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Työn tavoitteena on tehdä kirjallisuuskatsaus 3D tulostettujen metallikappaleiden 

jälkikäsittelytekniikoista. Metallin 3D tulostamiseen kohdistuu yhä suurempaa 

kiinnostusta laitteistojen yleistyttyä ja suunnitteluosaamisen kehittymisen myötä. Usein 

3D tulostamisesta puhuttaessa unohdetaan jälkikäsittely, joka muodostaa kuitenkin ison 

osan valmiiden 3D tulosteiden kustannuksista.  

Tulostamalla valmistetut metallikappaleet vaativat lähes aina jälkikäsittelyä, jossa 

poistetaan tukirakenteet sekä valmistuksen aikana syntyneet jäännösjännitykset. 

Tukimateriaalien poisto on iso osa jälkikäsittelyä. Tänä päivänä se kuitenkin tehdään 

usein käsityönä, joka on hidasta ja työlästä. Tälle on etsitty vaihtoehtoja ja 

tulevaisuudessa tukimateriaalit voidaan poistaa koneistamalla tai tukimateriaali pystytään 

liuottamaan pois. Kappaleiden pinnanlaatua voidaan parantaa koneistamalla tai 

abrasiivisen tärinäviimeistelyn avulla.  

Työssä on käytetty apuna aiheeseen liittyvää kirjallisuutta ja aiheeseen liittyviä tieteellisiä 

artikkeleita sekä asiantuntijahaastatteluita.  
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ABSTRACT 

Post processing of a 3D printed metal parts 

Eero Mäkelä 

University of Oulu, Degree Programme of Mechanical Engineering 

Bachelor’s thesis 2022, 30 pp.  

Supervisor at the university: Jyri Porter 

 

The aim of this bachelor’s thesis is a literature review of the techniques used in the post-

processing of 3D-printed metal parts. There is growing interest in 3D printing of metal as 

the required machine tools became more common and design knowhow develops When 

talking about metal 3D printing, the post processing work is often overlooked. Post 

processing accounts a big part of the total cost of a 3D printed piece.  

In this thesis, the most important post-processing methods in the production of 3D printed 

metal piece is presented. Metal parts produced by printing almost always require post-

processing. In this process the support structures and residual stresses are removed. 

Removal of support structures is a big part of post-processing. Today it is often done by 

hand, which is slow and laborious. Alternatives to this have been sought and in the future 

the support materials can be removed by machine or chemically dissolved. The surface 

quality of the part can be improved by machining or by abrasive vibration finishing.  
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ALKUSANAT 

Haluaisin kiittää ohjaajaani Jyri Porteria, jolta olen tarvittaessa saanut tukea sekä Jari 

Tirkkosta haastattelusta ja mahdollisuudesta vierailla Nivalan teollisuuskylän 

tutkimuskeskuksessa.  

Tässä työssä yhdistyy oma mielenkiintoni 3D tulostamiseen ja teollistumisen neljäs aalto, 

joka on tällä hetkellä käynnissä tuotannon digitalisoitumisen ja uusien 

valmistusmenetelmien saralla. Olen kiinnostunut 3D tulostuksesta ja olen hankkinut 

oman 3D tulostimen, jolla olen tehnyt erilaisia tavaroita omaan käyttööni. Lisäksi 

tuotantotekniikassa on tapahtumassa valtava murros digitalisaation ja uusien 

valmistusmenetelmien kuten ainetta lisäävien valmistusmenetelmien saralla. Kuitenkaan 

tällä hetkellä ei ole tarpeeksi osaamista, jotta lisäävistä valmistusmenetelmistä saataisiin 

kaikkea hyötyä irti.   

Työn rajaus on tehty kirjoittajan mielenkiinnon kohteiden perusteella. Huomioon on 

kuitenkin otettu myös yritykset, jotka ovat kiinnostuneita tutustumaan 3D tulostettuihin 

kappaleisiin ja ehkä jopa hyödyntämään niitä omassa yrityksessään. Tämä kandidaatin 

työ antaa yrityksille kattavan tietopaketin erilaisista käytettävissä olevista teknologioista. 

Työ on tehty kirjallisuuskatsauksena ja lähteinä on käytetty aiheeseen sopivaa 

kirjallisuutta ja tieteellisiä artikkeleita, jotka ovat löytyneet yliopiston tarjoamista 

tietokannoista. Työtä tehdessä on käytetty apuna myös asiantuntija haastatteluita.  

Oulu, 17.01.2022 

Eero Mäkelä 
Eero Mäkelä 
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1 JOHDANTO 

3D tulostamiseen vaadittava teknologia ja osaaminen on kehittynyt vauhdilla viime 

vuosina. Perinteisillä lastuavilla työstömenetelmillä valmistetut kappaleet on pitänyt 

suunnitella sellaisiksi, että ne voidaan valmistaa käytettävissä olevilla työstökoneilla. 

Tulostamalla valmistetuissa tuotteissa voidaan ottaa enemmän vapauksia suunnittelun 

suhteen, sillä 3D tulostamisessa kappaleen monimutkaiset geometriat ei vaikeuta 

valmistettavuutta. Tuotteiden suunnittelu paremmin käyttökohteen mukaan on yleensä 

kalliimpaa, mutta voi maksaa itsensä takaisin tuotteen elinkaaren aikana. 3D tulostamalla 

valmistetuissa tuotteissa voidaan päästä merkittäviin energiansäästöihin. Näitä säästöjä 

voi tulla esimerkiksi painonsäästönä, kun korvataan mahdollisuuksien mukaan erilaiset 

umpimetalliset rakenteet kotelo- tai verkkorakenteilla. Erilaisten laitteiden kriittiset 

virtauskanavistot voidaan valmistaa tulostamalla ja optimoida kanavistot virtaustilanteen 

kannalta optimaaliseksi, tämä luonnollisesti vähentää pumppaustarvetta ja sen myötä 

lisää laitteiston tehokkuutta.  

Usein puhuttaessa 3D tulostetuista metallikappaleista mieleen tulee vain monimutkaiset 

ja hienot geometriset muodot, ja itse valmistusprosessi unohdetaan kappaleen takana. 

