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4 Uudet valmistusmenetelmät

Jälleen on saatu päätökseen yksi hieno vuosi 
Valmistustekniikan kerhon historiassa. Vuosi oli 
totuttuun tapaan toiminnantäyteinen ja tarinoita 
riittää kerrottavaksi varmasti vuosiksi eteenpäin.

Tapahtumien osalta jatkettiin vanhojen perintei-
den noudattamista sekä järjestettiin uusia, toivon 
mukaan myös perinteiksi muodostuvia tapahtu-
mia. Epäkeskopuristimen vuosihuollon ja ker-
hon vuosijuhlan lisäksi kesäpäivien viettämistä 
jatkettiin frisbeegolfin merkeissä. Myös keväällä 
ensimmäistä kertaa järjestetty kerhon pokeri-ilta 
sai osallistujilta positiivisen vastaanoton.

Viime vuosina alkanut ammattiainekerhojen yhteistyön tiivistäminen on jatkunut hyvällä menestyk-
sellä. Wapun yhteisten tapahtumien lisäksi yhdessä toteutetut projektit ovat olleet mieleenpainuvia 
osoituksia halukkuudesta toimia yhteistyössä eri opiskelualojen välisiä rajoja rikkovassa toiminnassa.

Excursioita järjestettiin vuoden aikana niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Suomessa pääsimme tu-
tustumaan mielenkiintoisiin yrityksiin pääasiassa Otaniemen lähialueilla, kun taas ulkomaan excursio 
suuntautui Aasiaan. Aasian excursion kohteina tänä vuonna olivat Japani, Etelä-Korea sekä Kiina.

Maailman talouskasvun hidastuessa korkein kasvupiikki vaikuttaa myös Aasiassa olevan ainakin het-
kellisesti ohitse, mutta talouden pysähtyneisyydestä ei silti voida puhua. Kehitystä ja halukkuutta in-
vestointeihin oli nähtävissä jokaisessa vierailemassamme maassa ja yritysten näkymät tulevaisuudesta 
olivat optimistisia.

Vuoden aikana on ollut erityisen mukavaa huomata, että niin opiskelijoilla kuin myös jo valmistuneil-
la jäsenillämme riittää edelleen kiinnostusta ammattiainekerhotoimintaa kohtaan. Kerhon  aktiivisten 
jäsenten ja erinomaisen hallituksen ansiosta tämäkin vuosi hienoine kokemuksineen oli mahdollinen. 
Erityiskiitokset ansaitsevat tuotantotekniikan laboratorion henkilökunta sekä toiminnassa mukana ole-
vat yritykset.

Puristinhuollossa nähdään!

Puheenjohtajan 
tervehdys

Petteri Puumala
Valmistustekniikan kerhon puheenjohtaja 2012
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Pääkirjoitus

Tämän päivän markkinoilla kilpailu on kovaa, 
lomautukset ja irtisanomiset arkipäivää ja huoli 
talouden kehityksestä suuri. On siis sanomatta-
kin selvää, että liiketoiminnan kokonaisvaltainen 
tehostaminen ja kehittäminen on ensiarvoista yri-
tysten kilpailukyvyn säilyttämiseksi ja kassavir-
ran turvaamiseksi. Erityisesti uusia tapoja valmis-
taa tuotteita entistä nopeammin ja vähemmillä 
resursseilla etsitään kuumeisesti.  3D-tulostimet, 
erilaiset litografiatekniikat sekä edistyneet laser- 
ja plasmatekniikat ovatkin jo saaneet käytännön 
sovelluksia nykyajan konepajatekniikassa. Tästä 
syystä myös Valmistustekniikan kerhon vuosi-
julkaisun teemaksi valittiin tänä vuonna ”Uudet 
valmistusmenetelmät”.

Julkaisussa perehdytään uusien valmistusmenetelmien etuihin ja rajoituksiin sekä toisaalta näiden 
menetelmien käytännön toimintaan konetekniikan tuotantoprosesseissa ja yrityksen liiketoiminnassa. 
Uusien valmistusmenetelmien ominaisuuksiin ja toimintaan perehdytään professori Kalevi Aaltosen 
kirjoittamassa artikkelissa. Lisäksi Alphaform RPI Oy:n toimitusjohtaja Dan Björklöf kuvaa pikavalmis-
tusmenetelmien ja 3D-tulostusmenetelmien ominaisuuksia sekä niiden vaikutuksia yritysten liiketoi-
mintaan ja markkinoihin. Pikavalmistusmenetelmien alan kehitystä ja nykytilaa tarkastellaan puoles-
taan BIT Tutkimuskeskuksen tutkimuspäällikön Jukka Tuomen kirjoituksessa. Julkaisussa tutustutaan 
myös tarkemmin DWTS-plasmaruiskutuksen toimintaan ja hyödyntämismahdollisuuksiin Teknolo-
gian tutkimuskeskus VTT:n TkT Jukka Paron ja TkT Jyrki Tervon laatiman artikkelin kautta.

Tänä vuonna Valmistustekniikan kerhon ulkomaanexcursion kohteena oli Aasia, missä vierailimme 
valmistustekniikan alan yrityksissä sekä tutustuimme paikalliseen kulttuuriin niin ruoan ja käytösta-
pojen kuin myös erilaisten nähtävyyksien kautta. Kertomus matkamme kohdemaista, yritysvierailuista 
sekä muista tapahtumista matkan varrella sijaitsee julkaisun lopussa.

Haluan vielä kiittää kerhomme toimintaa tukevia yrityksiä ja tähän julkaisuun kirjoituksillaan oman 
panoksensa antaneita asiantuntijoita sekä tuotantotekniikan opetushenkilöstöä ja kerhomme toimin-
nassa mukana olleita jäseniä kuluneesta vuodesta sekä vuosijulkaisun mahdollistamisesta myös tänä 
vuonna.

Juha Leppäaho
Päätoimittaja 2012
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Hitaasti kiiruhtavan kehityksen lisäksi 
tuotantotekniikassa on tapahtunut muu-
tamia nopeita teknisiä murroksia, jotka 
ovat hypähdyksittäin parantaneet val-

mistuksen tuottavuutta sekä avanneet kokonaan 
uusia valmistusteknisiä kehitysuria.

Tärkeä valmistustekninen harppaus otet-
tiin, kun lasertekniikan teollisuussovellukset 
yleistyivät. Konetekniikan tuotteet ovat miniaty-
risoituneet. Millimetrimittojen sijaan tuotteisiin 
valmistetaan mikrometri- tai nanometriluokassa 
olevia yksityiskohtia. Mikrotyöstösovellukset 
ovat tärkeitä elektroniikkateollisuudessa ja antu-
rien valmistuksessa.

Ainetta poistavien valmistusmenetelmi-
en täydentäjiksi on kehitetty ainetta lisääviä val-
mistusmenetelmiä. Pikavalmistustekniikoilla 
voidaan valokovettuvista polymeereistä tuottaa 
kolmiulotteisia kappaleita. Yhdistämällä jauhe-
metallurgia ja pikavalmistusteknologia voidaan 
metallijauheista laserin avulla sintrata lähes su-
lametallurgisesti valmistettujen kappaleiden lu-
juutta ja kovuutta vastaavia tuotteita.

