tehtaalle esimerkiksi usean viikon sijasta 

muutamassa päivässä korvaavasta materiaalista.  

 

Parannellut varaosat 

Puolet kyselyyn vastanneista piti paranneltuja varaosia mahdollisena vaihtoehtona 

varaosaliiketoiminnassa. Varsinkin suunnittelussa ja tuotehallinnassa työskentelevien 

vastaajien mielestä (70%) tämä oli potentiaalisin liiketoimintamahdollisuus. Uuden 

tuotantoteknologian ansiosta varaosan toiminnallisuutta, ulkonäköä tai muita ominaisuuksia 

voitaisiin parantaa. Varaosan parantamisen tarpeet ja tavoitteet tulisi selvittää aina 
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osakohtaisesti suunnittelun kanssa, sillä osan muuttamisen mahdolliset vaikutukset 

kokoonpanoon ja laitteen toimintaan tulee huomioida. Suunnittelijoilla ja tuotepäälliköillä on 

paras tieto osan kokoonpanoon, lujuusvaatimuksiin ja tehtaiden prosessivaatimuksiin liittyen. 

Paranneltujen ja asiakaskohtaisesti räätälöityjen osien myyminen tarjoaa asiakkaille parempaa 

palvelua ja kasvattaa asiakkaan palvelusta kokemaa arvoa. Räätälöinti tarjoaa myös 

palveluntarjoajalle mahdollisuuden kasvavaan liiketoimintaan.  

 

Varaosan korjaaminen tulostamalla 

Varaosia voitaisiin korjata materiaalia lisäämällä. Esimerkiksi DED-menetelmä on yleisesti 

käytetty suurien komponenttien korjauksessa ja menetelmällä voidaan korjata esimerkiksi 

turbiinimoottoreita (Nguyen et al. 2018, s. 175). Varaosan korjaamista tulostamalla on 

kannattavaa harkita, kun osalla on pitkä toimitusaika tai osan valmistaminen on kallista.  

 

Varaosien korjaaminen ei ole toistaiseksi ollut keskeistä toimintaa varaosaliiketoiminnassa, 

sillä varaosan korjaamista olisi harkittava aina tapauskohtaisesti. Kuitenkin kohdeyritys myy 

esimerkiksi kunnostuksia vanhoille osille ja laitteille. Vastaavanlaista osan korjaamista on jo 

toteutettu käytännössä tuoteryhmän sisällä, kun robotilla on hitsattu erään laitteen roottoria.  

 

Varaosakokoonpanot 

Varaosakokoonpanot, joissa varaosia liitetään yhteen ja valmistetaan kertatulosteena, ei tällä 

hetkellä näyttäydy potentiaalisena vaihtoehtona Fiberline-tuoteryhmän 

varaosaliiketoiminnassa. Tämä johtuu siitä, että tulostuskammioiden koko rajoittaa vielä paljon 

tulostettavia kappaleita. Tällä hetkellä on haasteellista jo yksittäisienkin varaosien kohdalla 

löytää kappaleita, jotka mahtuisivat tulostuskammioihin. Fiberline-tuoteryhmän varaosat ovat 

kooltaan melko suuria ja liitettäessä useita osia yhteen kokoonpanoksi, tulostettavaksi tulisi 

entistä suurempi kappale. Tulevaisuudessa teknologian kehittyessä kyseistä konseptia voitaisiin 

harkita, jos perinteisten 3D-tulostimien rakennuskammioiden kokoa saadaan kasvatettua 

tarpeeksi. 
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6.5 Edellytykset teknologian käyttöönotolle 

Uuden teknologian käyttöönottoon voi liittyä epävarmuutta, sillä materiaalia lisäävä valmistus 

on vielä melko epäkypsässä vaiheessa. Teknologisten ominaisuuksien ja kustannusten 

tulevaisuuden kehityksestä ei voida esittää kuin arvauksia ja ennusteita (Knofius 2019, s. 1). 

Tapausyrityksessä toteutetun kyselyn perusteella organisaatiossa ollaan tietoisia materiaalia 

lisäävän valmistusteknologian tämän hetkisistä haasteista, jotka vaikuttavat uuden menetelmän 

käyttöön ottoon (kuva 20). 