Jotta valmistettu kappale olisi käyttökelpoinen, joudutaan sille lähes poikkeuksetta 

tekemään erilaisia jälkikäsittelyitä, jotka saattavat olla erittäinkin työläitä ja siten 

vaikuttaa merkittävästi valmistettavan kappaleen loppuhintaan. Jälkikäsittelyn vaatimista 

käsityövaiheista ei kuitenkaan lähitulevaisuudessa tulla pääsemään eroon, sillä työvaiheet 

ovat usein monimutkaisia. Esimerkiksi jauhepetisulatusteknologiassa käytetyn 

tulostusalustan puhdistaminen ylimääräisestä jauheesta ja kappaleiden sahaaminen 

alustasta irti sekä sahattujen kappaleiden kiinnittäminen koneistuskeskukseen 

tukirakenteiden poistoa varten on vaikeaa ja taloudellisesti kannattamatonta 

automatisoida.  

Tähän työhön on koottu kattava tietopaketti 3D tulostettujen kappaleiden jälkikäsittelystä. 

Tietoa on kerätty monipuolisesti tieteellisistä artikkeleista, kirjallisuudesta sekä 

asiantuntijahaastatteluiden avulla. 
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2 AINETTA LISÄÄVÄT VALMISTUSMENETELMÄT   

Puhuttaessa 3D tulostuksesta, puhutaan lisäävistä valmistusmenetelmistä, aikaisemmin 

on myös puhuttu nopeasta prototyyppien valmistuksesta. Alkuun teknologiaa käytettiin 

lähinnä nimensä mukaisesti prototyyppien valmistamiseen, mutta monet osat tulevat 

lähes valmiina tulostimista, joten ei ole oikein puhua niistä pelkästään prototyyppeinä.  

(Gibson, Rosen et al. 2015)  

Iso 52900 standardissa määritellään materiaalia lisäävä valmistus seuraavalla tavalla ”AM 

(additive manufacturing) menetelmä tuottaa kappaleita 3D-mallitiedon pohjalta 

materiaaleja yhteen liittämällä, tyypillisesti kerros kerrokselta -periaatteella, 

vastakohtana materiaalia poistaviin ja materiaalia muovaaviin menetelmiin” (ISO 

52900, 2021) 

2.1 Tulostimien markkinakatsaus  

Viime vuosina metallin 3D tulostimien kysyntä ja tarjonta on kasvanut, valmistajilta tulee 

kiihtyvällä tahdilla uusia tulostimia sekä niissä käytettäviä materiaaleja. Useat eri 

liiketoimialat ovat omaksuneet 3D tulostamisen osana liiketoimintaansa. (Ludivine 

Cherdo 2021) Ilmailuteollisuudessa 3D tulostettuja metallikappaleita käytetään 

esimerkiksi polttoainesuuttimien valmistamiseen, lääketieteessä tulostettuja kappaleita 

käytetään esimerkiksi luun korvaavina implantteina.  (Karakurt, Lin 2020)  

Alla olevasta kuvasta 1 voidaan todeta, että laitteita, joilla metallia voidaan tulostaa, on 

myyty vuosittain yhä enenevissä määrin. Esimerkiksi vuonna 2016 myytiin 983 tulostinta 

kun taas seuraavana vuonna tulostimia myytiin merkittävästi enemmän, 1768 tulostinta. 

Tämä tarkoittaa lähes 79.9 % kasvua. Osittain tämä äkillinen kasvupiikki voidaan selittää 

useilla uusilla valmistajilla, jotka ovat tuoneet omat suhteellisen edulliset tulostimet 

markkinoille.  (Wohlers, Campbell et al. 2018)  



9 

 

 

 

Kuva 1. Myydyt metallin 3D tulostuslaitteet  (mukaillen, Wohlers, Campbell et al. 2018)  

Suosituimmat tulostimet käyttävät jauhepetisulatustekniikkaa. Seuraavalla sivulla 

olevassa kuvassa 2 on esitetty käytetyimpiä teknologioita. On olemassa myös resiini-, ja 

laminointitekniikkaan perustuvia tulostimia, mutta niitä myydään vähän ja niitä on vaikea 

löytää markkinoilta. Monilla tulostinmerkeillä on omat nimityksensä käyttämilleen 

tekniikoille, vaikka ne ovat pääpiirteiltään samanlaisia. (Ludivine Cherdo 2021) 
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Kuva 2. Yleisimmät tulostintekniikat  (mukaillen, Ludivine Cherdo 2021) 

2.2 Tulostustekniikat  

Vuosien saatossa metallien 3d tulostamiseen on kehitetty useita erilaisia tekniikoita. 

Jokaisella tekniikalla on omat erityiset ominaisuutensa, jotka tuntemalla saadaan 3D 

tulostetuista kappaleista kustannustehokkaita ja käyttötarkoitukseensa sopivia.  

Standardissa ISO 52900 on määritelty yleisesti ainetta lisäävissä valmistusmenetelmissä 

käytettävät määritelmät ja sanat. Edellä mainitussa standardissa on myös jaoteltu eri 

tulostusmenetelmät seitsemään (7) eri kategoriaan toimintaperiaatteensa perusteella. 

(ISO 52900, 2021) 

2.2.1 Sideaineen suihkutus   

Sideaineen suihkutusprosessissa nestemäistä sidosainetta suihkutetaan rakenneaineena 

olevaan jauheeseen. Kerros kerrokselta valmis kappale valmistuu valmistuskammioon. 

Tulostuksen ollessa valmis, poistetaan ylimääräinen jauhe ja se kierrätetään niiltä osin 

kuin se on mahdollista. Tällä menetelmällä valmistetut metallikappaleet tulee puhdistaa 
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hyvin ylimääräisestä jauheesta, ja sintrata jauhe yhdeksi kestäväksi kappaleeksi uunissa.  

(Wohlers, Campbell et al. 2018) 

2.2.2 Suorakerrostus 

Suorakerrostuksessa fokusoidaan suuri lämpöenergia pieneen kohteeseen, johon tuodaan 

samanaikaisesti tulostettavaa materiaalia joko jauheena tai lankana. Lämpöenergia 

tuotetaan joko laserilla tai elektronisäteellä. Suorakerrostusmenetelmän etu on 

monipuolinen materiaalien käyttö, samanaikaisesti voidaan sulattaa useampia 

materiaaleja, jotta tulostettavalle kappaleelle saadaan halutut ominaisuudet. Usein 

tulostuspää on kiinnitetty 4- tai 5 akseliseen robottivarteen, joten liikkeet eivät ole 

rajoitettu vain yhdessä kerroksessa tapahtuvaksi. Tämän ansiosta tätä tekniikkaa voidaan 

käyttää materiaalin lisäämiseen jo olemassa olevaan kappaleeseen tai korjata kappaleita 

ja työkaluja. Valmistustavasta johtuen kappaleiden mittatarkkuus jättää toivomisen varaa, 

joten jälkikäsittelyssä kappaleet koneistetaan vielä tarkkoihin mittoihin.  (Wohlers, 

Campell et al. 2021)  

2.2.3 Pursotus 

Materiaalin pursottamisessa tulostuspäästä pursotetaan filamenttia kuumennetun 

suuttimen kautta. Tulostettava kappale valmistuu kerros kerrokselta tulostusalustalle. 