Mikrotyöstö etsii uusia rajoja

Perinteisen konepajavalmistuksen rinnalle on 
mahdollista kehittää uusia mikrotyöstötekniik-
kaan tukeutuvia tuotteita. Mikrotyöstö tarjoaa 
uusia mahdollisuuksia perinteisten valmistus-
menetelmien täydentäjänä. Erityisesti elektro-
niikkateollisuuden tuotteiden koon pienentyessä 
jatkuvasti on välttämätöntä panostaa uusiin me-
tallituoteteollisuudessa aikaisemmin tuntematto-
miin valmistustekniikoihin kuten /1/:

- etsaus
- litografiatekniikat
- LIGA-tekniikka
- kipinätyöstö
- lankasahaus
- lastuava mikrotyöstö
- elektronisuihkutyöstö
- lasertyöstö

Etsausmenetelmät

Mikropiirien valmistuksessa yleiset litografia- ja 
etsausmenetelmät soveltuvat pienten kappa-
leiden tarkkaan valmistukseen. Mikropiirival-
mistuksen menetelmäkehitykseen on investoitu 
suuria summia. Metalliteollisuudessa litografia- 
ja etsausmenetelmät tunnetaan kemiallisena ko-
neistuksena (Chemical Machining). Kemiallista 
koneistusta käytetään perinteisesti pienten ohut-
levyosien valmistamiseen. Valmistettavat sarjat 
ovat yleensä suuria ja suuret sarjakoot soveltuvat-
kin menetelmälle hyvin. /2/ /3/

Litografiamenetelmät

Litografia on mikrovalmistuksen perusmenetel-
mä, jolla siirretään kuvioita materiaaliin. Siirretyt 
kuviot voidaan valmistaa kolmiulotteisiksi muo-

Professori  
Kalevi Aaltonen
Tuotantotekniikka
Aalto-yliopisto

Uudet valmistusmenetelmät
Valmistusmenetelmät 
ovat vuosien saatossa ke-
hittyneet hitaan evoluu-
tioprosessin tapaan. 
Tuotannon tehostamisvaa-
timukset ovat parantaneet 
työstökoneiden mekaani-
sia rakenteita ja ohjaus- ja 
ohjelmointijärjestelmiä. 
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doiksi etsausprosessilla. Litografiaa käytetään 
aina yhdessä etsausmenetelmien kanssa. Mene-
telmää käytetään hyvin laajasti mikropiirivalmis-
tuksessa. 

Litografiamenetelmien maski on kallis val-
mistaa, mutta maskin valmistuksen jälkeen mene-
telmä on sarjatuotantoa ja yksikkökustannukset 
laskevat. Maski myös määrää saavutettavan tark-
kuuden. Monet mikromekaaniset tuotteet kuten 
valokuidun ohjaimet tai mikrokäytöt eivät vaa-
di yhtä suurta tarkkuutta kuin mikropiirit, joten 
maskin voi valmistaa suuremmilla toleransseilla 
ja halvemmilla menetelmillä. Maski on yleensä 
lasi- grafiitti- tai piisubstraatille pinnoitettu me-
tallikalvo, johon on siirretty haluttu kuvio. Me-
tallikalvo on kromia, kultaa tai muuta metallia, 
tärkeää on että maskiaine muodostaa mahdolli-
simman hyvän kontrastin halutulla aallonpituu-
della substraatin kanssa. Maskin pintaan kuvio 
koneistetaan laserilla, elektronisuihkulla, ioni-
suihkulla, kipinätyöstöllä tai jyrsimällä.

Litografialla siirretään kuvio jollekin sätei-
lylle herkkään materiaaliin. Kun säteily kulkee 
maskin läpi, maskin kuva kopioituu valoherkkään 
kalvoon eli resistiin. Litografia- ja etsausmenetel-
millä tuotetut kappaleet ovat lähes poikkeuksetta 
2D-kuvioita, joita on kasvatettu korkeussuunnas-
sa. Litografialla on mahdollista valmistaa 2,5D-
kappaleita, joissa on useita portaita, mutta se 
vaatii useita maskeja, säteilytyksiä ja etsauskerto-
ja. Maskien kohdistuksen tulee olla myös hyvin 
tarkka edellisiin työkiertoihin nähden.

LIGA-menetelmä

LIGA on lyhenne saksankielisistä sanoista Lito-
graphie, Galvanoformung ja Abformung. Mene-
telmä kehitettiin Saksassa Karlsruhen ydintut-
kimuslaitoksella 1980-luvun alkupuolella, kun 
uraanin  rikastamista varten tarvittiin hyvin pie-
niä ja tarkkamittaisia suuttimia. Menetelmässä 
röntgensäteilylle herkkä materiaali säteilytetään 
korkeaenergisellä  röntgensäteilyllä maskin läpi. 
Säteilytetty materiaali liuotetaan ja tilalle kasva-
tetaan elektrokemiallisesti metallia. Alkuprosessi 
on identtinen röntgenlitografian kanssa. Kuvas-
sa 1 on LIGA-menetelmän toimintaperiaate. LI-
GA-menetelmässä resistimateriaalina käytetään 
PMMA muovia, eli akryylia.

Jokainen LIGA:lla tuotettu osa tarvitsee 
korkeaenergisen röntgensäteilytyksen vähintään 
kerran, joka tekee menetelmästä kalliin ja vaikeas-
ti saatavilla olevan. LIGA-maskit ovat yleisesti 

pii-kromi maskeja. Myös kultaa voidaan käyttää 
maskiaineena. Tärkeää on, että substraatti, jolle 
maski rakennetaan, on hyvin röntgensäteitä lä-
päisevää ja maskikerros taas absorboi tai heijastaa 
säteilyn. Substraatin tulee olla atominumeroltaan 
mahdollisimman pieni ja maskiaineen vastaavasti 
mahdollisimman suuri, kuten kulta. Maskin pe-
rusaineena voidaan käyttää myös grafiittia tai be-
rylliumia. Berylliumin käyttöä kuitenkin vaikeut-
taa oksidin voimakas myrkyllisyys. Varsinaisen 
LIGA-maskin valmistaminen on useavaiheinen 
prosessi, jossa valmistetaan ensin työmaski ja työ-
maskin avulla varsinainen LIGA-maski. Maskin 
valmistus on altis epäonnistumiselle, valmistus-
prosessin saanto on alle 50%.

LIGA on tarkka menetelmä, jolla saavute-
taan hyvä tarkkuus jopa alle yhden mikrometrin 
yksityiskohdissa. Pienimmät valmistettavissa 
olevat yksityiskohdat ovat noin 0,2 µm kokoi-
sia. LIGA:lla on mahdollista valmistaa tarvitta-
essa jopa kolme millimetriä korkeita kappaleita. 
Sivusuhde voi olla yli 1:100. Pinnanlaadultaan 
LIGA:lla tuotetut kappaleet ovat erinomaisia. 
Pinnankarheus on pienempi kuin Ra 50 nm. Vi-
not pinnat ovat nykytekniikalla mahdottomia val-
mistaa. LIGA-prosessi on altis epäonnistumisille, 
joka pidentää toimitusaikoja. 

Kuva 1. LIGA-menetelmän toimintaperi-
aate. /5/
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Kipinätyöstö

Kipinätyöstössä (Electric Discharge Machining, 
EDM) aineenpoisto perustuu sähkövirran aihe-
uttamaan kipinöintiin työkappaleen ja elektro-
din välillä. Kipinöinti höyrystää materiaalia ja 
irronnut materiaali kulkeutuu väliaineen muka-
na pois. Kipinätyöstettävän materiaalin on oltava 
sähköä johtavaa. Myös puolijohteet, kuten pii, 
ovat kipinätyöstettävissä. Menetelmä on tuntee-
ton materiaalin kovuudelle. Menetelmä sopii toi-
mintaperiaatteensa vuoksi hyvin myös hauraille 
materiaaleille, kuten piille. Kipinätyöstössä elekt-
rodi ei kosketa työkappaletta, vaan väliin jää kipi-
näväli, joka on virrasta riippuen 0.01- 0.1 mm. /2/