 

 

Kuva 20 Materiaalia lisäävän valmistukseen liittyvät haasteet  

 

Monet materiaalia lisäävään valmistuksen haasteista liittyvät vastaajien mukaan juuri itse 

teknologiaan ja sen laatuun. Esimerkiksi vastaajista huomattava osa pitää materiaalien 

rajallisuutta, rakennuskammion tilavuutta ja teknologian nuoruutta haasteina ja heikkouksina. 

Varsinkin varaosamyynti ja hankinta suhtautuvat pessimistisemmin teknologian kypsyyteen, ja 

62 % näillä osastoilla työskentelevistä oli sitä mieltä, että teknologia on liian nuorta ja siitä ei 

ole tarpeeksi kokemusta. Suunnittelussa ja tuotehallinnassa vastaava luku oli 20 %. Avoimissa 
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kommenteissa nousee myös esille tulostettavien kappaleiden kokoon ja materiaaliin liittyvät 

seikat.  

 

 ”Suurien kappaleiden tulostaminen lapsenkengissä” 

 

”Toivoisin tietoa tämänhetkisistä tulostusmateriaaleista. Olen nähnyt erilaisia 

muoveja ja jopa metallia. En ole hirmu vakuuttunut näkemääni, joten tieto 

materiaaleista voi auttaa myötämielisyydessä.” 

 

Kyselyn tuloksissa kustannusnäkökulmat ovat tulleet huomioiduksi pääasiassa tulostimien 

hinnan ja niiden pääomakustannusten kautta. Vain noin kolmasosa vastaajista pitää 

tulostettujen osien hankintahintaa korkeana. Tähän voi vaikuttaa se, että teknologia yhdistetään 

usein juuri prototyyppien ja pienoismallien valmistamiseen, joka voi olla edullisempaa kuin 

lopputuotteiden valmistus. Kyselyyn osallistuneista kaikkien (100 % vastaajista) mielestä 

materiaalia lisäävä valmistus sopii hyvin juurikin prototyyppien ja pienoismallien 

valmistamiseen. Eräs kyselyyn vastaaja uskoo, että monilla materiaalia lisäävään valmistukseen 

liittyvät mielikuvat ovat harrastukseen rinnastettavia.  

 

Yhtenä merkittävämpinä haasteista nähdään, että osat ja laitteet suunnitellaan yhä perinteisillä 

menetelmillä valmistettavaksi. Eräs vastaaja painottaakin avoimissa kommenteissa, että 

suunnittelussa tarvittaisiinkin näkökulman muutosta. Positiivisena voidaan nähdä, että 

suunnittelutyökalut ja tietojärjestelmät sekä 3D-mallien puuttuminen eivät ole esteenä 

teknologian hyödyntämiselle. Myöskään kiinnostus teknologiaa kohtaan ei ole esteenä. 

Muutenkin yleinen tunnelma ja näkökulmat olivat positiivisia organisaatiossa, kun materiaalia 

lisäävästä valmistuksesta keskusteltiin. Monet totesivatkin, että aihe on erittäin 

mielenkiintoinen. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tämä kappale esittelee tutkimuksen johtopäätökset, yhteenvedon ja vastaa aiemmin esitettyihin 

tutkimuskysymyksiin. Lisäksi ehdotetaan vielä mahdollisia jatkotutkimusaiheita.  

 

7.1 Johtopäätökset ja yhteenveto 

 

Tutkimuksen alussa asetettu päätavoite oli tutkia materiaalia lisäävän valmistuksen 

mahdollisuuksia ja vaikutuksia varaosaliiketoiminnassa huomioiden niin tekniset, taloudelliset 

ja liiketoiminnalliset seikat. Päätavoite on laaja ja kokonaisvaltainen, ja siitä johdettiin kolme 

tutkimuskysymystä, jotka ovat esitetty alla. Näihin kysymyksiin pyrittiin tutkimuksen avulla 

löytämään vastaukset. 