Metallia itsessään ei voida pursottaa, vaan metallijauhe on sekoitettu erilaisiin 

polymeereihin ja sideaineisiin. Käytettävän metallijauheen osuus on 50–90 % riippuen 

materiaalista. Tulostuksen jälkeen kappaleet jälkikäsitellään niin, että metallijauhe 

sintrautuu yhdeksi kiinteäksi kappaleeksi ja sideaineena olevat polymeerit ja sideaineet 

poistuvat. Kappale kutistuu sintrautumisen myötä jopa 20 % nykyiset älykkäät 

viipalointiohjelmat osaavat ottaa tämän huomioon. Pursottamalla toimivat tulostimet ovat 

suosittuja niiden edullisen hinnan ja suhteellisen yksinkertaisen rakenteen ansiosta, ei 

pölyäviä pulvereita eikä kalliita lasereita sulattamassa metallia. (Gonzalez-Gutierrez, 

Cano et al. 2018) 
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2.2.4 Materiaalin suihkutus 

Materiaalin suihkutusprosessissa nimensä mukaisesti materiaalia suihkutetaan kerros 

kerrokselta niin että lopulta saadaan valmis kolmiulotteinen kappale. Usein näissä 

laitteissa käytetään useita tulostuspäitä kerralla, toisesta suuttimesta tulee haluttu 

rakennemateriaali ja toisesta suuttimesta tukimateriaali. Usein tällä menetelmällä 

valmistaan muotti vahasta, jonka jälkeen metalli valetaan muottiin ja saadaan 

metallikappale.   (Wohlers, Campbell et al. 2018) 

2.2.5 Jauhepetisulatus 

Jauhepetisulatus on prosessi, jossa lämpöenergian avulla sulatetaan eri alueita 

tulostusalueella, lämpöenergia luodaan laserilla. Lämpöenergia sulattaa pedillä olevan 

jauheen ja se muuntuu kiinteäksi kappaleeksi jäähdyttyään. Materiaalin levittäjä levittää 

uuden ohuen kerroksen jauhetta edellisen kerroksen päälle ja tulostusalueen eri kohtiin 

tuodaan taas lämpöenergiaa. Metallikappaleita tulostettaessa tukirakenteet ovat 

välttämättömiä, sillä niiden avulla kappaleet ankkuroidaan rakennusalustaan. Mikäli 

tukirakenteita ei ole, ovat vääntymät yleisiä ja hallitsemattomia. Jauhepetisulatuksessa 

lämpötilaerot ovat suuria, ja kappaleisiin jää jäännösjännityksiä.   (Wohlers, Campbell et 

al. 2018)  

2.2.6 Kerroslaminointi  

Kerroslaminointiprosessissa laminoidaan erittäin ohuita metallilevyjä ulträänen avulla 

yhteen, ylimääräiset osat leikataan laserin avulla pois. Tämän tekniikan etuna on edulliset 

materiaalikustannukset, mutta muihin tekniikoihin verrattuna jätettä tulee paljon.   

(Wohlers, Campbell et al. 2018) 

2.2.7 Valokovetus altaassa  

Nykyaikaisissa valokovetusprosessia hyödyntävissä tulostimissa kovetetaan 

nestemäisessä muodossa tulostusastiassa olevaa polymeeriä LED valon avulla. LED 

valojen luoma kuva projektoidaan tulostusastian pohjalle, jolloin pystytään kovettamaan 

kokonainen kerros samanaikaisesti. Tällä tekniikalla pystytään valmistamaan tuotteita 
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korkealla resoluutiolla, mutta ei sovellu isojen tuotteiden tekemiseen, sillä isojen 

laitteiden tekeminen on teknisesti hankalaa ja kallista.   (Wohlers, Campbell et al. 2018) 

2.3 Materiaalit  

Yleisesti ottaen 3D- tulostamiseen käytettäviä materiaaleja on vielä tarjolla suhteellisen 

rajallisesti. Saatavilla olevien materiaalien rajallisuus saattaa vaikeuttaa kappaleiden 

suunnittelua, sillä materiaalien ominaisuudet eivät välttämättä täysin vastaa 

käyttökohteen vaatimuksia. Vaikka käytettäviä materiaaleja on suhteellisen vähän 

tarjolla, ei se kuitenkaan yksinkertaista materiaalin valintaprosessia, sillä eri materiaalien 

ominaisuudet ovat sidonnaisia sekä käytettävään 3D- tulostustekniikkaan että kappaleen 

geometriaan. Taulukossa 1 on esitelty yleisimmät käytössä olevat metallijauheet.   

(Baughman, Menon et al. 2017) 

Taulukko 1 Yleisimmät käytössä olevat metallijauheet.  (mukaillen, Baughman, Menon 

et al. 2017)  

 

 

Materiaali

Kimmokerroin 

(Gpa)

Vetolujuus 

(Mpa)

Venymä 

(%)

Ti6A14V 110-120 930-1020 10-14

CP-Ti - 570 21

316L 

Ruostumaton 

teräs

184-185 633-640 40

Maragning teräs 160 1110 10-11

17-4PH 

Ruostumaton 

teräs 

160-170 850-1300 10-25

Co-Cr-Mo 191-200 960-1300 20

IN625 170-182 827-961 35

IN718 166-170 994-1241 18

AlSi10Mg 60-78 240-361 5-20

Käytetyimmät metallipulverit
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Metallijauheita on tehty jo vuosikymmenien ajan lukuun ottamatta menetelmiä, joissa 

käytetään murskaimia jauheen tuottamiseen, kaasu atomisaatio on yleisin tapa tehdä 

metallijauhetta. Riippuen käytettävästä sulatus ja atomisaatio tekniikasta, saattaa jauheen 

muoto ja koko vaihdella (Wallner 2019). Ensimmäiset maininnat atomisaation avulla 

valmistetusta jauheesta löytyy jo vuodelta 1963, kun Lev kollegoineen valmisti 

rautajauhetta. Jauhetta käytettiin tuolloin kermet-suodattimien valmistamiseen.  (Lev, 

