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TIIVISTELMÄ 

 

Tässä työssä käsitellään 3D-tulostuksessa jo tunnettuja materiaaleja ja niiden 

ominaisuuksia. Materiaalit koostuvat pääasiassa erilaisista muovi- ja metalli 

seoksista. Työssä esitetään eri materiaaliseosten tärkeimpiä ominaisuuksia, 

kuten murtojännitys, murtovenymä, Youngin moduuli ja resistiivisyys. Tätä 

työtä tehdessä tulostettiin myös vetosauvoja kaupallisista materiaaleista Oulun 

yliopiston mikroelektroniikan ja materiaalifysiikan laboratorioissa, sekä 

suoritettiin mittauksia niiden ominaisuuksista. Tuloksista huomattiin, että 

muovikappaleet valmistuivat nopeasti, mutta jäivät mekaanisilta 

ominaisuuksiltaan useissa mittauksissa heikommaksi perinteisin menetelmin 

valmistettuihin kappaleisiin verrattuna. Esimerkiksi 3D-tulostetun 

muovipohjaisen PLA-materiaalin Youngin moduuli oli noin 56 % perinteisesti 

valmistetun PLA-materiaalin Youngin moduulista, murtojännitys 79 %  ja 

murtovenymä 40 %. 

 

Avainsanat: 3D-tulostus, materiaalit, muovi, metalli, ominaisuudet, 

murtojännitys, murtovenymä, Youngin moduuli. 
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ABSTRACT 

 

This work introduces commercially available materials and their properties 

used in 3D extrusion printing. Basically these materials consist of different types 

of mixtures of plastic and metal. The most important properties of these 

materials will be represented in this work, such as ultimate tensile strength, 

elongation at break, Young’s modulus and resistivity. During this work tension 

bars were printed using commercial materials. Printing process was made in 

university of Oulu microelectronics and materials physics laboratories. Tension 

bars’ properties were measured after printing process. From the results it was 

noted that the printing process was fast, but tension bars’ mechanical properties 

were weaker compared to traditionally manufactured products. For example 

3D printed tension bar made of PLA plastic Young’s modulus was 56 % of 

traditionally manufactured PLA products’ Young’s modulus, ultimate tensile 

strength was 79 % and elongation at break 40 %. 

 

Key-words: 3D extrusion printing, materials, plastic, metal, properties, ultimate 

tensile strength, elongation at break, Young’s modulus. 
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1. JOHDANTO 

 

Työssä tutkitaan jo käytössä olevia kaupallisia 3D-tulostuksen materiaaleja ja niiden 

ominaisuuksia. Tämä työ toimii apuna Oulun yliopiston mikroelektroniikan ja 

materiaalifysiikan laboratorioiden tutkimuksissa kehitettäessä uusia 

tulostusmateriaaleja.  

3D-tulostustekniikka on mielenkiintoinen alue, sillä se on hyvin nopeasti 

kehittyvä teknologian ala, joka tulee olemaan tärkeä osa teollisuutta. 3D-tulostimilla 

voidaan valmistaa lähes mitä tahansa, ja se tulee helpottamaan etenkin pienten osien 

valmistusta, joita käytetään valmiiden tuotteiden kokoamisessa. Myös tuotteiden 

taloudellisesti kannattavat valmistusmäärät putoavat. Aikaisemmin täytyi valmistaa 

miljoonia kappaleita tuotetta, jotta valmistus olisi kannattavaa tyypillisesti kalliiden 

investointien takia. 3D-tulostimilla kappalemäärä voi olla sadoissa tai tuhansissa. 

3D-tulostamalla on edullista valmistaa varsinkin yksilöllisiä tuotteita kuten 

esimerkiksi kuulolaitteita. [1, 2] 

Yksinkertaisimpia muovimateriaaleja on jo nykyään helppo ottaa käyttöön, mutta 

esimerkiksi useat metalliseokset ovat vielä tutkimusten kohteina. 

Tulostustekniikoissa kuin myös tulostusmateriaaleissa on vielä parantamisen varaa. 

Parempien materiaalien kehittäminen, monimutkaisempien rakenteiden tulostaminen 

ja halvemmat ja kustannustehokkaammat tulostimet ovat vielä tutkimusten kohteina. 

[1, 2] 

Tässä työssä kuvataan ensin yleisesti 3D-tulostuksen toimintaperiaate. Sen jälkeen 

esitellään 3D-tulostamisessa käytettyjä materiaaleja, joista yleisimpiä eli muoveja ja 

metalleja käsitellään tarkemmin. Työssä esitetään myös eri materiaalien hintoja ja 

lopuksi tutkitaan 3D-tulostusta käytännössä ja raportoidaan laboratoriokokeista 

saadut tulokset. 



 

 

2. 3D-EKSTRUUSIOTULOSTUS 

 

Kotioloissa tulostaminen on tullut mahdolliseksi edullisten ekstruusiotulostimien 

myötä, mikä on osaltaan vienyt nopeasti 3D-tulostus-teknologiaa eteenpäin. 

Ekstruusio, eli suulakepuristus on menetelmä, jossa tulostusmateriaali puristetaan 

kuumennetun suulakkeen läpi ja pursotetaan tulostusalustalle [3]. Halvimpia 

tulostimia kotikäyttöön saa jo alle tuhannella eurolla. 3D-tulostustekniikoiden 

kehittymiseen vaikuttaa merkittävästi myös se, että monia tekniikoita, kuten SLA 

(stereolitografia), suojanneet patentit ovat raukeamassa. Harrastelijoille 3D-

tulostamisen on mahdollistanut myös avoimeen lähdekoodiin perustuvat tulostimet, 

mikä sallii tekniikan vapaan kopioimisen ja käytön. [1, 4, 5] 

Vaativampien materiaalien, kuten metallien, tulostamiseen vaaditaan erityisesti 

niitä varten kehitetty tulostin joka on usein kallis, vaikeampi käyttää ja vaatii 

laboratorio-olosuhteet. Hinta ja tulostimen monimutkaisuus kasvaa jos halutaan 

tarkempaa jälkeä. Tällaisia tulostimia on käytössä yrityksillä ja tutkimuslaitoksilla. 

[6, 7, 8] 

Muovit ovat 3D-tulostuksen kannalta mielenkiintoinen materiaali, koska ne ovat 

halpoja ja myös tavallisen kuluttajan ulottuvilla. Muovi- ja muita materiaaleja 

sekoittamalla on saatu aikaan monenlaisia komposiitteja erilaisin ominaisuuksin. 