 

1. Mitä varaosia voidaan valmistaa materiaalia lisäämällä? 

2. Miten materiaalia lisäävä valmistus vaikuttaa kustannuksiin? 

3. Mitä uusia liiketoimintamahdollisuuksia materiaalia lisäävä valmistus voisi tarjota 

varaosien osalta? 

 

Ensimmäinen tutkimuskysymys pureutuu materiaalia lisäävän valmistuksen teknisiin 

seikkoihin kohdeyrityksen varaosaliiketoiminnassa. Fiberline-tuoteryhmän 

varaosanimikkeistöstä pyrittiin löytämään teknisesti materiaalia lisäävään 

valmistusmenetelmään soveltuvia varaosia ja selvittää mitä haasteita tuoteryhmän varaosien 

tulostamiseen liittyy. Lisäksi pyrittiin yleistämään, millaisia varaosia kannattaa harkita 

tulostettavaksi. Varaosien sopivuutta teknologialle arvioitiin käyttäen kahta eri menetelmää: 

haastatteluja ja data-analyysiä.  

 

Saatujen tulosten perusteella voidaan todeta, että tällä hetkellä vain pientä osaa varaosista on 

teknisesti mahdollista tulostaa. Kuitenkin verrattaessa muutamaan aikaisempaan tutkimukseen 

(Knofius et al. 2016; Salmi et al. 2016), saadut tulokset ovat melko tyypillisiä 

liiketoimintaympäristössä, jossa osia ei alun perin ole suunniteltu tulostettavaksi. Fiberline-

tuoteryhmän varaosat ovat nykyisillä ominaisuuksillaan haasteellisia teknologian 

hyödyntämiseksi. Kuitenkin Cook- ja Fiber-tuotealueiden välillä voidaan huomata eroja. 
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Toteutetun analyysin perusteella myydyistä varaosista Cook-tuotealueella teknisesti 

tulostettavia varaosia olisi noin 23 %, kun taas Fiber-tuotealueella jonkin verran vähemmän eli 

noin 7 %. Materiaalia lisäävän valmistusmenetelmän käyttöä Fiberline-tuoteryhmässä 

rajoittavat pääasiassa teknologiaan liittyvät seikat ja että osia ei ole alun perin suunniteltu 

valmistettavaksi tulostamalla. Myytävät varaosat ovat suuria ja raskaista, jonka vuoksi suurta 

osaa niistä ei ole mahdollista tulostaa sellaisenaan, esimerkiksi tulostimien rajoitetun 

rakennuskammion koon takia. Myös merkittävä syy on, että sellutehtaissa joudutaan 

käyttämään erikoismateriaaleja, joita ei ole mahdollista tulostaa tai korvata. Muutenkin 

materiaaleja korvattaessa on käytettävä harkintaa sellunvalmistuksen prosessivaatimusten 

vuoksi. 

 

Teknologian ja tulostimien kehittymisen myötä materiaalivalikoiman ja rakennuskammion 

koon uskotaan kasvavan, mikä tuo lisää tulostamismahdollisuuksia. Kuitenkaan teknologian 

kehittyminen ei yksin ratkaise Fiberline-tuoteryhmän varaosien sopivuutta tulostamiseen, vaan 

suunnittelussa ja muissa toiminnossa tarvitaan tietoutta ja näkökulman muutosta. Jotta 

materiaalia lisäävällä valmistuksella saavutettaisiin hyötyjä varaosaliiketoiminnassa, tulisi osia 

optimoida materiaalia lisäävään valmistukseen sopivaksi. Käytännössä saatavien hyötyjen 

tarkastelu ja optimointi olisi tehtävä aina osakohtaisesti, jolloin se voi olla aikaa vievää ja sitoa 

resursseja. Lisäksi suunnittelijoiden olisi tunnettava hyvin materiaalia lisäävä 

valmistusteknologia, sillä teknologia vaikuttaa suunnitteluperiaatteisiin. Yksinkertaisena 

peukalosääntönä voidaan kuitenkin ohjeistaa, että materiaalia lisäävään valmistukseen 

teknisesti ja taloudellisesti sopivat kappaleet ovat: 