Pavlovskaya et al. 1964) 

Käytettävän raaka-aineen muoto ja geometria vaikuttaa sulamisprosessiin sekä valmiin 

metallijauheen laatuun. Raaka-aineena voidaan käyttää romua, puhtaita metalliseoksia, 

jauhetta tai muuta esiseostettua metallia. Valittu raaka-aine sulatetaan joko avoimessa tai 

suljetussa systeemissä. Suljetuilla systeemeillä valmistetaan pienempiä eriä kerralla kuin 

avoimilla systeemeillä. (Wallner 2019) 

Sulatettu raaka-aine atomisoidaan käyttäen jotain kolmesta nykyisin käytettävissä 

olevasta atomisaatio teknologiasta, vesi-, kaasu- tai plasma-atomisaatio menetelmällä. 

Vesi-atomisaatiolla valmistettu jauhe on edullista ja sitä voidaan valmistaa korkealla 

tuotantonopeudella. Valmiit partikkelit ovat epäsäännöllisen muotoisia kuten kuvasta XX 

yllä näkyy. Kaasu-atomisaatiolla valmistettu jauhe on hienoa ja pallomaista. Tässä 

prosessissa sulaa metallia kaadetaan jatkuvasti väliastiaan, josta se suuttimen kautta 

suihkutetaan sumutuskammioon.  (Wallner 2019) 

Valmistetun jauheen partikkelikoko vaihtelee lähes 0 aina 250 µm välillä riippuen 

käytettävästä prosessista ja prosessiolosuhteista. Jotta jauhetta voitaisiin käyttää metallin 

tulostamiseen, pitää jauheen olla tasalaatuista ja tietyn kokoista. Tätä varten aikaisemmin 

valmistettu jauhe erotellaan seulomalla tai ilmaluokittelumenetelmän avulla. 

Tuotantoprosessin aikana jauheen ominaisuuksia kuten kokoa, kokojakaumaa, 

morfologiaa, kemiallista koostumusta, valuvuutta ja tiheyttä täytyy mitata.  (Wallner 

2019) 



15 

 

 

3 3D TULOSTUS  

3D tulostus on vuosien aikana kehittynyt uudesta, erikoisesta ja kalliista 

valmistusmenetelmästä tämän päivän teknologiaksi. Teollisuudessa käytettävien 

metallitulostimien hinnat ovat laskeneet ja harrastekäytössä olevia muovitulostimia 

pystyy ostamaan tavallisesta hyvin varustellusta elektroniikkaliikkeestä. Itse prosessi on 

koneen ja ihmisen yhteistyötä, jossa koneet tekevät ihmiselle mahdotonta tarkkaa työtä ja 

ihmiset valmistelevat ja suunnittelevat tehtävät työt.  

3.1 Tulostustapahtuma 

Täydentävissä valmistusmenetelmissä käydään läpi useita vaiheita siirryttäessä 

digitaalisesta 3D mallista fyysiseen kappaleeseen. Gibson ja Rosen kollegoineen (2015) 

on määritellyt tulostusprosessin jakautuvan osiin seuraavalla tavalla:  

1. 3D malli. 

Kaikista 3D tulostettavista kappaleista tulee olla 3D malli, joka kertoo kappaleen 

geometriat mittatarkasti. Tämä malli voidaan suunnitella itse CAD ohjelmistolla 

tai kopioimalla jo olemassa oleva valmis kappale 3D skannerilla.  

2. STL muunnos. 

Lähes kaikki nykyaikaiset CAD ohjelmistot pystyvät tuottamaan STL tiedostoja 

niillä suunnitelluista kappaleista. STL tiedostot sisältää tiedon kappaleen 

suljetuista pinnoista ja sen mukaan 3D tulostuksessa käytetyt 

viipalointiohjelmistot pystyvät viipaloimaan kappaleen niin että se voidaan 

tulostaa. 

3. Viipalointi, eli tulostusohjelman tekeminen 

Tässä vaiheessa edellä luotu STL muodossa olevat kappaleet asetellaan 

tulostusalustalle edullisimpaan muotoon ja täytetään mahdollisimman edullisesti 

sekä valitaan tarvittavat tulostusparametrit, kuten tulostusnopeus ja käytettävä 

teho.  

4. Koneen käyttövalmiiksi laittaminen 
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Tulostin pitää valmistella tulostusta varten, kuten asettamalla tulostusalusta 

tulostimeen ja varmistamalla, että käytettävää tulostusmateriaalia on tarpeeksi.   

5. Tulostus  

Tulostustapahtuma itsessään on pääosin automatisoitu tapahtuma eikä juurikaan 

vaadi valvontaa. Tulostinta on kuitenkin hyvä pitää satunnaisesti silmällä, jos 

laitteesta loppuu materiaali, tulee yllättäviä sähkökatkoja tai ohjelmistohäiriöitä. 

6. Kappaleen poisto laitteesta 

Tulostuksen päätyttyä pitää tuloste poistaa laitteesta. Tässä vaiheessa tulee ottaa 

myös turvallisuus huomioon ja tarkistaa että laite ei tee mitään ylimääräisiä 

liikkeitä ja että itse tulosteen lämpötila on turvallinen. Myös suurin osa 

ylimääräisestä jauheesta poistetaan tässä vaiheessa.  

7. Jälkikäsittely  

Tulostetut osat vaativat lähes aina jälkikäsittelyä, se voi olla siistimistä, 

ylimääräisen jauheen poistoa, lämpökäsittelyä tai tukirakenteiden poistoa. Usein 

työ on manuaalista ja sitä tehdään pitkälti käsin. Jälkikäsittely vaatii usein paljon 

aikaa ja resursseja.   

8. Käyttöönotto 

Jälkikäsittelyn jälkeen voidaan tuote ottaa käyttöön. Tuloste voi olla osa isompaa 

kokonaisuutta, joten se saattaa vielä vaatia kokoonpanoa muiden osien kanssa.  