Kipinätyöstöllä on mahdollista tehdä hal-
kaisijaltaan 15 - 300 µm reikiä, pinnankarheus 
on parhaimmillaan Ra = 0,1 µm. Kipinätyöstö on 
yleinen tapa tehdä pieniä reikiä sähköä johtaviin 
aineisiin, kuten esimerkiksi polttoaineruisku-
tussuuttimiin ja tulostinpäihin. Menetelmä on 
edullinen ja sillä on mahdollista saavuttaa hyvä 
pinnanlaatu. Kappaleet eivät välttämättä vaadi 
jälkityöstöä, koska jäystettä ei synny. Kipinöinnin 
lämpö aikaansaa ohuen lämpövaikutusvyöhyk-
keen, eli HAZ:n (Heat Affected Zone), kappaleen 
pintaan. HAZ-vyöhykkeestä ja sen aiheuttamista 
mikrosäröistä voi olla haittaa joissain sovelluk-
sissa. Mikrokipinäkoneet on varustettu erittäin 
tarkoilla johteilla ja mikroskoopilla tai videojär-
jestelmällä työstön seurantaa varten. Kipinätyös-
tössä elektrodi kohdistetaan työkappaleeseen 
sähkövirran avulla. Kun virta alkaa kulkea piiris-
sä on elektrodi kipinöintietäisyydellä, toisin kuin 
koneistustekniikoissa, joissa on saatava näköha-
vainto kosketuksesta. /1/, /3/

Tyypillisiä mikrotyöstötekniikan sovel-
lusalueita ovat lääketieteelliset kojeet ja laitteet, 
muovituotteet, muovimuotit, anturit, sensorit ja 
suodattimet.

Laser tehostaa tuotantoa
Laser-tekniikka tarjoaa osavalmistukselle uusia 
mahdollisuuksia. Lasertyöstön kaikkia mahdolli-
suuksia ei valitettavasti vielä tunneta eikä osata 
täysipainoisesti hyödyntää tuotesuunnittelussa. 
Perinteisesti lasertyöstön katsotaan soveltuvan 
ohutlevyjen leikkaukseen ja hitsaukseen mut-
ta uusilla laserlaitteilla voidaan porata pieniä ja 
tarkkoja reikiä, höyrystää kolmeulotteisia muoto-
ja, lämpö- ja pintakäsitellä kappaleita, tehdä tark-
koja merkkauksia tuotteisiin.

Yleisimmät lasertyypit ovat CO2-, Nd:YAG- ja 
eximerlaserit. Näistä mikrotyöstössä käytetään 
Nd:YAG- ja eximerlasereita lyhyemmän aallonpi-
tuuden vuoksi. Nd:YAG-laserin käytetyt aallon-
pituudet ovat 532 nm ja 1064 nm, joista jälkimmäi-
nen on mikrotyöstöön melko suuri. Aallonpituus 
on suoraan verrannollinen fokusointipisteen 
kokoon, eli mitä pienempi aallonpituus sitä tar-
kemmin laserin saa kohdistettua. Tästä syystä 
aallonpituudelta suuri hiilidioksidilaseri ei sovel-
lu mikrotyöstöön. Hyvin nopealla pulssituksella 
laserin lämmöntuonti kappaleeseen on pientä, 
jolloin lämpövaikutus-vyöhyke jää ohueksi.

Laseria voidaan ohjata säteenä tai maskin 
läpi. Maskin läpi ohjattaessa lasersäde kulkee en-
nen fokusointilinssiä maskin läpi. Maski on siis 
huomattavasti valmistettavaa kappaletta suurem-
pi, joten maskiin kohdistuva laserin aikaansaama 
lämpörasitus on pienempi. Yleisimmin käytetty-
jä ovat piikromimaskit. Maskin koko on yleisesti 
noin 15 mm x 15 mm.

Laserilla voidaan porata reikiä pienimmil-
lään noin 0,0018 mm. Laserilla poratut reiät voi-
vat olla hyvin syviä, sivusuhde jopa 1:50. /6/, /7/

Nyhjäistään tyhjästä
Pikavalmistusmenetelmillä on totuttu tekemään 
tuotteiden muotoja havainnollistavia malleja, 
joiden materiaaliominaisuudet ovat olleet hyvin 
vaatimattomia verrattuna lopputuotteenmekaa-
nisiin ominaisuuksiin. Lisäksi pikavalmistukses-
sa on oltu valmiita tinkimään koekappaleiden 
väristä ja pintaominaisuuksista. Toiminnalliset 
kokeet ja testit kuten kestävyystestit, sähkötekni-
set kokeet ja painekokeet ovat rikkoneet hauraat 
mallikappaleet. 

Uusimmat pikavalmistusmenetelmät so-
veltuvat metallisia osia ja kappaleita vastaavien 
koekappaleiden tuotantoon. Erilaisin sintraus- ja 
pikavalumenetelmin valmistettavia tuotteita voi-
daan käyttää korvaamaan perinteisiä sulametal-
lurgian keinoin tehtyjä osia ja komponentteja. 
Näitä pikavalmistusmenetelmillä tuotettuja kap-
paleita voidaan käyttää työkalujen osina kuten 
muovimuottien keernoina tai muottipesinä. Pika-
valmistuskappaleiden lujuus- ja pintaominaisuu-
det vastaavat valssatuista aihioista koneistettujen 
osien vastaavia ominaisuuksia. Menetelmän etu-
na on perinteisiä valmistusmenetelmiä huomatta-
vasti lyhyemmät valmistusajat.

Hammaslääketieteessä pikavalmistusme-
netelmin voidaan titaanista jauhesintraamalla 
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valmistaa ja atomikerrospinnoittamistekniikalla 
viimeistellä yksilöityjä potilaskohtaisia varaosia: 
nastahampaita, juuri-implantteja ja luuston tuki-
rakenteita.

Lasersintraus

Lasersintrauksessa (Selective Laser Sintering, 
SLS) laserilla kuumennetaan erittäin hienoa me-
tallipulveria CAD-mallin mukaisesti ohut kerros 
kerrallaan. Kuumennettaessa pulveri sintrautuu 
kiinteäksi kappaleeksi. Raaka-ainepulvereita on 
raekooltaan 20-50 µm. Pulveri voi olla teräspoh-
jainen tai pronssipohjainen. Laitteiston kerralla 
sintrattavan kerroksen paksuus vaihtelee 5-20 µm 
välillä. Kappaleen mittatoleranssit ovat laitteesta 
riippuen välillä 0,05 0,25 mm.

Lasersintraamalla valmistetaan muovi-
muotteihin muotti-inserttejä teollisesti, mutta 
pinnanlaatu ja tarkkuus ei yllä vielä mikrotyös-
tön vaatimustasolle. Lasersintraamalla valmis-
tetun muotti-insertin kestoikä on huomattavasti 
teräsmuottia lyhyempi, mutta se kestää käytöstä 
riippuen tuhansien kappaleiden valmistamisen. 
Menetelmällä valmistettuja kappaleita voidaan 
koneistaa, kipinätyöstää tai kiillottaa tavanomai-
silla menetelmillä. Menetelmällä valmistettujen 
kappaleiden materiaali jää hieman huokoiseksi, 
joten materiaalin lujuusominaisuudet ja pinnan-
laatu eivät yllä vastaavan perinteisillä menetel-
millä valmistetun kappaleen tasolle.

Menetelmän etuna on huomattavasti nope-
ampi muottien tuotantokäyttöön saaminen kuin 
perinteisemmillä menetelmillä. Menetelmällä on 
myös mahdollista valmistaa kerralla kappaleita 
joiden valmistamien yhdestä osasta ei onnistuisi 
millään muulla menetelmällä, esimerkiksi putkia, 
joiden vaipassa on spiraalimainen jäähdytysnes-
tekanava.

Stereolitografia

Stereolitografiassa (Stereolitography (SLA)) va-
lotetaan ultraviolettivalolle herkkää polymeeri-
pulveria tai nestettä CAD-mallin mukaisesti ohut 
kerros kerrallaan. Kerros-paksuus voi pienimmil-
lään olla noin 5 µm, joka aiheuttaa kappaleeseen 5 
µm:n verran porrasmaisuutta. Menetelmillä pys-
tytään tuottamaan pienillä kerrospaksuuksilla 
melko tarkkoja kappaleita. 