Sähköteknisten sovellusten kannalta myös metallit ovat tärkeässä osassa. Sähköä 

johtavien metallipohjaisten materiaalien 3D-tulostamisessa on vielä paljon 

kehitettävää. Tällä hetkellä metallista valmistetaan useimmiten mekaanisia rakenteita 

ja koruja. [1, 6, 7] 

Valmistusmenetelmien ja termistön, sekä kappaleiden suunnitelmien 

tiedostoformaattien standardointi on kovassa vauhdissa. Useista standardeista on 

päästy jo yhteisymmärrykseen, mutta uusia menetelmiä otetaan käyttöön jatkuvasti. 

Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnassakin on pohdittu mahdollisia 3D-tulostuksen 

tuomia muutoksia yhteiskuntaamme raportissa ”Suomen sata uutta mahdollisuutta: 

Radikaalit teknologiset ratkaisut”. Raportissa pohdittiin yksinkertaisten tavaroiden 

tulostamisen ohella muun muassa kokonaisten rakennusten tulostamista, elinten ja 

lääkkeiden tulostamista, sekä muita 3D-tulostus-teknologian tulevaisuuden 

mahdollisuuksia. [1, 5, 9] 

 



 

 

3. MUOVIPOHJAISET MATERIAALIT 

 

3.1. Yleisimmät muovimateriaalit 

 

Muovit ovat yleisimpiä 3D-ekstruusiotulostuksessa käytettyjä materiaaleja, joista 

käytetyin on ABS-polymeeri. ABS, acrylonitrile butadiene styrene, eli 

akryylinitriilibutadieenistyreeni (C8H8·C4H6·C3H3N)n on kestävä ja jäykkä, sekä 

kevyt ja edullinen muovimateriaali 3D-tulostamiseen. ABS-tulosteiden ongelmana 

on lämpölaajenemisesta johtuva kutistuminen, joka aiheuttaa halkeamia ja kerrosten 

irtoamisia. ABS-muovia valmistetaan fossiilisista polttoaineista, joten se ei ole 

biohajoavaa ja kuormittaa ympäristöä enemmän kuin useimmat muut materiaalit. 

[10, 11, 12] 

HIPS, high impact polystyrene, on iskunkestävä polystyreeni, joka valmistetaan 

polystyreenistä (C8H8)n. HIPS on hyvin samankaltainen materiaali, kuin ABS. 

Suurimpana erona on, että HIPS liukenee limoneeniin ja viilentyessään 

huoneenlämpöiseksi tulostamisen jälkeen se kietoutuu vähemmän kuin ABS. HIPS-

tulostusmateriaalia voidaan käyttää esimerkiksi tukirakenteena ABS-materiaalin 

kanssa. [11, 13, 14] 

PLA, polylactal acid, eli polymaitohappo (C3H4O2)n on kestävä ja biohajoava 

muovimateriaali, jota voidaan valmistaa maissin, maniokin, sokeriruo’on, 

sokerijuurikkaan ja viljojen tärkkelyksestä. PLA-tulosteilla on myös vähemmän 

taipumusta kietoutua, kuin ABS-tulosteilla. PLA on kilpailukykyinen vaihtoehto 

ABS-materiaalille. [10, 11] 

PET, polyethylene terephthalate, eli polyeteenitereftelaatti (C10H8O4)n on väritön 

ja kirkas, sekä jäykkä ja iskunkestävä kestomuovi. Sen valmistuksessa orgaaniset 

yhdisteet, dimetyylitereftalaatti, tereftaalihappo ja etyleeniglykoli ovat tärkeimpiä 

raaka-aineita. PET on yleinen muovisten virvoitusjuomapullojen materiaali. [11, 15] 

PVA, polyvinyl alcohol, eli polyvinyylialkoholi on veteen liukeneva synteettinen 

tukimateriaali, jota saadaan polymeroimalla vinyyliasetaattia. PVA liukenee 

kädenlämpöiseen veteen jo muutamassa tunnissa. Kuivissa olosuhteissa PVA-

materiaali on hyvin joustavaa ja lujaa. [11, 16] 

Nailon tulostusmateriaalit ovat suosittuja kestävyytensä ja venyvyytensä ansiosta. 

Nailon on elastista materiaalia, eli se palautuu vääntymisen jälkeen alkuperäiseen 

muotoonsa. Nailonien valmistamisessa käytetään puhtaita Nylon 6/9, Nylon 6T ja 

Nylon 6 polymeerejä, millä varmistetaan turvallinen ja myrkytön tulostaminen. [17] 

Carbon ColorFabb XT-CF20 tulostusmateriaali sisältää hiilikuiduilla vahvistettuja 

muoviyhdisteitä. Hiilikuiduilla vahvistetut materiaalit ovat kestäviä ja jopa kaksi 

kertaa PLA-materiaalia jäykempiä elastisuusmoduulia verrataessa. [18] 

Conductive Graphene Filament on PLA-pohjainen grafeenilla seostettu 

tulostusmateriaali, joka on tarkoitettu sähköä johtavien komponenttien materiaaliksi. 

Sen resistiivisyys on 4·103 Ωm. Materiaali on helppokäyttöinen ja yhteensopiva 

useimpien 3D-tulostimien kanssa. Se on myös ABS- ja PLA-materiaaleja 

kestävämpää. [19] 

Muovitulosteilla on paljon eri käyttökohteita, joista yleisimpiä ovat koriste-esineet 

ja teollisuuden osat, mutta myös muut rakennustarvikkeet kuten muoviputket. 

Muoveista valmistettavien tuotteiden valikoima on laaja, sillä tulostaa voi 

esimerkiksi ruokailuvälineitä, kypäriä, leluja, ajoneuvojen osia sekä kotitalous- ja 

konttoritarvikkeita. Sähköä johtavien materiaalien ansiosta voidaan valmistaa 



 

 

esimerkiksi johtimia muiden materiaalien pinnoille tai yksinkertaista elektroniikkaa, 

kuten kiihtyvyys ja kosteusantureita tai liiketunnistimia. [19] 

PVA-tulostusmateriaalista valmistettujen tukimateriaalien avulla voidaan tulostaa 

esimerkiksi pallolaakereita ja nivelmekanismeja, kuten palloniveliä, sekä muita 

monimutkaisia rakenteita. Lisäksi siitä voidaan valmistaa kertakäyttöisiä kappaleita, 

jotka liukenevat ja hajoavat nopeasti luontoa kuormittamatta. [16] 

 

 

3.2. Lasiseokset 

 