3.2 Kappaleen suunnittelu tulostettavaksi  

Lisääviä valmistusmentelmiä käytettäessä suunnittelijalla on enemmän vapauksia 

suunnitella tuote joka sopii parhaalla mahdollisella tavalla käyttötarkoitukseensa. 

Aikaisemmin kappaleet on täytynyt suunnitella valmistuksen ehdoilla minimoiden 

valmistus-, kokoonpano- ja kuljetuskustannukset. Design For Manufacturing (DFM).   

Suunnitellessa tuotteita valmistettavaksi täydentävien valmistusmenetelmien avulla,  

täytyy ottaa huomioon erityiset suunnittelutekniikat (DfAM), jotta voidaan hyödyntää 

mahdollisimman tehokkaasti täydentävien valmistusmentelmien tuoma lisäarvo. 

Täydentävien valmistusmenetelmien käyttö tuo sekä hyötyjä että haasteita 

suunnittelijoille. Valmistetut kappaleet voivat olla monimutkaisempia vähemmillä 
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prosesseilla, tosin itse valmistusprosessin vaatimukset ovat hyvin erilaiset kuin 

perinteisillä valmistustavoilla.  (Wohlers, Campell et al. 2021)  

 

 

 

Kuva 3 Tulostettuja esimerkkikappaleita. Kuva: Nivalan teollisuuskylä, 2021 

Jari Tirkkosen haastattelun mukaan kuvassa 3 on demonstroitu täydentävillä 

valmistusmenetelmillä valmistettujen kappaleiden mahdollisuuksia, sekä otettu 

huomioon tarvittavat suunnittelutekniikat. Kappaleet on valmistettu jauhepetisulatus 

teknologialla. Kohdassa 1. on tulostettavaan kappaleeseen sisällytetty toiminnallisuuksia, 

kappaleessa olevat rattaat ovat toimivia ja niitä voidaan käsin pyöritellä. Kappale on 

tulostettu yhdellä kertaa. Kohdassa 2. kappaleesta on jätetty osa kappaleesta tulostamatta, 

jotta voitaisiin paremmin havainnoida kappaleessa olevia ominaisuuksia. Erityishuomio 

tässä esimerkissä kiinnittyy sisäisiin jäähdytyskanaviin, sekä monimutkaisiin muotoihin 

kappaleen sisällä. Kanavan muoto on pisaramainen, jotta tulostettavan kanavan laatu olisi 

parempi. 
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3.3 Tukirakenteet 3D tulosteissa  

Tukirakenteet ovat välttämätön osa metallien tulostamista. Erityisesti 

jauhepetisulatuksessa erilaisia tukirakenteita käytetään, jotta voitaisiin vähentää 

kappaleeseen kohdistuvia jännityksiä ja vääristymiä, jotka johtuvat suurista 

lämpötilaeroista kappaleessa. Tukirakenteet ovat usein välttämättömiä edellä mainituista 

syistä, mutta lähtökohtaisesti tukirakenteet ovat ei -toivottuja. Tukirakenteisiin menee 

paljon kallista tulostusmateriaalia, se pidentää tulostusaikaa ja ne pitää ottaa huomioon 

suunnittelussa. Lisäksi tukirakenteiden poistamiseen vaaditaan erillinen työvaihe ja se 

saattaa olla hankalaa. (Baughman, Menon et al. 2017) 

Alla olevassa kuvassa 4 on esitetty yleisimpiä tukirakenteita vaativia geometrioita. 

Yleisesti ottaen tukirakenteita tarvitaan tilanteissa, joissa ulkonevan alueen kulma ylittää 

45º astetta, tosin joissain tilanteissa, joissa prosessi on hyvin optimoitu, voidaan tulostaa 

jopa 70º asteisia ylityksiä. Ulkonevat osat kuten kohdassa 1 oleva kupin kahva vaatii 

tukirakenteita kuten myös kohdassa 3 oleva erittäin suuri ulkoneva osa. (Baughman, 

Menon et al. 2017)  

Toisaalta tukirakenteet ovat välttämättömiä, jotta voidaan tulostaa erilaisia muotoja, 

mutta toisaalta ne ovat ei -toivottuja. Tukirakenteiden poistaminen on työlästä ja aikaa 

vievää sekä ne jättävät poistamisen jälkeen pintaan jälkiä, jotka pitää tilanteesta riippuen 

ottaa huomioon jälkikäsittelyssä. 
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Kuva 4 Yleisimmät tukimateriaalia vaativat geometriat. 1. Tukematon alue, 2. Suuri 

ulkoneva kulma, 3. Suuri ulkoneva alue.  (Mukaillen Baughman, Menon et al. 2017) 

Kuvassa 5 (alla) näkyvät kappaleet on otettu tulostusalustasta irti ja ylimääräinen jauhe 

poistettu, sekä niissä on vielä tukirakenteet paikoillaan, pois lukien kohdassa 2 oleva 

vaasi, josta tukirakenteet on jo otettu pois. Jari Tirkkosen haastattelun mukaan kohdassa 

1 olevassa kappaleessa on paljon tukirakenteita, niiden avulla kappaleeseen kappaleen 

sisäisiä jännityksiä pystytään hallitsemaan ja tuloste ei väänny muodottomaksi. Vaasit 

kohdassa 2 on tulostettu eri päin, jotta käytettävä tulostusala on saatu hyödynnettyä 

mahdollisimman tehokkaasti. Ylösalaisin tulostetussa vaasissa on käytetty suuri määrä 

tukirakenteita ja yksi mahdollinen kehityskohde onkin tutkia, jos joitakin pienempiä 

kappaleita voitaisiin tulostaa osana tukirakenteita ja näin jätteeksi meneviä tukirakenteita 

tulisi vähemmän. Kohdassa 3 on suuri ulkoneva alue, johon on käytetty tukirakenteita, 

jotta suuri ulkoneva olisi mahdollista tulostaa onnistuneesti. 
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Kuva 5. Nivalan teollisuuskylässä tulostettuja kappaleita sen jälkeen, kun ne on otettu 

tulostusalustastaan irti. 