Menetelmällä voidaan valmistaa proto-
tyyppikappaleita tuotekehityksen tarpeisiin. Ny-
kyaikaiset polymeerit kestävät hyvin käsittelyä, 

esimerkiksi muoviset sarana- ja napsautus-liitos-
rakenteet ovat mahdollisia. 

Yhteenveto
Todella uusia valmistusmenetelmiä kehitetään 
harvoin. Uutta on kuitenkin jo tunnettujen val-
mistusmenetelmien soveltaminen uusilla teolli-
suuden aloilla uusilla tavoilla. Perinteisesti val-
mistusmenetelmät kehittyvät hitaasti kiiruhtaen 
– evoluutiolla. Joskus harvoin vallankumouksel-
linen loikkakehitys mahdollistaa lasertyöstön kal-
taisen uusia uria aukovan kehitystyön. 
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Eurooppassa asennettiin ensimmäinen kau-
pallinen pikavalmistuslaitteisto Tukhol-
maan 1990-luvun alussa ja silloin asennuk-
sessa oli mukana nykyisen Alphaform RPIn, 

silloisen Electrolux Rapid Development yksikön 
henkilöstö. Voidaankin sanoa että Alphaform on 
3D tulostuksen pioneerejä ja tällä hetkellä maail-
man johtavia pikamalli- ja pikavalmistusteknii-
kan soveltajia.

Pikavalmistus ei kuitenkaan ole vain yksi 
tekniikka vaan usean kilpailevan tekniikan viidak-
ko. Yhteistä on kuitenkin se että kaikki valmistajat 
kuvailevat ainutlaatuisia mahdollisuuksia loppu-
tuotteiden valmistuksessa. Tätä kirjoitettaessa, 3D 
tulostus on suhteellisen paljon esillä mediassa ja 
yleinen kiinnostus on selvästi heräämässä.

Mutta mitä ovat pikavalmistusmenetel-
mät? Tuleeko pikavalmistus tehostamaan toimin-
taa tai muuttamaan yritysten arvoketjuja? Onko 
se niin mullistava teknologia kun mitä siitä puhu-
taan? Mitkä trendit ohjaavat markkinakehitystä?

Näihin kysymyksiin esitän oman näkemyk-
seni perustuen kymmenen vuoden kokemukseen 
3D pikavalmistuksesta ja sen hyödyntämisestä 
suomalaisessa tuote- ja palvelukehityksessä.

Mikä pikavalmistusmenetelmä?
Pikavalmistusmenetelmät kehitettiin ensisijaises-
ti tuotekehityksen tarvitsemien protokappaleiden 

valmistukseen. Myöhemmin ryhdyttiin suunnit-
telemaan laitteistoja (erityisesti metallikappalei-
den pikavalmistukseen), jossa tavoite alusta asti 
oli lopputuotteiden valmistaminen. Tarve on kui-
tenkin aina ollut siirtää 3D CAD tiedoston digi-
taalinen tieto fyysiseen muotoon.

Kaupallisesti on tarjolla useita tekniikoita 
jotka perustuvat i.) nestettä kovettavaan, ii.) pul-
veria sitovaan, iii.) materiaalia sulattavaan tai iv.) 
kalvosta leikkaavaan menetelmään. Usein me-
netelmistä kuitenkin puhutaan niiden teknisillä 
lyhenteillä tai tuote/markkinointi nimillä. Näitä 
ovat esim SLA (stereolitografia), SLS (selektiivi-
nen laser sintraus), FDM (Fused Deposition Mo-
deling), InkJet, Zprint, Objet, Dimension, VisiJet...

Tekniikoilla on kaikilla omat vahvuuten-
sa, ja myös heikkoutensa. Heikkouksia ei yleensä 
mainos- ja myyntipuheissa tuoda esille ja riippu-
mattomia lähteitä eri tekniikoilla valmistettujen 
kappaleiden välisistä eroista ei juurikaan ole saa-
tavilla. Laajempaa tutkimusta joissa verrattaisiin 
eri pikavalmistustekniikoilla tuotettujen osien a.) 
mekaanista kestävyyttä, b.) pinnanlaatua tai c.) 
soveltuvuutta valmistukseen ei ole tehty. Näin 
ollen asiakkailla on suuria vaikeuksia tehdä va-
lintoja ja uskallan sanoa että koneiden ja laitteiden 
virheinvestoinnit ovat olleet alalla tyypillisä.

Tällä hetkellä pikavalmistuksessa laittei-
den kirjo on laajempi kuin koskaan ja valmistajia 
on jo kymmeniä. Harva meistä on nähnyt kaik-

Toimitusjohtaja
KTM Dan Björklöf
Alphaform RPI Oy

Pikavalmistusmenetelmät – 
20 vuotta harjoittelua?
Materiaalia lisäävät valmistumenetelmät, ns. pikavalmis-
tus tai 3D tulostus menetelmät, ovat tuotantotekniik-
koina nuoria. Ensimmäiset laitteet ja järjestelmät tulivat 
teollisuuden käyttöön 1980-luvun loppupuolella. 
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kien tekniikoiden avulla tuotettuja kappaleita ja 
vielä harvempi pystyy vertailemaan niiden omi-
naisuuksia keskenään.

Markkina tarvitsee objektiivista tietoa tek-
niikoiden ja materiaalien välisistä eroista mutta 
tällä hetkellä sellaista ei ole saatavilla. Medias-
sa haastateltujen asiantuntijoiden mielipiteet ja 
uskomukset perustuvat suurelta osin joko van-
hentuneeseen tietoon tai laitetoimittajien markki-
nointimateriaaliin.

Olemme tekniikan kehityskaaressa tilan-
teessa missä laitteiden myynti on prioriteettilis-
talla numero yksi. Viestinnässä keskitytään mah-
dollisuuksiin ja suuriin lupauksiin, huomioimatta 
että kyseessä ei ole yksi tekniikka eivätkä kaikki 
valmistajat tai tekniikat pysty vastaamaan asia-
kasodotuksiin. Visionäärit maalaavat loistavaa 
tulevaisuutta jossa kaikki on mahdollista. Osa 
voi jossain vaiheessa olla tottakin, mutta samalla 
unohdetaan aikaperspektiivi.

Paras pikavalmistustekniikka
Mikä sitten on paras pikavalmistustekniikka täl-
lä hetkellä? Pikavalmistuslaite on vain työkalu ja 
sellaisena sitä voi verrata esimerkiksi vasaraan. 
Vasarasta on aikojen saatossa kehittynyt useita 
eri malleja riippuen siitä mitä työtä ja minkälaista 
kappaletta sillä työstetään.

Pikavalmistustekniikoissa on sama tilanne. Riip-
puen siitä mitä olet tekemässä, löytyy paras tek-
niikka. Paras ei kuitenkaan vielä kerro, että onko 
se kilpailukykyinen esimerkiksi perinteiseen val-
mistusmenetelmään verrattuna.

Alla olevassa taulukossa on vertailtu joitain 
pikavalmistustekniikoita yleisellä tasolla. Ver-
tailun pohjana oli RPIn yli 10.000 projektin käy-
tännön kokemus pikavalmistuksesta. Projektien 
tavoitteena on ollut valmistaa teollisuuden tuote-
kehityksen tarvitsemia, pikavalmistettuja kappa-
leita joiden ominaisuudet ovat mahdollisimman 
lähellä tuotantomateriaalia.

Tärkein kysymys on aina loppukäyttäjän 
tarve ja siihen ”oikean” teknisen ratkaisun löytä-
minen. Siinä mielessä ei ole olemassa pikavalmis-
tuksessa yhtä menetelmää joka olisi universaali-
sesti paras.