T-glase, tough glass, on jäykkä ja erittäin kestävä lasimainen tulostusmateriaali, joka 

on valmistettu PETT-polymeeriyhdistelmistä. T-glase on kirkas ja väritön materiaali, 

jolla on helppo tulostaa suuria kappaleita ja muodostaa silta tyyppisiä rakenteita. T-

glase ei ole biohajoavaa, mutta se on kierrätettävissä uusiksi tulostusmateriaaleiksi, 

eikä sen tulostuksessa synny haitallisia hajuja tai höyryjä. [11, 20] 

Bendlay on myös läpinäkyvä, pleksilasimainen tulostumateriaali, joka on kestävä, 

mutta todella joustava ja taipuisa tulostusmateriaali. Bendlay tulosteet päästävät 91 

% siihen tulevasta valosta läpi ja ne voivat venyä jopa 175 % ilman, että niihin jää 

pysyvää jälkeä. Bendlay on muokattua butadieeniä, jota voidaan valmistaa etanolista 

tai öljynjalostuksessa eteenin yhteydessä samaan tapaan kuin ABS-muovia 

valmistettaessa. [11, 21] 

T-glase materiaalista voidaan tulostaa ruokailuvälineitä ja astioita, sillä sen 

valmistuksessa on käytetty FDA (Food and Drug Administration) eli Yhdysvaltain 

elintarvike ja lääkeviranomaisen hyväksymiä polymeerejä, joita voidaan käyttää 

suorassa ruuan käsittelyssä. Bendlay tuotteita on myös turvallista käyttää kotitalous- 

ja ruokailutuotteissa, mutta T-glase soveltuu niihin paremmin jäykkyytensä ansiosta. 

Bendlay ja T-glase tuotteet soveltuvat myös lyhyiden valokaapeleiden materiaaleiksi 

ja valolähteiden suojakotelointiin. Taipuisuutensa ansiosta Bendlay soveltuu moniin 

rasitusta tai joustavuutta vaativiin käyttökohteisiin paremmin kuin moni muu 

materiaali, kuten kuvasta 1 voidaan havaita. [11, 20, 21] 

 

 
Kuva 1. Bendlay materiaalista 3D-tulostettu taipuisa kappale [21]. 



 

 

3.3. Puu ja hiekkakivi 

 

Laywood ja Laybrick tulostusmateriaalit ovat ominaisuuksiltaan melko 

samankaltaisia PLA-tulostusmateriaalin kanssa. Laywood tulostusmateriaalissa on 

sidosaineina toimivien polymeerin lisäksi 40 % tilavuudesta kierrätettyä puuta, mikä 

tekee lopputuloksesta puun näköisen ja hajuisen. Tulostuslämpötila vaihtelee 175 – 

250 °C välillä. Tulostuslämpötilaa säätämällä saadaan eri sävyisiä kappaleita 

vaaleasta tummaan. Laywood tulosteet eivät juurikaan kierry eivätkä kutistu, eikä 

tulostaminen vaadi esilämmitettyä alustaa. Laywood tulosteita on helppo käsitellä 

normaaleilla puutyökaluilla. [11, 22, 23] 

Laybrick tulostusmateriaali koostuu jauhetusta kalkista ja polyesteriestä. Siitä 

valmistetut tulosteet näyttävät ja tuntuvat hiekkakiveltä. Sopiva tulostuslämpötila 

vaihtelee 165 – 210 °C välillä. Matalilla lämpötiloilla saadaan tulostettua sileitä 

pintoja ja korkeilla lämpötiloilla karheita pintoja. Tulostaminen ei vaadi 

esilämmitettyä alustaa, eivätkä valmiit tulosteet myöskään kierry eivätkä kutistu yhtä 

paljon kuin useimmat muovimateriaaleista tehdyt tulosteet. [11, 24, 25] 

Laywood tulostusmateriaalilla voidaan tulostaa esimerkiksi shakkinappuloita, 

huonekaluja ja koriste-esineitä. Laybrick tulostusmateriaalin käyttökohteet ovat 

hyvin samankaltaisia ja molemmilla on helppo tulostaa esimerkiksi arkkitehtuurisia 

malleja ja maisemia kuten kuvassa 2. On myös kehitetty betonin kaltaisia 

materiaaleja, joihin seostetaan puukuituja tai nanoselluloosaa, jolloin ne jäykistyvät 

riittävästi [9]. Näistä materiaaleista voidaan valmistaa huonekaluja, 

rakennuselementtejä ja rakennusten runkoja. [11, 22, 23, 24] 

 

 
Kuva 2. Laybrick hiekkakivimateriaalista 3D-tulostettu rakennuksen malli [26]. 



 

 

3.4. Kumimaiset tulostusmateriaalit 

 

Joustava Flex EcoPLA-tulostusmateriaali on kumimainen ja se eroaa normaalista 

PLA-tulostusmateriaalista sen venyvyyden ja taipuisuuden vuoksi, sillä normaali 

PLA on jäykkää ja kovaa muovia. Kumimaisten materiaalien valmistamiseen 

käytetään muovia, kuten PLA, sekä nailonia. Rubber-like ja Elasto Plastic 

tulostusmateriaalit ovat eri valmistajan vastaavia materiaaleja. Kumimaiset 

tulostusmateriaalit ovat osittain kehitysvaiheessa, joten niiden myynti ei ole vielä 

yleistä. Elasto Plastic materiaali ei esimerkiksi ole vedenpitävää, eikä 

kierrätettävissä. Elasto Plastic materiaalista valmistettuja tulosteita ei myöskään voi 

käyttää ruoan kanssa, eikä pestä pesukoneessa. Rubber-like tulostusmateriaali on 

luotettavampi ja turvallisempi vaihtoehto 3D-tulostamiseen. [27, 28, 29, 30] 

Joustavasta materiaalista valmistettuja kumimaisia tulosteita voidaan käyttää 

pehmeissä leluissa, jalkineiden pohjissa, renkaissa, teollisuuden kumiosissa ja muissa 

rasitukselle altistavissa käyttökohteissa. Kuvassa 3 on Rubber-like materiaalista 3D-

tulostettu kengänpohja. Materiaalin soveltuvuus suunniteltuun käyttökohteeseen 

täytyy kuitenkin ensin varmistaa. Elasto Plastic ei esimerkiksi sovellu lelujen 

materiaaliksi, eikä lasten ulottuville. Elasto Plastic tulosteet eivät ole myöskään 

lämmönkestäviä. Materiaalin lämmönkestävyys on vain 90 °C, jonka jälkeen 

tulosteen muoto ja ominaisuudet saattavat muuttua. Tämän vuoksi materiaalista 

valmistetut tulosteet eivät välttämättä sovellu kuumenevien koneiden tai 

sähkölaitteiden läheisyyteen. [27, 28, 29] 

 

 
Kuva 3. Rubber-like materiaalista 3D-tulostettu kengänpohja [31]. 