Tukirakenteet tulee suunnitella helposti saavutettaviksi, lämpöä johtaviksi, kevyiksi ja 

kantaviksi. Tukimateriaalin muoto on hieman puun kaltainen ja se voidaan suunnitella 

kappaleeseen erilaisilla kaupallisilla sovelluksilla kuten Meshmixerillä.  (Nelaturi, 

Behandish et al. 2019) 

3.4 Liukenevat tukimateriaalit  

Muovien tulostamisessa on ollut jo pitkään käytössä liukenevia tukimateriaaleja, yksi 

yleisesti käytetyistä materiaaleista on PVA eli polyvinyylialkoholi. Tämä nopeuttaa 

valtavasti monimutkaisten tukirakenteiden poistoa muovitulosteista, sillä tukimateriaali 

liukenee veteen ja varsinainen haluttu muovikappale jää jäljelle. Vastaavia sovelluksia on 

kuitenkin kehitetty myös metallitulosteille.  

Tukimateriaalin liuottaminen on mahdollista hyödynnettäessä kahden eri metallin 

kemiallisia ja eletrokemiallisia ominaisuuksia. Hilderth kollegoineen (2016) tekivät 

vuonna kokeen, jossa käytettiin esimerkkinä ruostumattomasta teräksestä tehtyä 

siltarakennetta, jonka tukimateriaalina käytettiin hiiliterästä. Testikappale valmistettiin 

suorakerrostusmenetelmällä, sillä on mahdollista tulostaa kahta erilaista jauhetta.  

Tukimateriaalina käytetty hiiliteräs syövytettiin pois käyttämällä syövyttävää 

typpihappoa, jonka vahvuus oli 41 % ja prosessia nopeutettiin merkittävästi puhaltamalla 

puhdasta happea kappaletta kohdin. (Hildreth, Nassar et al. 2016)  

Toisessa kokeessa Lefky kollegoineen (2017) tutki liukenevia tukimateriaaleja käyttäen 

jauhepetisulatusteknologiaa. Jauhepetisulatuksessa pystytään tulostamaan vain yhtä 

materiaalia kerrallaan, eli eri materiaalien ominaisuuksien hyödyntäminen ei ole tässä 

tapauksessa mahdollista. Jauhepetisulatuksessa käytettävät tukimateriaalit ovat kiinni 

varsinaisessa tulostettavassa kappaleessa vain pieneltä alueelta, tyypillisesti vain 100–

200 μm leveitä. Tämän perusteella vain pieni osa materiaalia pitäisi saada liuotettua, jotta 

tukimateriaalit voitaisiin poistaa ilman koneellista käsittelyä. Koska materiaalia 
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joudutaan liuottamaan tukimateriaalien poistamiseksi, on välttämätöntä, että sitä poistuu 

myös valmistettavasta kappaleesta. Tämä on kuitenkin mahdollista ottaa huomioon 

kappaleen suunnittelussa. (Lefky, Zucker et al. 2017) 

Molemmista tutkimuksista saatiin rohkaisevia tuloksia. Materiaalien elektrokemiallisia 

ominaisuuksia hyödyntämällä pystytään vähentämään huomattavasti tulostettujen 

metallikappaleiden jälkikäsittelyä. Onkin odotettavissa, että tätä teknologiaa voitaisiin 

käyttää tulevaisuudessa useiden eri metallilaatujen kanssa.  (Lefky, Zucker et al. 2017, 

Hildreth, Nassar et al. 2016) 

3.5 Tulosteen pinnanlaatu 

Täydentävillä valmistusmenetelmillä valmistettujen metallikappaleiden pinnanlaatu on 

aina hieman karhea. Nykyisin käytetyissä yleisimmissä menetelmissä pinnankarheus on 

noin 5–35 Ra sen jälkeen, kun ne otetaan ulos tulostimesta. Tulosteiden pinnanlaatuun 

pyritään vaikuttamaan ennen tulostusta ja sen aikana säätämällä prosessissa käytettäviä 

parametreja, kuten kerrospaksuutta sekä optimoimalla tulostettavan kappaleen asentoa 

valmistusvaiheessa. Tulostuksen jälkeen kappaleiden pinnanlaatuun voidaan vaikuttaa 

erilaisilla toimenpiteillä. (Kumbhar, Mulay 2018) 

Jauhepetitulostuksessa käytettävä jauhe valmistetaan kaasu atomisaation avulla ja 

valmistuvan jauheen partikkelikoko vaihtelee 40–60 µm välillä. Alla olevassa kuvassa 6 

kohdassa kohdassa b näkyy portaikkoilmiö, joka syntyy jokaisella uudella kerroksella. 

Tyypillisesti jauhepetisulatusteknologiassa käytetty kerrospaksuus on 20–100 µm. 

Portaikkoilmiötä ei pystytä poistamaan kokonaan muuttamalla tulostimen asetuksia, vaan 

se täytyy minimoida käyttäen muita jälkikäsittelytekniikoita tulostuksen jälkeen.  

(Kumbhar, Mulay 2018, Baughman, Menon et al. 2017) 
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Kuva 6 Portaikkoilmiö ja osittain sulamaton jauhe (mukaillen, Baughman, Menon et al. 

2017) 

Jauhepetisulatuksella valmistettujen kappaleiden pinnanlaatu on riippuvainen 

valmistuksessa käytetyn jauheen partikkelikoosta, sillä valmistettavan kappaleen 

reunaosiin jää osittain sulanutta jauhetta. Kappaleiden pinta on matta ja käsin 

tunnusteltuna karheahko.  
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4 JÄLKIKÄSITTELY  

Vaaditaan huomattava määrä työtä ennen kuin 3D tulostetut metallikappaleet ovat 

valmiita käyttöönotettavaksi. Kappaleelle vaadittava jälkikäsittelyn määrä riippuu 

käytetystä tekniikasta, materiaalista ja kappaleen käyttökohteesta. Puhuttaessa 3D 

tulostamisesta huomio kiinnittyy usein vain itse tulostustapahtumaan, ja jälkikäsittely jää 

vähemmälle huomiolle. Jälkikäsittelyllä voidaan kuitenkin merkittävästi vaikuttaa 

tulostettujen kappaleiden laatuun ja hintaan. (Wohlers, Campell et al. 2021) 

4.1 Lämpökäsittely 

Jauhepetisulatusprosessilla valmistettavaan metallikappaleeseen jää jäännösjännityksiä, 

sillä kyseessä on eräänlainen hitsaustapahtuma. Jäännösjännitykset johtuvat kappaleessa 

tapahtuvista nopeista lämpötilanmuutoksista, jotka syntyvät laserin sulattaessa jauhetta 

kiinteäksi kappaleeksi. Siirtymä sulasta tilasta kiinteäksi tapahtuu vain mikrosekunneissa, 

kun uusi kerros metallia sulatetaan, se yhdistyy alempiin kerroksiin samalla kutistuen. 