Tuleeko pikavalmistus tehos-
tamaan tai muuttamaan ar-
voketjuja?
Tällä hetkellä muovi- ja metalliosien valmistuk-
sessa laitteet ja tekniikat muokkaavat olemassa 
olevan materiaalin muotoa ja tilaa. Ne eivät tuo 
siihen uutta ominaisuutta. Pikavalmistuksella on 
tekniikkana kuitenkin edellytykset, ei vain muo-
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kata materiaalia yhdestä olomuodosta toiseen, 
vaan myös luoda uusia materiaaliominaisuuksia 
prosessin aikana.

Nyt näitä ominaisuuksia muokkaavia so-
velluksia on laboratorioympäristöissä. Kun nii-
tä alkaa löytymään kaupallisesti, niin puhutaan 
tekniikasta jolla voisi olla suuriakin vaikutuksia 
teollisuuden nykyisiin arvoketjuihin. Siinä vai-
heessa se varmasti muuttaa ja luo uusia arvoket-
juja markkinoille.

Minun pitäisi ehkä olla tässä suhteessa 
positiivisempi kuin olen. En kuitenkaan näe että 
tässä olisi tällä hetkellä teollisessa valmistuksessa 
niin suuresta mylleryksestä kysymys kuin mitä 
annetaan ymmärtää. Onhan yritysten tällä hetkel-
lä identifioituihin tarpeisiin, jo olemassa valmis-
tusmenetelmä sen toteuttamiseen.

Toistaiseksi pikavalmistus on 
teollisuudelle”vain” uusi vasara jolla potentiaa-
lisesti voidaan tehdä tiettyä työvaihetta helpom-
min, nopeammin ja/tai edullisemmin. Sen on kui-
tenkin vielä lunastettava paikkansa tehokkaaksi 
viritetyssä tuotantoympäristössä, ei enään teknis-
ten, vaan ensisijaisesti kaupallisten argumenttien 
kautta.

Kuluttajasegmentistä sen sijaan löytynee 
nopeammin merkittäviä kaupallisia mahdolli-
suuksia ja uusia arvoketjuja joissa digitoitu 3D 
tieto siirretään fyysiseen muotoon.

Pikavalmistuksen trendit
Pikavalmistuksen muutostrendit vaikuttavat vah-
vasti myös teollisuudenkin tulevaisuuteen mutta 
ennen kaikkea kuluttajamarkkinaan. Näitä tren-
dejä ovat,

 1. Laitevalmistajat konsolidoituvat
 2. Raaka-aine ja laitevalmistaja on yksi ja  
     sama yritys
 3. Kuluttajamarkkinat syntyvät
 4. Tekniikoiden välinen sota

1. Laitevalmistajat konsolidoituvat

Kaikki pikavalmistuslaitteiden valmistajat ovat 
pieniä tai keskisuuria yrityksiä. Tämä on seura-
usta siitä että laitteiden valmistusmäärät ovat 
niin pieniä että isot, kansainväliset organisaa-
tiot eivät ole olleet niistä kiinnostuneita. Nämä 
pk-yritykset eivät kykene toimimaan globaalisti 
kuluttajavetoisilla markkinoilla. Viimeisten vuo-
sien aikana on kuitenkin nähty laitevalmistajien 

yhdistymisiä, lähinnä USA vetoisten pörssiyhti-
öiden kautta.

Olemme myös kahden viimeisen vuoden 
aikana nähneet kansainvälisiä toimijoita, kuten 
esimerkiksi Hewlett Packard joka lisensoi Strata-
sys 3D tulostimet, lisäävän 3D tulostimia tuoteva-
likoimiinsa.

Tämä trendi tulee todennäköisesti jatku-
maan, jolloin teknologian kehitys tulee jatkossa 
olemaan markkinalähtöisempi.

2. Raaka-aine ja laitevalmistaja on yksi ja sama 
yritys

Tämä hidastaa materiaalikehitystä joka kuitenkin 
on edellytys pikavalmistusmarkkinan synnylle. 
On odotettavissa että pikavalmistuksessa käytet-
tävien raaka-aineiden markkinahinnat pysyvät 
suhteellisen korkeina. Tiedämme että teollisen pi-
kavalmistuksen laajenemisen yksi este on raaka-
aineiden korkeat hinnat. Ne voivat pahimmillaan 
olla jopa 100 kertaiset mikä estää tehokkaasti aja-
tukset sarjavalmistuksesta. Yksittäiskappaleissa 
tai erittäin pienissä sarjoissa, joissa valumuottien 
investointi muodostaa ison osan kokonaishinnas-
ta, pikavalmistus lienee jatkossakin vaihtoehto.

Pikavalmistukseen perustuva teollinen sar-
jatuotanto edellyttää kuitenkin laitteiden kapasi-
teetin ja koon kasvattamista sekä raaka-aineiden 
hinnan alenemista.

3. Kuluttajamarkkinat syntyvät

Kuluttamarkkinat ovat uusi mahdollisuus pika-
valmistukselle. Sen odotuksia ja toivomuksia ei 
oikeastaan tiedetä. Huvi ja vapaa-aikaan sovitet-
tuja tuotteita ja palveluja (ns LifeStyle markkinat) 
ovat läntisissä teollisuusmaissa niin yllättäviä ja 
nopeasti liikkuvia, että sieltä on löydettävissä lii-
ketoimintamahdollisuuksia nykyiselläkin tekno-
logian tasolla.

Pikavalmistusmenetelmän vahvuudet, 
muodon vapaus sekä yksilöllinen valmistus an-
tavat hyvän pohjan kuluttajille räätälöidylle so-
vellukselle. Olen varma että lähitulevaisuudessa 
tällä alueella nähdään useita päänavauksia.

4. Tekniikoiden välinen sota

Pikavalmistus on verrattain nuori ja kehittymät-
tön markkina. Jokaisen tekniikan takana on edel-
leen vain yksi yritys. Se elää tai kuolee tekniikan 
mukana. Voidaankin sanoa että menossa on ”pi-
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kavalmistustekniikoiden sota”. Tilannetta voi verrata VHS ja 
BETAMAX tekniikoiden kamppailuun 1980-luvulla. Teknisesti 
ylivoimainen BETAMAX ei pärjännyt markkinoilla VHSlle jol-
la oli kuluttajien haluama sisältö (eniten elokuvia) ja kasettien 
pienempi koko puolellaan. Näitä asioita kuluttajat arvostivat 
ennen BETAMAXin ylivoimaisia teknisiä ratkaisuja.

Kuka voittaa pikavalmistuksen tekniikkasodan, sitä me 
emme vielä tiedä.

Onko pikavalmistuksen aika nyt?
Pikavalmistukselle on nyt nähtävissä kaksi suuntaa. Toinen on 
kuluttajamarkkinat ja siellä edulliset 3D tulostimet ja toinen 
teollinen tuotanto ja pikavalmistuslaitteet. Nämä kaksi seg-
menttiä tulevat elämään ja kehittymään rinta rinnan ja tekniset 
ratkaisut ja kaupalliset sovellukset eivät ole niissä samat.

Tällä hetkellä selvästi nopeammin kehittyvä segmentti 
on kuluttajamarkkina. Valveutuneiden kuluttajien kiinnostuk-
sen herääminen johtanee merkittävään kuluttajamarkkinan 
syntyyn lähitulevaisuudessa.

Historiasta löydämme vastaavan tilanteen ajasta 
jolloin mustesuihkutulostimia ruvettiin hankki-
maan toimistoihin ja koteihin. Vertaus on osuva. 
Mustesuihkutulostin vastasi tarpeeseen tulostaa 
värillisiä kopioita nopeasti, pienissä määrissä. 
Näitä oli aikaisemmin pakko tulostuttaa ko-
pio- tai painotaloissa. Ensimmäisten tulostimien 
aikana asiakkaan tuloste harvemmin vastasi hä-
nen odotuksiaan. Synnytettiin kuitenkin aivan 
uusi markkina näille laitteille, väripigmenteille 
ja kopiopaperille.