 



 

 

3.5. Muovien mekaaniset ominaisuudet 

 

Muoviset tulosteet ovat pääosin hyvinkin kestäviä, mutta kosteus voi saada osan 

materiaaleista haurastumaan, kuten biohajoavan PLA-materiaalin ja PVA-

tukimateriaalin. Lopullinen tuloste voi myös kutistua tai kiertyä materiaalista 

riippuen. Kutistumista ja kiertymistä voidaan vähentää tulostimen ja alustan 

esilämmityksellä, mutta siihen vaikuttaa myös materiaalin laatu. Esimerkiksi 

SmartABS on vähän kietoutuva materiaali ja epäonnistumiset vähenevät sillä suuresti 

verrattuna normaalilla ABS-materiaalilla tulostamiseen. Monista muistakin 

tulostusmateriaaleista on tarjolla vastaavasti laadukkaampia versioita, ja niitä 

kehitetään jatkuvasti lisää. Eri valmistajien saman tyyppisten materiaalien 

ominaisuudet voivat myös vaihdella. [11, 32] 

Muovien lämpölaajenemiskertoimet ovat 40 – 120 μm/m°C luokkaa. Nailonin 

lämpölaajenemiskeeroin on 72 – 100 μm/m°C. PLA-muovin 80 – 90 μm/m°C ja 

ABS-muovin 70 – 80 μm/m°C. Eli yhden asteen lämpötilamuutoksella metrin 

pituinen ABS-kappale laajenee 70 – 80 mikrometriä. [33, 34] 

Murtovenymä, eli mitattavan kappaleen pituuden muutoksen suhde alkuperäiseen 

pituuteen kunnes kappale katkeaa, on muoveilla 1 – 800 % luokkaa. Venyvillä 

pakkausmuoveilla murtovenymä on tavallisesti usean sadan prosentin luokkaa. 

Jäykällä muovilla murtovenymä voi olla alle 5 %. Perinteisesti valmistetulla ABS-

muovilla murtovenymä on 3 - 75 %, PLA-muovilla 6 % ja Nylon 66 materiaalilla 4 - 

60 %. Murtojännitys on voiman suhde kappaleen poikittaispinta-alaan ja sen 

yksikkönä käytetään yleensä MPa. Useimpien muovimateriaalien murtojännitys on 

10 – 100 MPa. ABS-muovin murtojännitys on 33 - 110 MPa, PLA-muovin 50 MPa 

ja Nylon 66 materiaalilla 83 - 95 MPa. [33, 35, 36, 37, 38, 39] 

Youngin moduuli1 on jännityksen suhde venymään, se kuvaa kappaleeseen 

syntyvää jännitystä ja voimaa venytyksen seurauksena. Youngin moduulin yksikkö 

on N/m2 eli Pa. Useimmiten materiaalien Youngin moduuli ilmaistaan GPa tai MPa 

yksikössä. Muovien Youngin moduuli on 100 - 5000 MPa luokkaa, riippuen paljolti 

valmistustavasta ja materiaalista. Perinteisin menetelmin valmistetulla jäykällä ABS-

muovilla Youngin moduuli on 1700 - 2800 MPa ja PLA-materiaalilla 3500 MPa. 

Pienitiheyksisellä polyeteenillä, josta valmistetaan esimerkiksi muovipusseja, 

Youngin moduuli on puolestaan vain 110 - 450 MPa. Yleisellä perinteisesti 

valmistetulla Nylon 66 materiaalilla Youngin moduuli on 2900 - 3600 MPa. 3D-

tulostettavan Nylon 645 Youngin moduuli on 186 MPa ja Nylon 618 materiaalilla 

153 MPa [40, 41]. Lukemat voivat olla suurempiakin, jos materiaaleja on vahvistettu 

esimerkiksi lasikuiduilla. [33, 35, 36, 38, 39] 

 

 

3.6. Muovien sähköiset ominaisuudet  

 

Muovit ovat tunnetusti hyviä sähköisiä eristeitä. Muovimateriaalien resistiivisyys on 

luokkaa 1013 - 1018 Ωm, dielektrisyysvakio eli suhteellinen permittiivisyys 2 - 4 ja 

dielektrinen lujuus  eli läpilyöntilujuus noin 10 - 30 kV/mm. Nämä arvot pätevät 

useimpiin muovimateriaaleihin, mutta poikkeuksiakin on. Ominaisuudet voivat olla 

täysin erilaiset, jos materiaalia on vahvistettu lasikuiduilla tai metalleilla. Edellä 

mainittujen ominaisuuksien lukuarvot ovat perinteisin menetelmin valmistettujen 

                                                 
1 Youngin moduulin muita nimityksiä ovat kimmokerroin, kimmomoduuli ja elastisuusmoduuli. 



 

 

muovimateriaalien arvoja, joten 3D-tulostettujen kappaleiden vastaavat arvot voivat 

olla poikkeavia. [38, 39, 42, 43] 

ABS-materiaalin resistiivisyys on luokkaa 1013 Ωm ja nailonin 1011 Ωm. 

Dielektrisyysvakio ABS-materiaalilla on noin 2,8 – 3,5 ja dielektrinen lujuus  eli 

läpilyöntilujuus 13 – 16 kV/mm. Nailonin dielektrisyysvakio on 3,8 ja dielektrinen 

lujuus 18 kV/mm. [38, 39, 42, 43, 44] 

 

 

3.7. Valmistusmenetelmät 

 

3D-tulostimet ovat suhteellisen pieniä, noin 0,5x0,5x0,5 m3 kokoluokkaa, mutta 

teollisuuskäytössä olevat tulostimet voivat olla paljon suurempiakin. Yleensä kaikki 

3D-tulostimet tarvitsevat erillisen tietokoneen tulostimen ohjaamiseen ja tulosteiden 

suunnitteluun. 