- melko pieniä ja keveitä 

- rakenteeltaan kohtuullisen monimutkaisia  

- kappaleet, joiden valmistamisessa on hidas ja kallis työvaihe 

 

Toisen tutkimuskysymyksen mukaisesti pyrittiin tutkimaan materiaalia lisäävän valmistuksen 

kustannusvaikutuksia kohdeyrityksen varaosaliiketoiminnassa. Tulostettujen varaosien 

hankintahintoja kartoitettiin ja niitä verrattiin perinteisin menetelmin valmistettujen varaosien 

hankintahintoihin. Tämän vertailun perusteella voitiin todeta, että varaosien hankkiminen ja 

valmistaminen materiaalia lisäämällä on merkittävästi kalliimpaa kuin perinteisin menetelmin. 

Saadut tulokset kustannuksien suhteen eivät ole mitenkään poikkeuksellisia. Esimerkiksi 
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Knofius et al. (2019, s. 6) mukaan on enemmänkin sääntö kuin poikkeus, että tulostetut varaosat 

ovat kalliimpia kuin perinteisin menetelmin valmistetut. Jopa kaksi kertaa korkeammat hinnat 

ovat tavallisia. Lisäksi materiaalia lisäävää valmistusta hyödyntämällä olisi mahdollista 

hienosäätää varastoparametreja ja vaikuttaa varastoon sitoutuneeseen pääomaan. Kuitenkaan 

varastointiin liittyviä kustannushyötyjä on hetkellä vaikea saavuttaa varaosien tulostamisesta 

aiheutuvien korkeiden hankintakustannusten takia.  

 

Materiaalia lisäämän valmistuksen kustannushyödyt saadaan tehokkaimmin valjastettua, kun 

osia käydään suunnittelemaan tulostettavaksi. Korkeammat hankintahinnat johtuvat pääasiassa 

siitä, että osia ei ole alun perin suunniteltu tulostettavaksi. Sopeuttamalla kappaleita paremmin 

tulostukseen sopiviksi saataisiin aikaan merkittäviä kustannussäästöjä niin hankintahinnoissa 

kuin varastointikustannuksissa, ja samalla tulostettavien kappaleiden laatu paranisi.  

 

Kolmantena tutkimuskysymyksenä oli ”Mitä uusia liiketoimintamahdollisuuksia materiaalia 

lisäävä valmistus voisi tarjota varaosien osalta?” Parhaimpia materiaalia lisäävän valmistuksen 

soveltamismahdollisuuksia kohdeyrityksessä ovat suoraan korvaavat varaosat, hätävaraosat ja 

parannellut varaosat. Tällä hetkellä erilaisia liiketoimintamahdollisuuksia on vaikea siirtää ja 

monistaa käytännön varaosaliiketoimintaan sellaisenaan. Todennäköisintä on, että Fiberline-

tuoteryhmässä siirrytään materiaalia lisäävän valmistukseen käyttämiseen yksittäisten osien, 

ideoiden ja oivallusten kautta. Kun uudesta teknologiasta kertyy enemmän kokemusta, on 

luontevampaa alkaa harkita erilaisia liiketoimintakonsepteja. Uusien liiketoimintakonseptien 

omaksuminen varaosaliiketoimintaan vaatisi merkittäviä panostuksia ja koulutusta kaikille 

organisaation funktioille, varsinkin suunnittelulle ja tuotehallinnalle. 

 

Yhteenvetona voidaan sanoa, että Fiberline-tuoteryhmän varaosaliiketoiminta ei tällä hetkellä 

suoraan näyttäydy ”hedelmällisenä maaperänä” varaosien valmistamiseksi materiaalia 

lisäämällä. Uuden teknologian käyttöönotto ja integroiminen liiketoimintaan vaatii tiivistä 

yhteistyötä ja perusteellista kehitystyötä, jota on havainnollistettu kuvassa 21. Esimerkiksi Hao 

et al. (2014, s. 196) mukaan materiaalia lisäävä valmistusteknologian käyttöönottamiseksi se 

tulisi integroida osaksi yrityksen strategiaa ja liittää näin myös yrityksen toimintoihin. 