Teollinen tuotanto (kopiolaitokset ja pai-
notalot) huomasi vaikutuksen omaan myyntiin-
sä vasta siinä vaiheessa kun edulliset lasertu-
lostimet tulivat markkinoille. Niiden suurempi 
tuottokyky ja korkeampi laatu tekivät teknii-
kasta kilpailukykyisen. Toisaalla mustesuihkut 
mahdollistivat kotitietokoneella kirjoitettujen 
tekstien ja erityisesti digikuvauksen yleistyessä 
myös kuvien tulostamisen. Niiden laatu ja kes-
tävyys riittivät kuluttajille ja uudet laitteet ja pa-
perit vastasivat tarvetta.

Voikin todeta että varsinaiset menettäjät 
mustesuihkujen ryntäyksessä eivät nähtävästi 
olleet painotalot vaan valokuvausliikkeet joilta 
hävisivät asiakastarve ja jossa markkinat jaettiin 
täysin uudestaan.

Tilanne on hyvin samankaltainen pika-
valmistuksessa. Elämme nyt 3D tulostuksen 
ensimmäisiä vuosia. Markkinatrendien lisäk-
si, megatrendejä ovat tietysti Internet ja CAD 
suunnittelun arkipäiväistyminen. Meillä on jo 
nyt suunnitteluohjelmistoja vapaasti kaikkien 
käytettävissä ja niitä voidaan ladata Internetistä. 
Minkä näköinen uusi arvoketju kuluttajamark-
kinalla tulee olemaan jää vielä nähtäväksi. Pi-
kavalmistuksen ensimmäisiä kuluttajamarkki-
noille suunnattuja sovelluksia on kuitenkin jo 
kehitetty ja onnistuneita ensiaskelia on otettu.

Tulevaisuus on pikavalmistukselle lupa-
uksia täynnä ja 20 vuoden harjoittelun jälkeen 
olemme valmistautuneita tämän uuden markki-
nan syntyyn.

///Dan Björklöf
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ja tämän jälkeen laitteisto valmistaa kappaleen 
täysin automaattisesti kerros-kerrokselta -peri-
aatteella. Erityistä NC-ohjelmointia tms. työnvai-
hesuunnittelua ei tarvita. Käytetystä pikavalmis-
tusmenetelmästä riippuen tarvitaan kappaleen 
jälkikäsittelynä tukirakenteiden tai kappaleeseen 
kuulumattoman materiaalin poistaminen.

Pikavalmistuksessa käytettävä materiaa-
livalikoima on hyvin laaja. Käytettävissä on eri-
laisia muoveja, metalleja ja esimerkiksi hiekka ja 
vaha valusovelluksia varten. Muovien osalta vaa-
tivimmissa sovelluksissa käytetään mm. PEEKia 

TkL Jukka Tuomi
Tutkimuspäällikkö
BIT Tutkimuskeskus
Aalto-yliopisto

Puheenjohtaja
Suomen Pikavalmistusyhdistys FIRPA ry

Pikavalmistus
Pikavalmistuksella tarkoitetaan ryhmää valmistus-
tekniikoita, joilla fyysinen kappale ”tulostetaan” 
suoraan numeerisen määrittelyn (3D-CAD) 
pohjalta automaattisessa prosessissa. 

Pikavalmistus on materiaalia lisäävä mene-
telmä ja edustaa siten kolmatta teknolo-
giaryhmää materiaalia poistavien ja mate-
riaalia muovaavien valmistustekniikoiden 

rinnalla. Pikavalmistusmenetelmiä on useita ja 
kaupallisia laitevalmistajia kymmeniä. 

Prosessi ideasta pikavalmistetuksi kappa-
leeksi on hyvin yksinkertainen. Pikavalmistus-
laitteisto tarvitsee lähtötiedokseen komponen-
tin 3D-mallin STL-formaatissa, joka on alan de 
facto standardi. Laitteen operaattori määrittelee 
valmistettavan kappaleen orientaation laitteessa 

Kuva 1. Vasemmalla pikavalmistuslaite ja oikealla kuva tehtaasta, jossa on useita 
pikavalmistuslaitteita (kuva Mika Salmi).
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ja kuitulujitteisia muoveja. Matkustajakoneiden 
valmistajat käyttävät pikavalmistusta mm. ilmas-
tointilaitteiden komponenttien valmistusmenetel-
mänä. Lääketieteellisissä sovelluksissa käytetään 
mm. titaania ja kobolttikromia.

Alan termistö on horjuvaa. Kansankie-
lessä 3D-tulostus näyttäisi tällä hetkellä olevan 
vakiintumassa tarkoittamaan pikavalmistusta. 
Aiemmin pikavalmistetuista kappaleista käytet-
tiin nimitystä pikamalli. Tällä viitattiin alkupe-
räisestä englanninkielisestä termistä Rapid Pro-
totyping tehtyyn käännökseen. Kirjallisuudessa 
esiintyy myös termejä kuten Rapid Prototyping 
and Manufacturing (RP&M), 3D Printing ja Free 
Form Fabrication (FFF). Kansainväliset standar-
dit (ASTM ja ISO) määrittelevät tämän teknolo-
gia-alueen termistön Additive Manufacturing, 
AM alle. Tätä kirjoitettaessa Suomen Pikavalmis-
tusyhdistys, FIRPA suosittaa käytettäväksi termiä 
pikavalmistus. Käsiteltävänä on ehdotus siirtyä 
termin AM-tekniikat käyttöön (vrt. CAD, CAM, 
NC-tekniikka jne.).

Pikavalmistus teollisuuden alana on vasta 
kovin nuori. Ensimmäinen pikavalmistuslaitteis-
to myytiin vuonna 1988. Tämän jälkeen kasvu 
on ollut erittäin voimakasta ja alan liikevaihdon 
lasketaan tällä hetkellä kasvavan vuositasolla 
luokkaa 30 % [Wohlers 2012]. Pikavalmistusme-
netelmien teknologinen kehitys on hyvin nopeata 
johtuen alan nuoruudesta. Materiaalia poistavien 
menetelmien, kuten esimerkiksi koneistus, his-
torian voidaan tulkita alkaneen jo kivikaudella. 
Vastaavasti materiaalia muovaavien menetelmien 
-esimerkiksi valaminen ja takominen - kehityksen 
voidaan todeta olleen hyvässä vauhdissa jo kupa-
rikaudella. Näihin valmistusmenetelmäryhmiin 

verrattuna siis materiaalia lisäävien menetelmien 
kehityskaari on vasta erittäin lyhyt.

Pikavalmistuksen soveltamisen trendit ja 
kehityksen ajurit ovat vaihdelleet 1980-luvun lo-
pulta lähtien. Alkuun kyse oli menetelmästä val-
mistaa edustavia prototyyppejä tuotekehityksen 
eri tarpeisiin. Tämän jälkeen kehittyivät työväli-
neiden pikavalmistusmenetelmät nopeuttamaan 
tuotteiden markkinoille saattamista. Tällä sekto-
rilla ollaan jo vaiheessa, jossa esimerkiksi lähelle 
muotin pintakerrosta voidaan valmistaa erittäin 
monimutkaisia muotin sisäisiä jäähdytyskanavis-
toja (kuva 2).

2000-luvulla tuotannon joustavuus nousi 
keskeiseksi teemaksi. Pikavalmistusmenetelmät 
olivat kehittyneet niin pitkälle, että ensimmäi-
siä pikavalmistettuja tuotteita voitiin toimittaa 
loppuasiakkaille. Kyse ei tyypillisesti ole koko 
tuotteen pikavalmistuksesta, vaan esimerkiksi ra-
kenteeltaan monimutkaisimmat komponentit tai 
asiakaskohtaisesti räätälöitävät komponentit voi-
vat olla suunniteltu pikavalmistettaviksi.