Tämä aiheuttaa kerrosten välille leikkausjännityksiä. Nämä jäännösjännitykset saattavat 

olla niin voimakkaita, että jopa tulostuslevy on vääntynyt. Lämpökäsittelyn avulla 

pystytään poistamaan jäännösjännitykset valmistettavista kappaleista.  (Wohlers, 

Campell et al. 2021)  

Lämpökäsittelyllä poistetaan valmistetuista kappaleista jäännösjännityksiä ja tarvittaessa 

muokataan metallin mikrorakenteita. Näissä tapauksissa voidaan käyttää materiaalille jo 

olemassa olevaa lämpökäsittelyohjetta. Joissain tapauksissa voi olla tarpeen kehitellä 

erityinen lämpökäsittelyohje, kun halutaan säilyttää kappaleen hieno mikrorakenne sekä 

poistaa jäännösjännitykset ja parantaa sitkeyttä. Näin joudutaan myös toimimaan, mikäli 

valmistetussa kappaleessa on epätasapainoinen mikrorakenne, joka ei reagoi odotetulla 

tavalla perinteisillä lämpökäsittelymenetelmillä. (Gibson, Rosen et al. 2015)   

Hapettumiselle alttiit materiaalit, kuten titaaniseokset ja keraamit, täytyy lämpökäsittely 

tehdä vakuumissa. Vakuumissa tehty lämpökäsittely on kalliimpaa verrattuna 

normaalissa ilmanpaineessa tehtyyn käsittelyyn. Vakuumiuunit muodostavat tasaisen 
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lämpötilan, joka yleensä vaihtelee tarpeen mukaan 800–3000 Celsius asteen välillä niin, 

että hiilidioksidia, happea ja muita kaasuja ei pääse vaikuttamaan kappaleeseen. Inerttejä 

kaasuja, kuten argonia, käytetään uunin jäähdyttämisessä niin, että käsiteltävä kappale 

saadaan jäähdytettyä. (Gibson, Rosen et al. 2015) 

Lämpökäsittely voidaan tehdä myös paineistettuna, käytettävä paine vaihtelee 100 ja 2 

000 bar välillä. Toisin kuin mekaaniset voimat jotka voivat puristaa kappaletta vain 

yhdeltä tai kahdelta sivulta, vaikuttaa paineistettu lämpökäsittely joka puolelta kappaletta 

tasaisesti. Paineistetulla lämpökäsittelyllä voidaan vähentää kappaleen huokoisuutta 

merkittävästi hyvin pienillä ulkoisilla muutoksilla. (Gibson, Rosen et al. 2015) 

4.2 Tukimateriaalien poisto 

Lämpökäsittelyn jälkeen kappaleet poistetaan tulostusalustasta sahaamalla joko vanne- 

tai lankasahalla. Tämän jälkeen päästään tukimateriaalin poistamiseen, tulostetusta 

kappaleesta riippuen tämä voi olla erittäin työlästä. Tukimateriaalin poisto on pitkälti 

käsityötä erilaisten perinteisten käsityökalujen kanssa, kuten vasaran ja taltan käyttöä. 

Apuna voidaan käyttää myös sähkö- tai paineilmakäyttöisiä hiomakoneita.  

Tukimateriaalien poisto voi kuitenkin olla taloudellisesti kannattavaa automatisoida 

sarjatuotantokappaleiden tuotannossa moniakselisen CNC-koneen avulla.  

Tällä hetkellä jälkikäsittelyn suunnittelu tehdään manuaalisesti ja se on hyvin 

työvoimavaltainen työvaihe. Hybridituotantotekniikoiden avulla tulevaisuudessa koko 

jälkikäsittely voidaan automatisoida tukirakenteiden poistamista myöden, näin ollen 

työvoiman tarve vähenee. Kun tukirakenteita poistetaan koneellisesti talttamaisella 

työkalulla, tulee työstökoneen liikeratoihin kiinnittää erityistä huomiota, sillä vain osa 

tukirakenteista on saavutettavissa. Kuitenkin tukirakenteiden poiston edetessä 

työstökoneella on yhä enemmän tilaa työskennellä. Tukirakenteiden poisto talttamaisella 

työkalulla on tehokasta verrattuna jyrsimällä tehtävään tukirakenteiden poistoon, jossa ne 

pitää jyrsiä kokonaan pois, jotta saadaan valmis kappale esille. Yllä esitettyyn ongelmaan 

ei ole kuitenkaan vielä automatisoitua ratkaisua. (Nelaturi, Behandish et al. 2019) 
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4.3 Raekuulapuhallus 

Raekuulapuhalluksella pystytään luomaan kappaleeseen suotuisia jäännösjännityksiä. 

Nopeasti kappaletta kohdin singotut pienet partikkelit puhdistavat kappaleen pinnan, 

lisäävät korroosion kestävyyttä sekä kovettaa kappaleen pintaa hallitussa prosessissa. 

Raekuulapuhalluslaitteisto sinkoaa pieniä partikkeleita käsiteltävään kappaleeseen 

kovalla nopeudella. Yleensä partikkeleiden nopeus vaihtelee 40–100 m/s välillä, 

singottavien partikkeleiden halkaisija on yleensä 1–2 mm, käytettävä materiaali on usein 

terästä, keraamia tai lasia. Kuitenkin käytettävän materiaalin tulee olla kovempaa kuin 

käsiteltävä kappale. (Efremov, Gerasimova 2021, Gibson, Rosen et al. 2015)  

Raekuulapuhalluksessa kappaleen pintaa muokataan ikään kuin pienillä vasaroilla luoden 

pieniä kuoppia kappaleen pintaan. Raekuulapuhalluksen avulla käsiteltyjen kappaleiden 

kestävyys parantuu huomattavasti, kappaleet kestävät paremmin väsymistä, hiertymistä 

ja jännityskorroosiota. Raekuulapuhallus parantaa metallien, keraamien ja polymeerien 

pintojen ominaisuuksia.  (Gibson, Rosen et al. 2015)  

4.4 Koneistus 

3D tulostamalla valmistettujen metallikappaleiden koneistus ei eroa perinteisesti 

valmistettujen kappaleiden koneistamisesta. Kuitenkin koneistettaville pinnoille on usein 

välttämätöntä lisätä hieman lisämateriaalia, esimerkiksi 0.5 mm. Usein monimutkaisia 

kappaleita, jotka on valmistettu täydentävillä valmistusmenetelmillä, koneistettaessa itse 

kappaleen asettaminen työstökoneeseen on työlästä ja saattaa viedä enemmän aikaa kuin 

itse koneistus. Onkin usein kannattavaa suunnitella valmistettavaan kappaleeseen valmiit 

kiinnityskohdat, jotta työstökoneeseen kiinnittäminen olisi mahdollisimman helppoa.  