Tapausyrityksessä uuden valmistusteknologian omaksumiseen liiketoimintaan vaatii erityisesti 

yhteistyötä myynnin, hankinnan ja suunnittelun välillä, ja johdon tuki tässä on keskeistä. On 



70 

 

   

 

myös selvää, että henkilöstöä tulisi kouluttaa materiaalia lisäävästä valmistuksesta, sillä on 

tärkeää ymmärtää eri materiaalia lisääviä valmistusteknologioita, niiden hyötyjä ja rajoitteita. 

Myös 3D-tulostuspalveluntarjoajilla on merkittävä rooli onnistumisessa, sillä heillä on 

käytännön kokemus ja laitteistot. ANDRITZ-konsernin Additive Network –verkoston kautta 

on lisäksi saatavilla konkreettista apua ja ohjeistusta kehitysprojekteissa.  

 

 

 

Kuva 21 Materiaalia lisäävän valmistuksen integroiminen liiketoimintaan kohdeyrityksessä 

 

Vaikka materiaalia lisäävä valmistuksen pohjalta on tällä hetkellä mahdotonta esittää 

konkreettisia hyötyjä, suoraan toteutettavia liiketoimintamalleja tai kustannussäästöjä 

kohdeyritykselle, on tärkeää, ettei aihetta sivuuteta. Yleisesti uskotaan, että tulevaisuudessa 

materiaalia lisäävä valmistus tulee toimimaan rinnan perinteisten menetelmien kanssa. Myös 

perinteiset konepajat ovat alkaneet hankkia 3D-tulostimia kalustoonsa, sillä kukaan osapuoli ei 

halua jäädä toiminnassaan vuosia kilpailijoita jälkeen. Materiaalia lisäävän valmistuksen 

kehittyminen on vain ennusteiden varassa ja teknologiaan liittyy epävarmuutta. Kuitenkin 

teknologiaan liittyy merkittäviä liiketoiminnallisia hyötyjä ja innovatiivisuutta, joka saattaa 

parantaa yrityksen kilpailukykyä. Jos materiaalia lisäävää valmistusteknologiaa ei oteta 

käyttöön tulevaisuudessa, mitkä ovat sen seuraukset ja mitä tapahtuu yrityksen kilpailukyvylle?  
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7.2 Tutkimuksen arviointi, luotettavuus ja rajoitteet 

 

Tutkimuksen tutkimusstrategia oli yhden yrityksen tapaustutkimus, joten tutkimuksella saadut 

tulokset eivät ole yleistettävissä suoraan muihin organisaatioihin. Tutkimus on tehty Fiberline-

tuoteryhmän varaosaliiketoiminnalle ja saatuihin tuloksiin vaikuttaa kyseisen tuoteryhmän 

erikoispiirteet. Tämä on myös tutkimuksen rajoite. Tutkimuksen toteutuksessa hyödynnettiin 

monipuolisesti erilaisia tutkimusmenetelmiä ja näin tutkittavasta aiheesta saatiin kattava 

näkemys. Käytetyt tutkimusmenetelmät palvelivat tutkimusasetelmaa. 

 

Keskeisiä tiedonkeruumenetelmiä olivat tutkimuksessa haastattelut. Haastateltavia valikoitiin 

niin kohdeyrityksen sisältä ja ulkopuolelta, jotta saataisiin mahdollisimman hyvä käsitys eri 

osapuolten näkemyksistä. Kohdeyrityksen sisällä haastateltavat edustivat tuoteryhmässä eri 

toimintoja. Varsinkin haastattelujen tekeminen kohdeyrityksen ulkopuolella voi ajatella 

lisäävän tutkimuksen objektiivisuutta.  

 

Tutkimuksessa hyödynnettiin myös data-analyysiä ja kyselyä. Tietojärjestelmistä saadun datan 

analysoinnissa tuloksiin voi vaikuttaa järjestelmissä ylläpidettävien tietojen oikeellisuus. 