Pikavalmistuksen teolliset sovellukset 
jakautuvat 1) prototyyppien, 2) työvälineiden 
ja 3) lopputuotteiden valmistukseen [Tuomi & 
Vihtonen 2007]. Pikavalmistuksen lääketieteel-
liset sovellukset puolestaan jakautuvat 1) pre- ja 
postoperatiivisiin malleihin, 2) kirurgisiin työvä-
lineisiin, 3) inertteihin implantteihin, 4) hoidon 
aikaisiin tukiin ja ohjaimiin ja 5) biomanufactu-
ring sovelluksiin eli eri biomateriaalien, lääkeai-
neiden, solujen, kasvutekijöiden yms. kudospuu-
tosten korvaamiseen tarkoitettujen materiaalien 
pikavalmistukseen [Tuomi et al. 2009], [Mäkitie et 
al. 2010].

Kuva 2. Lasersintraamalla valmistettu työvälineen muoto-osa ja valutyövälineitä 
pikavalmistuslaitteessa.
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Pikavalmistus osana tuotantokon-
septia
Pikavalmistettavan kappaleen valmistuskustan-
nus verrattuna perinteisillä koneistus- tai työvä-
linemenetelmillä kuten ruiskupuristamalla tai 
painevalamalla valmistettuun kappaleeseen ver-
rattuna on lähes aina korkeampi. Ns. break even 
sarjasuuruutta laskettaessa päädytään tyypillises-
ti luokkaa muutamiin satoihin tai korkeintaan tu-
hansiin kappaleisiin. Näissä laskelmissa jätetään 
kuitenkin huomioimatta useita tuotannon jousta-
vuuteen ja riskien hallintaan liittyviä näkökulmia.

Seuraavassa luetellaan näkökohtia, jotka 
kannattaa ottaa huomioon suunniteltaessa tuo-
tantokonseptia uudelle tuotteelle. Läheskään 
aina ei ole kysymyksessä valinta kahden eri val-
mistustekniikan välillä, vaan tuotanto voidaan 
käynnistää perustuen pikavalmistukseen ja tuo-
tantomäärän lähdettyä nousuun voidaan vaihtaa 
tehokkaampiin sarjatuotantomenetelmiin. [Parta-
nen et al. 2010]

• Tuotantomäärät ovat tuotteen elinkaaren 
alussa alhaisia, joten pikavalmistus riittää 
useissa tapauksissa vastaamaan myyntiä elin-
kaaren tässä vaiheessa.

• Tuotemuutosten tarve on tuotteen elinkaaren 
alussa korkeimmillaan, jolloin soveltamalla 
pikavalmistusta näihin muutoksiin voidaan 
vastata ketterästi.

Kuva 3. Pikavalmistettu metallikomponentti.

• Investointi työvälineisiin tulee nopeammin 
maksetuksi takaisin, kun investointipäätös 
tehdään vasta tuotteen myynnin lähdettyä 
”vetämään”.

• Hyväksymällä tuotteen elinkaaren alussa 
pikavalmistuksesta johtuva korkeampi val-
mistuskustannus, voidaan päätökset työvä-
lineinvestoinneista tehdä luotettavampien 
myyntiennusteiden ja hioutuneemman tuote-
spesifikaation pohjalta.

Pikavalmistuksen periaatteisiin kuuluu, että val-
mistettavan kappaleen geometrian määrittävä 
geometria siirretään sähköisesti pikavalmistus-
laitteelle, joka valmistaa kappaleet automaatti-
sesti tämän määrittelyn pohjalta. Pikavalmistus 
mahdollistaa siis tuotannon hajautuksen tai val-
mistuksen paikallisesti lähellä asiakasta sen mu-
kaan kuin pikavalmistuskapasiteettia on tarjolla. 
Joissain tapauksissa voidaan esimerkiksi välttää 
kalliiden varaosien varastointia, mutta kuiten-
kin taata samanaikaisesti globaali varaosahuolto 
[Holmströn et al. 2010]. Mielenkiintoisena so-
vellusalueena voidaan pitää avaruustutkijoiden 
pohdintoja eri pikavalmistusmenetelmien toimi-
vuudesta painovoimattomissa olosuhteissa. Ta-
voitteena olisi vähentää avaruuteen kuljetettavaa 
massaa kuljettamalla sinne laitteistoja, jotka edel-
leen valmistaisivat ulottuvilla olevista materiaa-
leista varaosia ja uusia tutkimusvälineitä.
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Toimintaympäristössä, suorituskyvyssä ja 
turvallisuudessa tapahtuvia muutoksia 
seurataan, minkä avulla pyritään estä-
mään onnettomuuksia ja välttämään tuo-

tantokatkoksia. Mittauksia tarvitaan tuottamaan 
oikeiden päätösten tekemisessä vaadittavaa luo-
tettavaa ja ajantasaista informaatiota. Lisäksi jäl-
kiasennuksena tehtäessä mittausjärjestelmien 
ja tiedonsiirron kustannukset voivat olla varsin 
merkittävät.

Mittausjärjestelmät voidaan toteuttaa ja 
asentaa rakenteisiin sekä komponentteihin jo 
valmistuksen tai kokoonpanon yhteydessä, mi-
käli mittaustarpeet otetaan jo huomioon koneen 
tai rakenteen suunnittelussa.  Tähän ovat uutena 
mahdollisuutena suoratulostusmenetelmät. Di-
rect Write Thermal Spray (DWTS) on uusi val-
mistusmenetelmä, jonka avulla voidaan eliminoi-
da useita asennuksen työnvaiheita sekä valmistaa 
anturijärjestelmiä vaativiin olosuhteisiin. VTT on 
tutkinut menetelmää tutkimushankkeissaan.

DWTS -menetelmä
MesoScribe Ltd:n on kaupallistanut miniatyy-
riplasmaruiskutukseen perustuvan Direct Write 
Thermal Spray menetelmän, jossa ruiskutettavina 
materiaaleina voidaan käyttää jauhemaisia me-
talleja, keraameja tai polymeerejä. DWTS -mene-
telmällä lopputuloksena saadaankin valmistettua 
johteita eristeitä tai jopa puolijohteita.

Taso- tai kolmiulotteisille pinnoille voi-
daan valmistaa elektroniikan rakenteita, kuten 
antureita, antenneja tai monikerroksisia johdin-
rakenteita. Lisäksi voidaan tarvittaessa ruiskuttaa 
toiminnallisten komponenttien päälle suojaava 
pinnoitekerros. Toiminnallisten piirteiden val-
mistaminen DWTS -menetelmää ei välttämättä 
edellytä maskien valmistamista.

DWTS -menetelmällä ruiskutettavan piir-
teen viivan leveys voi olla materiaalista riippuen 
100 … 3000 µm ja paksuus 10 µm … 1 mm. Ku-
vassa 1 on VTT:n DWTS–solu, jonka työalueen 
päämitat ovat 1500 mm x 1500 mm x 500 mm.

DWTS –menetelmällä valmistetut 
anturit momentin mittaukseen 

VTT on tutkinut menetelmää ja valmistanut ve-
nymäliuskoja momentinmittausdemonstraation 
dynaamisesti kuormitetulla akselilla (kuvat 2 ja 
3). Venymäliuskat valmistettiin halkaisijaltaan 
Ø20 mm olevan akselin vastakkaisille puolille. 
Aluksi ruiskutettiin eristeeksi spinellikerros (Mg 
Al2O3) akselin pinnalle. Seuraavaksi sen päälle 
ruiskutettiin Ni20Cr-liuska ja kupariset kontaktit. 
Viimeisenä vaiheena venymäliuska viimeisteltiin 
laserkäsittelyllä.