Yleisin valmistusmenetelmä muovien 3D-tulostuksessa tällä hetkellä on FDM-

tekniikka, fused deposition modeling, jossa rullalta syötettävä muovilanka sulatetaan 

ja puristetaan ekstruusiotulostamalla valmiiksi tuotteeksi. FDM-tulostimen toteutus 

on esitetty kuvassa 4. SLA-tekniikka, stereolithography eli stereolitografia, on myös 

yleistymässä, sillä se on nopeampi prosessi ja lopputulos on laadukkaampi kuin 

FDM-tulosteissa. Kuvassa 5 on esitetty kuinka menetelmässä tulostettava kappale 

kovetetaan kerros kerrokselta lasersäteellä nestemäisestä muovista. SLS-

valmistusmenetelmä, selective laser sintering, on hyvin samankaltainen kuin SLA-

valmistus. SLS-tulosteet sintrataan laserilla muovijauheesta, kuten kuvasta 6 

nähdään. Jokaisen kerroksen jälkeen liikkuva tela lisää uuden kerroksen 

muovijauhetta. Valmis tuloste voi olla osittain muovijauheen peitossa ja täytyy 

puhdistaa ennen käyttöä. Käyttämättä jäänyt jauhe on mahdollista kierrättää 

uudelleen tulostusmateriaaliksi. [5, 45, 46] 

 

 
Kuva 4. FDM-tulostimen toteutus [47]. Kuvaan on merkitty moottorit, jotka 

liikuttavat joko tulostuspäätä tai tulostusalustaa x-, y- tai z-tasossa. 



 

 

 

 
Kuva 5. SLA-tulostusmenetelmä [48]. Laser kovettaa nestemäistä muovia 

tulostusalustan päälle kerros kerrokselta. Hissi laskee alustaa kun kerroksia 

valmistuu. 

 

 
Kuva 6. SLS-tulostusmenetelmä [49]. Laser kovettaa tulostusalustalla olevaa 

jauhetta. Kun kerros on valmis, tulostusalusta laskee ja tela lisää uuden kerroksen 

jauhetta. 

 

 



 

 

3.8. Hinnat 

 

Muoviset tulostusmateriaalit ovat suhteellisen halpoja jopa tavalliselle kuluttajalle. 

Lähes kaikki lankarullalla myytävät tulostusmateriaalit ovat halkaisijaltaan 1,75 mm 

sopien useimpiin 3D-tulostimiin. Tulostusmateriaali myydään yleensä 0,25 - 1 kg 

lankarullissa. Tulostimen yhteensopivuus materiaalien kanssa on tärkeä tarkistaa 

ennen materiaalien hankintaa. Taulukoissa 1 ja 2 on lueteltu Suomessa saatavia eri 

jälleenmyyjien 3D-ekstruusiotulostamiseen soveltuvia materiaaleja. 

 

Taulukko 1. Minifactory verkkokaupan materiaalihinnasto [50]. 

Materiaali Rullan paino Hinta 

ABS 1 kg 35 € 

PLA 1 kg 35 € 

PVA 0,75 kg 79 € 

T–glase 0,45 kg 45 € 

Nylon 0,45 kg 45 € 

HIPS 0,75 kg 35 € 

Carbon 0,75 kg 54 € 

Graphene 0,2 kg 129 € 

 

Taulukko 2. 3DTech verkkokaupan materiaalihinnasto [51]. 

Materiaali Rullan paino Hinta 

SmartABS 0,75 kg 25 € 

PLA 0,75 kg 25 € 

PVA 0,75 kg 75 € 

T–glase 0,5 kg 25 € 

Bendlay 0,75 kg 33 € 

Laybrick 0,25 kg 25 € 

Laywood 0,25 kg 25 € 



 

 

4. METALLIPOHJAISET MATERIAALIT 

 

4.1. Metallit tulostusmateriaalina 

 

Metallituotteiden valmistaminen 3D-tulostamalla on hankalampaa ja kalliimpaa kuin 

muovien valmistaminen. Metallien tulostamiseen vaaditaan siihen tarkoitukseen 

suunniteltu 3D-tulostin, joita voi olla hyvinkin erilaisia riippuen 

tulostusmenetelmästä, sekä materiaalista. Yleensä samalla laitteella ei voi valmistaa 

sekä muovi- että metallitulosteita. [7, 8] 

Yleisin käytössä oleva materiaali koostuu metallijauheesta, joka voi olla seos 

useista eri metalleista, mutta materiaalia on mahdollista syöttää myös lankarullasta. 

3D-tulostuksessa voidaan käyttää lähes kaikkia metalleja, jotka saadaan sopivaan 

muotoon jauheeksi tai langaksi. Rakenteen lujittaminen hiilinanoputkilla on myös 

mahdollista, mutta kallista. Metallinen savi on materiaali, jossa saveen on sekoitettu 

pieniä metalli-hiukkasia kuparista, hopeasta, kullasta, pronssista tai raudasta. 

Materiaali koostuu esisekoitetuista metallihiukkasista vesiliukoiseen orgaaniseen 

sidosaineeseen. [6, 52, 53] 

Metalleista valmistetaan useimmiten koruja tai teollisuuden osia, mutta myös 

lääketieteellisiä käyttökohteita kuten nivel- ja hammasimplantteja voidaan valmistaa 

titaani- ja keraamiikkaseoksista. Titaaniseoksista on myös valmistettu muunmuassa 

lentokoneen osia ja lääketieteessä kobolttikromiseokset ovat suosittuja niiden 

kudosystävällisyyden ja korroosionkestävyyden vuoksi. Korujen ja koriste-esineiden 

lisäksi muut kuluttajatuotteet, kuten silmälasinkehykset on mahdollista valmistaa 3D-

tulostamalla. Teollisuuden ja lääketieteen lisäksi mahdollisia käyttökohteita löytyy 

myös sähkötekniikasta, kuten kuvassa 7 näkyvässä komponentissa, johon on 

tulostettu johtimet hopeamusteella. Tulostamalla voidaan valmistaa esimerkiksi 

ohuita johtimia ja pieniä komponentteja. [6, 7, 8] 

 

 
Kuva 7. Hopemusteella mikropiiriin tulostettuja johtimia 0,8 mm väleillä [54]. 



 

 

4.2. Metallien mekaaniset ominaisuudet 

 

Valmistusmenetelmästä hieman riippuen metallitulosteet ovat nykyään hyvinkin 

kestäviä ja verrattavissa perinteisin menetelmin valmistettuihin metallikappaleisiin. 

Ensimmäiset metallitulosteet olivat huokoisia ja epätarkkoja, mutta ohuempien 

kerrosten ja tarkempien lasereiden ansiosta lopputulos on nykypäivänä kiinteämpi ja 

tarkempi. Tulostettaessa 20 mikrometrin paksuista kerrosta kerrallaan päästään 

todella tarkkoihin tuloksiin. [7, 8] 

Metallien murtojännitykset ovat 100 – 1000 MPa suuruusluokkaa. Raudan 

murtojännitys on 400 – 800 MPa, pronssin 250 – 500 MPa, kuparin 220 – 460 MPa, 

hopean 190 – 340 MPa ja kullan 670 – 1180 MPa. [35, 55, 56, 57, 58, 59] 

Useimmat metallit ovat myös sitkeitä, sillä niiden murtovenymät ovat 1 – 50 % 

välillä. Suuren murtovenymän materiaali venyy huomattavasti ennen murtumistaan. 