Analyysiin otettu data oli kuitenkin melko laaja ja edusti pitkää ajanjaksoa, joten saatuja 

tuloksia voidaan pitää luotettavissa tässä tapaustutkimuksessa. Kyselytutkimukseen vastasi 22 

henkilöä Fiberline-tuoteryhmän eri funktioista ja vastausprosentti kyselyyn 88%. Vastaajat 

olivat tapausyrityksessä työskenteleviä ammattilaisia ja asiantuntijoita, joten kyseisellä 

menetelmällä saatuja tuloksia voidaan pitää luotettavana kyseisen tapaustutkimuksen kannalta.  

    

7.3 Jatkotutkimusehdotukset 

 

Diplomityön aiheena on teema, jota on tutkittu jo jonkin verran tieteessä. ANDRITZ Oy:n 

Fiberline-tuoteryhmän varaosaliiketoiminnassa aihetta ei kuitenkaan oltu aiemmin tutkittu 

systemaattisesti.  

 

Tässä tapaustutkimuksessa materiaalia lisäävän valmistuksen suurimmaksi esteeksi nousi se, 

ettei osia ollut alun perin suunniteltu tulostetavaksi. Tämä seikka nosti merkittävästi varaosien 

hankintakustannuksia ja sitä kautta vaikutti teknologiasta saataviin hyötyihin. Mielekäs 



72 

 

   

 

jatkotutkimus Fiberline-tuoteryhmän tapauksessa olisi tutkia, kuinka suunnittelemalla osia 

paremmin materiaalia lisäävään valmistukseen sopiviksi, voitaisiin vaikuttaa varaosien 

hankintakustannuksiin.  

 

Diplomityössä aihe rajattiin koskemaan nimenomaan varaosia, joista ANDRITZ Oy:llä on 

hallussaan varaosien piirustukset ja suunnittelutiedot. ANDRITZ Oy:llä on käytössä laitteisto, 

jolla on mahdollista luoda kappaleista digitaalinen 3D-malli. Näin yksi mielenkiintoinen 

tutkimusaihe olisi tutkia, kuinka muita varaosia eli myös ns. välitysosia voisi valmistaa 

materiaalia lisäämällä.  
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Liite 1. Haastattelurungot 

   

 

Haastattelu – suunnittelu/tuotehallinta & laatu 

1. Mitkä osat sinun mielestäsi tuotealueelta sopivat valmistettavaksi materiaalia lisäämällä? 

2. Miksi ehdotit juuri näitä osia? 

3. Mitä haasteita näiden osien valmistamiseen materiaalia lisäämällä liittyy (esim. laatu, 

rakenne)? 

 

Haastattelu – hankinta 

1. Onko osia hankittu aiemmin materiaalia lisäämällä? 

2. Kuinka paljon tarjolla olevista toimittajista on tietoa saatavilla? 

3. Mitä riskejä osien hankkimiseen materiaalia lisäämällä liittyy? 

 

Haastattelu – 3D-tulostuspalveluntarjoajat 

1. Onko teillä minkälaisia kokemuksia ”raskaamman teollisuuden” osien tulostamisesta 

alihankintana? 

2.  Kannattaako harkita yksinkertaisten osien kuten holkit, laipat jne tulostamista vai missä 

menee ”kompleksisuuden raja”? Millaisia osia yleensä kannattaa harkita tulostettavaksi? 

3. Minkä kokoisia osia voitte tulostaa? Mitä materiaaleja? 

4. Minkälaista jälkikäsittelyä voitte tehdä tulostetuille osille? 

5. Miten huomioitte laadun? 

6. Mitkä seikat vaikuttavat tulostettavien osien hinnoitteluun? 

 

Haastattelu - sellutehdasasiakas 

1. Voisitteko harkita ostavanne tulostamalla valmistetun varaosan? 

2. Miten näkisit, olisiko teistä mahdollista ostaa ns. hätävaraosia? Eli voitaisiin hätätilanteessa  

valmistaa varaosa nopeasti tulostamalla  se esimerkiksi korvaavasta materiaalista.



Liite 2. Kyselylomake 

   

 

 

 



Liite 2. Kyselylomake 
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