(Wohlers, Campell et al. 2021)   

Ainetta poistavissa valmistusmenetelmissä joudutaan joissakin tapauksissa poistamaan 

paljonkin materiaalia, se tuottaa paljon jätettä, joka täytyy kierrättää. Täydentävissä 

valmistusmenetelmissä pystytään valmistamaan kappaleesta lähes valmis versio, jota 

joudutaan koneistamaan huomattavasti vähemmän. Näin ollen kierrätettävää materiaalia 
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syntyy vähemmän. Alla olevassa kuvassa 7 on hyödynnetty suorakerrostusmenetelmää 

(WAAM), jonka jälkeen kappaleen funktionaaliset pinnat on koneistettu vastaamaan 

vaatimuksia.  

 

 

Kuva 7 Suorakerrostusteknologialla (WAAM) valmistettu metallikappale (Formnext, 

Erkko Mäkelä, 2021)  

 

4.5 Abrasiivinen tärinäviimeistely 

Abrasiivinen tärinäviimeistely on monipuolinen prosessi, jota käytetään laajasti 

purseenpoistoon, kalkinpoistoon, kiillotukseen, puhdistamiseen, kirkastamiseen ja 

hienoviimeistelyyn. Tyypillisesti tärinäviimeistely tehdään avoimessa säiliössä.  

Viimeisteltävät kappaleet laitetaan koneeseen abrasiivisten kappaleiden kanssa niin, että 
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värähtelytaajuus on 900–3600 sykliä minuutissa. Tarkat prosessiparametrit riippuvat 

kappaleiden koon, muodon, painon ja materiaalin sekä abrasiivisen materiaalin 

koostumuksen mukaan. Koko viimeisteltävä erä on jatkuvassa liikkeessä koko ajan ja se 

tulee suhteellisen nopeasti valmiiksi. Käsittelyaika riippuu halutusta laadusta ja 

käsiteltävän kappaleiden ominaisuuksista kymmenestä minuutista kahteen tuntiin. 

Prosessi on nopea, hiljainen ja se on helppo hallita sekä automatisoida.  (DeGarmo, Black 

et al. 2008) 

Massaviimeistelyn onnistuminen riippuu paljolti käytettävästä abrasiivisesta 

materiaalista, sen geometriasta sekä suhteesta käsiteltäviin kappaleisiin. Abrasiivisten 

kappaleiden geometriaa valittaessa pitää ottaa huomioon käsiteltävät kappaleet, 

käsiteltävien kappaleiden kaikki pinnat tulee päästä kontaktiin hiovien kappaleiden 

kanssa.  Abrasiivinen materiaali estää kappaleita osumasta toisiinsa ja samalla se putsaa 

ja viimeistelee kappaleiden pintaa. Abrasiivisia materiaaleja saa useissa eri geometrisissä 

muodoissa, jotta käsiteltävät kappaleet tulisi käsiteltyä kauttaaltaan huolimatta niiden 

mahdollisesti monimutkaisesta muodosta. Alla olevassa kuvassa 8 on esitelty erilaisia 

abrasiivisten kappaleiden muotoja, eri muotoisia kappaleita voidaan sekoittaa, jotta 

saadaan paras mahdollinen lopputulos.  (DeGarmo, Black et al. 2008)  

 

Kuva 8 Synteettisiä abrasiivikappaleita  (Mukaillen, DeGarmo, Black et al. 2008)  
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5 YHTEENVETO  

Tässä työssä perehdyttiin 3D tulostetun metallikappaleen jälkikäsittelyyn, markkinoihin 

ja käytettävissä oleviin teknologioihin. Työssä luotiin kokonaiskuva käytössä olevista 

teknologioista ja niiden erityisominaisuuksista.  

Tehdessäni työtä oli yllättävää huomata, että liukenevia tukimateriaaleja koskevia 

artikkeleita oli vähän, ottaen huomioon miten työllistävää tukirakenteiden poistaminen 

on, tukirakenteiden poistaminen saattaa joissain tapauksissa olla niin työlästä, että 

kappale kannattaisi valmistaa jopa perinteisin valmistusmenetelmin. Löytämäni 

tutkimukset oli tehnyt hyvin pitkälti samat henkilöt. Jatkotutkimus aiheesta olisi siis 

mielenkiintoista.   

Saksassa Frankfurtissa järjestetään vuosittain täydentäviin valmistusmenetelmiin liittyvät 

Formnext teollisuusmessut, joissa esitellään alan viimeisimmät innovaatiot ja 

teknologiat. Olin vierailemassa messuilla ja huomasin, että valmistettujen 

metallikappaleiden jälkikäsittelyyn keskittyneitä oli vain muutamia koko messuilla. 

Kuitenkin esillä oli paljon metallijauheen valmistajia sekä itse tulostuslaitteistojen 

esittelypisteitä. Tulostettujen metallikappaleiden jälkikäsittely ei saa sille kuuluvaa 

huomiota alan messuillakaan.  

Etsiessäni lähteitä oli helppo löytää tuoreita lähteitä työni tueksi. Täydentäviin 

valmistusmenetelmiin on paljon kiinnostusta ja siten myös aiheesta tehdään runsaasti 

tieteellisiä tutkimuksia. Suomenkielisiä artikkeleita koskien täydentäviä 

valmistusmenetelmiä oli kuitenkin vähän, ja suurin osa lähteistä olikin englanniksi. 

Kyseessä on suhteellisen tuore tekniikan ala, ja iso osa tutkimuksesta tehdään englannin 

kielellä. Monet käytettävät sanat on vaikea kääntää suomeksi ilman, että sanan tarkoitus 

muuttuu, eikä kaikille sanoille edes ole suoraa suomenkielistä sanaa.  
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