Nämä materiaalit ovat suosittuja, koska ne pystyvät ottamaan vastaan iskuja tai 

huomattavan määrän energiaa ennen vaurioitumista. Toisaalta on myös hauraita 

metalleja, kuten valurauta. Raudan murtovenymä on 3 – 24 %, pronssin 3 – 45 %, 

kuparin 2 – 50 %, hopean 1 – 29 % ja kullan 10 – 20 %. Arvot voivat vaihdella 

suuresti valmistustavasta ja eri materiaalien sekoitussuhteista riippuen. [55, 56, 57, 

58, 59, 60] 

Metallien Youngin moduulit ovat suuria 70 – 200 GPa suuruusluokkaa. Raudan 

Youngin moduuli on 210 GPa, pronssin 96 – 120 GPa, kuparin 117 GPa, hopean 72 

GPa ja kullan 74 GPa. [35, 55, 56, 57, 58, 59] 

 

 

4.3. Metallien sähköiset ominaisuudet 

  

Sähköiset ominaisuudet riippuvat paljon siitä mitä materiaalia käytetään. Kulta, 

hopea ja kupari pohjaisilla materiaaleilla johtavuus on hyvä, mutta ne eivät vielä 

vedä vertoja perinteisillä menetelmillä valmistetuille komponenteille. Sähkötekniikan 

kannalta 3D-tulostaminen on vielä tutkimusasteella, mutta lähitulevaisuudessa 

kehitystä tapahtunee nopeasti. [7] 

Tavallisimpien johteina käytettyjen metallien resistiivisyys on 10-8 Ωm 

suuruusluokkaa. Hopean resistiivisyys on 1,59x10-8 Ωm, kullan 2,35x10-8 Ωm ja 

raudan 9,71x10-8 Ωm. 3D-tulostettava hopeamuste on kehitetty tulostettavan 

elektroniikan johteeksi. Sen resistiivisyys on 5x10-7 Ωm. Vaikka häviöt 

hopeamusteella ovat pieniä se ei vielä yllä perinteisen kuparijohtimen 

resistiivisyyden arvoon, joka on 1,68x10-8 Ωm. [44, 54] 

 

 

4.4. Valmistusmenetelmät 

 

Yleisin käytössä oleva metallien 3D-tulostusmenetelmä on jauhepetisulatus, jossa 

metallijauhetta sulatetaan laserilla ja lopputuloksena on kiinteää metallia. 

Ensimmäisen kerroksen ollessa valmis sen päälle levitetään seuraava kerros 

metallijauhetta. Laserin sulattaessa sitä halutuista kohdista metallijauhe sulaa kiinni 

edelliseen kerrokseen. Kappale valmistuu kerros kerrokselta, kun menetelmää 

toistetaan. [7, 8] 



 

 

Dynaaminen jauheensyöttö eli kohdennettu sulatus on hyvin samantapainen 

menetelmä. Erona jauhepetisulatukseen on, että metallijauhe syötetään suoraan 

suuttimesta lasersäteeseen, jolloin se sulaa. Dynaamisessa langansyöttömenetelmässä 

jauheen sijasta käytetään lankaa, jolloin työasemalle ei jää irtonaista jauhetta. [7] 

Elektronisuihkusulatuksessa materiaalin sulattajana lasersäteen sijasta toimii 

elektronisuihku. Muilta osin tekniikka voi olla samankaltainen muiden menetelmien 

kanssa. Lopputulos on laadukkaampi, kuin lasersulatusmenetelmissä, mutta 

menetelmä on hitaampi, kalliimpi ja materiaalivaihtoehdot ovat rajalliset. 

Elektronisuihkusulatus vaatii toimiakseen myös tyhjiön. Lämpöenergia sulatukseen 

on mahdollista tuottaa myös plasmalla tai valokaarella. [7, 61] 

Sideainetta käytettäessä metallia ja sideainetta sisältävä materiaali muokataan 

halutun malliseksi kappaleeksi ja kuumennetaan 600 – 900 °C välillä jolloin 

sideaineet palavat pois ja jäljelle jää sintrautunut metalli. Kappaleen 

muokkausprosessin voi tehdä huoneenlämmössä, mutta sideaineen polttamiseen 

tarvitaan erillinen uuni. [52, 53] 

Suspended deposition on tutkimusasteella oleva menetelmä, jossa neulamaisesta 

suuttimesta materiaalia pursotetaan geeliin ja kovetetaan UV-valolla. Menetelmässä 

erillistä tukirakennetta ei tarvita ja materiaalia voidaan pursottaa mitä tahansa 3D-

rataa pitkin. Menetelmän heikkoutena on kuitenkin pursotettavan aineen leviäminen 

ja paikallisten onkaloiden syntyminen. [7] 

Arkkilaminointimenetelmässä ohuita materiaalilevyjä liimataan päällekkäin, kuten 

kuvassa 8 on esitetty. Aina, kun uusi kerros lisätään siitä leikataan ylimääräinen osa 

pois. Levymateriaalia, joka voi metallien lisäksi olla myös muovia tai paperia, 

syötetään materiaalirullalta. Prosessin jälkeen ylimääräinen osa kerätään toiselle 

rullalle. Arkkilaminoinnissa käytetään pyöriviä teloja varmistamaan 

materiaalilevyjen kireys ja kerrosten yhteen liimautuminen. [8, 62] 

 

 
Kuva 8. Arkkilaminointi [63]. Lasersäde leikkaa rullalta syötettävää 

tulostusmateriaalia. Yläpuolella oleva tela tiivistää kerrokset kiinni toisiinsa. 

Tulostusalusta laskee sitä mukaa kun kerroksia valmistuu. Yli jäänyt materiaali 

kerätään rullalle. 



 

 

5. 3D-TULOSTUS JA MITTAUKSET 

 

5.1. Suunnittelu ja tulostus 

 

Työn kokeellisessa osassa Oulun yliopiston mikroelektroniikan ja materiaalifysiikan 

laboratorioiden 3D-ekstruusiotulostimella tulostettiin yhteensä 30 vetosauvaa 

kaupallisilla materiaaleilla ja eri tulostuslaaduilla. ABS, PLA ja Nylon 618 

materiaaleista tulostettiin viisi kappaletta Fast ja viisi Medium laadulla. Fast laadulla 

kappaleet tulostettiin 0,3 mm kerroksissa ja Medium laadulla 0,2 mm kerroksissa. 

Ohuempien kerroksien ansiosta kerrosten lukumäärä kasvaa ja lopputulos on 

laadukkaampi. Tulostusta yritettiin myös High laadulla, jonka kerrospaksuus on 0,1 

mm, mutta sillä tehdyt tulosteet epäonnistuivat ja niistä luovuttiin. Tulosteiden mallit 

muodostettiin Rhinoceros suunnitteluohjelmalla ja tulostamiseen käytettiin Leapfrog 

Creatr’13 3D-tulostinta, jota kontrolloitiin tietokoneella Simplify 3D-ohjelmalla.  

Vetosauvojen suunnittelu Rhinoceros ohjelmalla oli yksinkertaista ja vei noin viisi 

minuuttia. Kuvassa 9 on esitettynä ohjelmalla sunniteltu vetosauva. Samaa mallia 

käytettiin jokaiselle vetosauvalle materiaalista riippumatta. Vetosauvat olivat 

venytettävästä alueesta 50 mm pitkiä, 5 mm leveitä ja 1 mm paksuja. Vetosauvojen 

päissä olevat levennykset olivat 10 mm pitkiä, 10 mm leveitä ja 1 mm paksuja. 

Tulostamisen jälkeen todelliset mitat poikkesivat hieman. Venytettävän alueen 

keskimääräinen pituus oli hiukan lyhyempi 48,7 mm, leveys lähes oikea 5,05 mm ja 

paksuus suurempi 1,2 mm. 

 

 
Kuva 9. Vetosauvojen suunnittelu Rhinoceros suunnitteluohjelmalla. Kuvassa näkyy 

suunniteltu vetosauva neljästä eri kuvakulmasta. 

 

Tulostettaessa huomattiin, että 3D-tulostimen esilämmityksellä on suuri merkitys 

tulostuksen onnistumisen kannalta. Lisäksi prosessin aikana avoin tulostin on syytä 

peittää ulkopuolelta, jotta lämpötila pysyy oikeana koko tulostamisen ajan. 

Käytetyssä 3D-tulostimessa ei ollut mahdollisuutta pitää lämmitystä päällä yhtä aikaa 

tulostettaessa, mikä aiheutti sen, että tulostusalusta täytyi lämmittää joka 

tulostuskerran jälkeen uudelleen. Tulostusalusta täytyi myös pitää puhtaana 

puhdistusaineen avulla, jotta tuloste ei epäpuhtauksien takia irtoaisi alustasta kesken 



 

 

tulostuksen. Valmis tuloste oli kätevä irroittaa alustasta ohuella lastalla varovasti 

vahingoittamasta tulostetta. Kapton teippiä oli myös hyvä käyttää tulostusalustassa 

ehkäisemään tulostusvirheitä, varsinkin ABS-materiaalin kanssa. Tulostusmateriaali 

saa paremman adheesion teippiin, kuin tulostusalustaan, eikä tuloste lähde 

liikkumaan prosessin aikana. Kuvassa 10 on työssä käytetty Leapfrog Creatr’13 3D-

tulostin, mihin on merkitty liikkuvat osat nuolilla. Kuvassa 11 on tulostimen näkymä 

yläpuolelta sen ollessa käynnissä ja kuvassa 12 on 3D-tulostetut valmiit vetosauvat. 

 

 
Kuva 10. Leapfrog Creatr’13 3D-tulostin. Ylhäällä horisontaalitasossa liikkuva 

tulostuspää ja keskellä vertikaalitasossa liikkuva tulostusaslusta. 

 

 
Kuva 11. 3D-tulostin tulostamassa PLA vetosauvaa. 



 

 

 
Kuva 12. Ylhäällä nailon-, keskellä PLA- ja alhaalla ABS-vetosauva. Vetosauvojen 

toiselta puolelta täytyi leikata pois ylimääräistä, jotta ne saatiin kiristettyä kiinni 

vetomittalaitteeseen. 

 

 

5.2. Mittaukset 

 

Vetosauvat mitattiin Mikroelektroniikan ja materiaalifysiikan laboratorioiden 

Linkam TST350 vetomittalaitteella (Linkam Scientific Instruments Ltd., UK), joka 

on esitetty kuvassa 13. Mittauksista havaittiin, että nailon oli todella venyvää 

materiaalia, sillä 50 mm pitkä vetosauva saattoi venyä jopa yli 30 mm ennen 

katkeamistaan. Osa Nailon vetosauvoista ei mennyt poikki sen jälkeenkään, vaan 

mittaus täytyi keskeyttää, koska vetomittalaitteen liikematka loppui kesken. Nailon 

vetosauvojen keskimääräinen murtojännitys Fast laadulla oli 23,7 MPa ja 

murtovenymä 45,6 %. Medium laadulla murtojännitys oli 24,3 MPa ja murtovenymä 

40,1 %. Youngin moduuli Fast laadulla oli 370 MPa ja Medium laadulla 410 MPa. 

 

 
Kuva 13. Linkam vetomittalaite, jossa on kiinnitettynä nailon vetosauva. 



 

 

 

PLA-vetosauvat eivät venyneet kuin noin 1 mm, mutta PLA oli testin lujin 

materiaali sillä osa mittauksista jouduttiin keskeyttämään, kun vetomittalaitteen 

maksimi voima 200 N tuli vastaan. PLA-vetosauvojen keskimääräinen murtojännitys 

Fast laadulla oli 34,2 MPa ja murtovenymä 2,1 %. Medium laadulla murtojännitys 

oli 39,6 MPa ja murtovenymä 2,4 %. Youngin moduuli PLA Fast laadulla oli 1950 

MPa ja Medium laadulla 1970 MPa. 

ABS-vetosauvojen murtojännitys Fast laadulla oli keskimäärin 24,3 MPa ja 

Medium laadulla 25,9 MPa ja niiden murtovenymä Fast laadulla oli 2,9 % ja 

Medium laadulla 3,3 %. Youngin moduuli oli Fast laadulla 1130 MPa ja Medium 

laadulla 1090 MPa. Yllättäen Youngin moduuli jäi Medium laadulla hiukan 

pienemmäksi. 

Useimmat näytteistä katkesivat reunasta, koska vetosauvoihin ei ollut tehty 

loivennuksia ja vetomittalaitteen puristin saattoi mahdollisesti heikentää vetosauvoja 

reunoista. 3D-tulostimen jälki ei myöskään ollut täysin tasalaatuista. Murtovenymät, 

kuin myös murtojännityksetkin jäivät hieman jälkeen vastaavien perinteisesti 

valmistettujen materiaalien arvoista. Youngin moduuleissa ei ihan päästy yhtä 

suuriin lukemiin verrattuna perinteisin menetelmin valmistettuihin kappaleisiin. 

Youngin moduuli jäi noin puoleen verrattaessa 3D-tulostettuja ABS- ja PLA-

materiaaleja perinteisesti valmistettuihin ABS- ja PLA-materiaaleihin. Nylon 618 

Youngin moduuli oli yllättäen jopa kaksi kertaa suurempi kuin valmistajan 

ilmoittama lukema 153 MPa. Nylon 618 murtojännitys ja murtovenymä jäi silti 

hieman jälkeen valmistajan ilmoittamista lukemista 32 MPa ja 86 % [40]. Kuitenkin 

3D-tulostetun nailonin Youngin moduuli jäi melko kauaksi perinteisesti valmistetun 

nailonin Youngin moduulin arvoista. Lähes kaikissa mittauksissa jäätiin hieman 

odotettuja arvoja pienempiin tuloksiin. Taulukoissa 3 ja 4 on verrattu 3D-

tulostettujen ja perinteisesti valmistettujen materiaalien murtojännityksiä, 

murtovenymiä ja Youngin moduuleja. 

 

Taulukko 3. 3D-tulostettujen vetosauvojen mitatut ominaisuudet. 

Materiaali Murtojännitys Murtovenymä Youngin moduuli 

ABS Fast 24,3 MPa 2,9 % 1130 MPa 

ABS Medium 25,9 MPa 3,3 % 1090 MPa 

PLA Fast 34,2 MPa 2,1 % 1950 MPa 

PLA Medium 39,6 MPa 2,4 % 1970 MPa 

Nylon 618 Fast 23,7 MPa 45,6 % 370 MPa 

Nylon 618 Medium 24,3 MPa 40,1 % 410 MPa 

 

Taulukko 4. Perinteisesti valmistettujen materiaalien vastaavat arvot [33, 38, 39]. 

Materiaali Murtojännitys Murtovenymä Youngin moduuli 

ABS 33 - 110 MPa 3 - 75 % 1700 – 2800 MPa 

PLA 50 MPa 6 % 3500 MPa 

Nylon 66 83 - 95 MPa 4 - 60 % 2900 – 3600 MPa 

 

Alla olevissa kuvaajissa 14-16 esitetään kokeellisessa osiossa mitattujen ABS-, 

PLA- ja Nylon 618 materiaalien jännitys-venymä kuvaajat. X-akselilla on esitetty 

venymä prosentteina. Y-akselilla on esitetty jännitys MPa:na. Kuvaajien alkupäässä 

lineaarisessa osassa vetosauvojen käyttäytyminen on elastista, mutta myötörajan 

jälkeen käyttäytyminen muuttuu plastiseksi. Vetosauvan venyessä sen poikkipinta-



 

 

ala pienenee paikallisesti niin paljon, että lopulta tapahtuu murtuminen. Youngin 

moduuli lasketaan lineaariselta alueelta ennen myötörajaa. [60] 

 

 
Kuva 14. Nylon 618 vetosauvan kuvaaja Medium laadulla. Sitkeä materiaali venyy 

paljon ennen murtumistaan. Vetosauvan Youngin moduuli oli 384 MPa. 

 

 
Kuva 15. PLA-vetosauvan kuvaaja Fast laadulla. Jäykän materiaalin kuvaaja on 

lähes kokonaan elastisella alueella. Vetosauvan Youngin moduuli oli 2011 MPa. 

 



 

 

 
Kuva 16. ABS-vetosauvan kuvaaja Fast laadulla. Materiaali ei ollut yhtä kestävää 

kuin PLA. Vetosauvan Youngin moduuli oli 1164 MPa. 

 



 

 

6. YHTEENVETO 

 

Tekniikka 3D-tulostamiseen on keksitty jo 1980 luvulla, mutta patenttien 

raukeamisen ansiosta ja tekniikan tuominen yleiseen tietoisuuteen on lisännyt tällä 

alalla toimivien yrityksien ja harrastajien määrää, jonka myötä 3D-tulostus-

teknologian kehitys on lähtenyt nopeaan kasvuun. Käyttäjän kannalta 3D-

tulostaminen on helppo valmistusmenetelmä, vaikka nykyajan tulostimissa onkin 

vielä pieniä ongelmia, sillä liian usein tuloste epäonnistuu. Materiaalina useimmiten 

käytetty ABS-muovi on halpa ja helppokäyttöinen, mutta sekoittamalla eri 

materiaaleja voidaan valmistaa monia erilaisia tulostusmateriaaleja erilaisin 

ominaisuuksin. [1, 4] 

3D-tulostus on  nopeasti kehittyvä ala. Suuria muutoksia ja uusia innovaatioita 

syntynee jo muutamassa vuodessa. Muovipohjaiset tuotteet tulevat edelleen olemaan 

tärkeässä osassa, mutta myös muut tulostusmateriaalit kasvattavat merkitystään. 10 

vuoden päästä 3D-tulostimia käytetään todennäköisesti teollisuudessa valmistamaan 

tehtaissa tuotantoprosessin pienempiä osia ja mahdollisesti korvaamaan 

alihankkijoita. Lähitulevaisuudessa ei silti tarvitse pelätä työpaikkansa puolesta. 

Tuotteita valmistetaan monilla eri tavoilla, joten todennäköisesti 3D-tulostaminen  

tulee teollisuuslaitosten rinnalle, ei välttämättä tilalle. [1, 6] 

Tässä työssä tehdyt testit osoittivat, että tulostetut kappaleet eivät yllä vielä täysin 

perinteisin menetelmin valmistettujen kappaleiden tasolle murtovenymän ja –

jännityksen sekä Youngin moduulin puolesta, mutta ovat riittävän lähellä niitä, jotta 

3D-tulostettujen kappaleiden käyttö on mahdollista. Vaikka perinteisin menetelmin 

valmistettujen kappaleiden kestävyysominaisuuksista jäätäisiin hieman jälkeen 3D-

tulostaminen voi olla kannattavampaa monissa kohteissa verrattaessa 

valmistusprosessin hintaa, työmäärää ja työnopeutta. Huomioitavaa on kuitenkin, että 

3D-tulostuksessa syntyvät pienhiukkaset voivat olla terveydelle haitallisia. 

Tulostusmateriaalin pienet partikkelit ovat vaarallisia joutuessaan ihmisen elimistöön 

hengitysteiden kautta. Näin voi käydä jos tulostusprosessia ei suoriteta tuuletetussa 

tilassa laboratorio-olosuhteissa asianmukaista suojavarustusta käyttäen. [64] 
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