DWTS–menetelmällä valmistettujen antu-
reiden toimintaa testattiin kuormittamalla akselia 

Antureita DWTS-menetelmällä

TkT Jukka Paro 
TkT Jyrki Tervo
Teknologian tutkimuskeskus VTT

Nykyisten koneiden ja ra-
kenteiden on oltava tehok-
kaita sekä kyettävä toimi-
maan mahdollisimman 
suurella tehokkuudella ja 
hyötysuhteella. Niille ase-
tetaan myös usein erittäin 
korkeita turvallisuus- ja 
tehokkuusvaatimuksia. 
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tykyttävällä momentilla 9000 sykliä ja vertaamal-
la tulosta standardiliuskoilla (HBM I-XY41-6/350) 
tehtyihin mittauksiin. Testien tulokset osoittivat 
että DWTS -ruiskutetuilla liuskoilla on mah-
dollista tuottaa kaupallisilla liuskoilla tehtyjen 
mittausten kanssa hyvin korreloivia tuloksia. 
Testaustulosten perusteella prosessiparametrien 
optimoinnilla voidaan DWTS -ruiskutettujen lius-
kojen suorituskykyä parantaa edelleen.

Suoratulostetut termoparit
Tähän mennessä eniten suoratulostusta on sovel-
lettu termoparien valmistamiseen. Pääasialliseksi 
DWTS–menetelmän eduksi todetaan mahdolli-
suus suoraan suhteellisen yksinkertaisesti valmis-
taa termopari tai niistä muodostettava kokonai-
suus hankaliinkin kohtiin työkappaleen pintaa. 
Kuvassa 4 on messuille valmistettu kaareville pin-
noille ruiskutettujen K-tyypin termoparien sovel-
lus. Myös muita termopareja voidaan valmistaa 
DWTS–menetelmällä.

Teknologian hyödyntämismah-
dollisuuksia teollisuudessa

Vaikka esimerkiksi VTT:n DWTS -solu on toteu-
tettu teollisuusrobotin ympärille, voidaan DWTS 
-laitteisto rakentaa muitakin tuotantoautomaa-
tiossa käytettyjä ratkaisuja hyödyntäen. DWTS 
-laitteiston mikroplasmaruiskun liikuttamiseksi 
voidaan käyttää myös esimerkiksi portaalityös-
tökonetyyppisiä ratkaisuja. DWTS -laitteistossa 
käytetään kaasuina argonia, heliumia ja vetyä 
sekä virtalähdettä ja jäähdytyslaitteistoa. Lisäksi 

Kuva 1. VTT:n teollisuusrobotin ympärille rakennettu DWTS-ruiskutussolu.

Kuva 2. Viimeistelty DWTS-ruiskutettu 
venymäliuskarakenne.
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tarvitaan pölyn poistojärjestelmä ylimääräisen 
jauhepölyn hallitsemiseksi. Tuotantosoluna voi-
daan DWTS -solun muistuttavan termisen ruis-
kutuksen tai hitsauksen robottisolua kappaleen-
käsittelyautomaatiosta riippuen.

Antureita ja johdotuksia sekä muita älyk-
kyyden mahdollistavia toimintoja ja ominai-

suuksia voidaan DWTS–menetelmällä valmistaa 
suoraan työkappaleen pintaan. Suunniteltaessa 
työkappaletta geometrinen muotoilu ei rajoitu 
ainoastaan älykkäiden piirteiden tasopinnoille 
sijoitteluun, vaan suunnittelussa voidaan sallia 
perinteisiä muotoja vapaamuotoisempiakin piir-
teitä. Kaksoiskaarevatkin muodot ovat sallittuja, 
sillä DWTS -laitteisto yhdistettynä nykyaikaiseen 
teollisuusrobottiin tai numeerisesti ohjattuun 
moniakseliseen työstökoneeseen mahdollistaa 
varsin vapaan muotoilun, DWTS -mikroplasma-
ruiskun liikeratojen ohjelmointi ja menetelmän 
suunnittelu tapahtuu CAD/CAM -järjestelmien 
ohjelmointityökalujen avulla.

DWTS –menetelmällä on aistivan kompo-
nentin tulostaminen haastaviin olosuhteiseen tar-
koitetun komponentin vapaamuotoisille pinnoil-
le helppoa. Erityisiä pinnanlaatuvaatimuksia ei 
ole. Anturi voidaan valmistaa suoraan hankalaan 
olosuhteeseen tarkoitetun työkappaleen pinnalle, 
ja samalla DWTS -laitteistolla voidaan ruiskuttaa 
myös tarvittava johdotus mittausinformaation 
siirtämiseksi eteenpäin turvallisempaan paik-
kaan. Jälkikäsittelyäkään ei välttämättä tarvita. 
Tähän mennessä tekniikkaa on testattu pääasiassa 
termoparien ja venymäliuskojen valmistamisessa 
erilaisten koneiden komponentteihin.

Kuva 3. DWTS-ruiskutettu venymäliuska 
koelaitteeseen kiinnitetyssä akselissa.

Kuva 4. 3D-pinnoille DWTS-menetelmällä valmistettuja  termopareja. 
Viivan leveys on noin 2 mm.





Lennolla viihdytimme itseämme sekä mat-
kustamohenkilökuntaa muun muassa 
sytyttämällä service-valon useampaan 
otteeseen vahingossa. Lentoemojen palve-

luhalukkuuuden exponentiaalisen heikentymi-
sen havaittuamme siirryimme tarjoilussa hyväksi 
havaittuun itsepalvelutekniikkaan koneen taka-
osasta. Useimmat viettivät lennon sikeästi nukku-
en, mutta yksi sankari tavattiin aamuyön tunteina 
viihdyttämästä matkustamohenkilökuntaa tari-
noillaan konepajatekniikasta.

Nagoya, Japani
Excursiomestareiden kehotuksesta eräs matka-
seurueen jäsenistä oli varustautunut lennolle 
VTK:n standardien mukaisesti tummassa puvus-
sa. Suomen vähälumiseen kesään sopiva varustus 
kostautui viimeistään Nagoyaan saavuttaessa, 
kun trooppisen kostea ja kuuma ilmamassa ym-
päröi meidät terminaalista ulos astuttaessa.

Pakollisten rahanvaihtojen ja junalippujen 
hankinnan jälkeen suuntasimme kohti keskus-
tassa sijaitsevaa hotelliamme. Dallas-tyyppisen 
ihonkosteutuksen varmistamiseksi jäimme junas-
ta pois muutamaa pysäkkiä ennen määränpää-

Valmistustekniikan kerhon 
ulkomaanexcursio Aasiassa

VTK:n ulkomaanexcursio Aasiaan vuosimallia 
2012 alkoi totuttuun tapaan Helsinki-Vantaan 
ulkomaanterminaalista. Lähtöaulassa suoritet-
tiin vielä matkaoppaiden ja tuliaisten uusjako 
kuorman tasapainottamiseksi. Passintarkastus-
kin sujui jouhevasti ilman jonottamista uusilla 
automatisoiduilla tarkastuslaitteilla. Kaikki alkoi 
olla valmista 10 tunnin lentoa varten kohti en-
simmäistä kohdetta – Nagoyaa Japanissa.

asemaa. Japanilaiset olivat myös oivaltaneet, että 
kaupunkisuunnistuksesta saadaan haastavampaa 
ja hauskempaa kääntämällä opaskartat 90-astetta 
totutusta ilmansuunnasta sivuun. Onneksi japa-
nilaisten kehuttu avuliaisuus ei ollut pelkkää ta-
rua, vaan ystävällinen kadunmies opasti meidät 
kädestä pitäen parin korttelin päässä sijaitsevalle 
hotellillemme.

Ensimmäinen päivä Nagoyassa oli varattu 
täysin jetlagista toipumiseen ja kaupunkiin tutus-
tumiseen. Purettuamme tavarat oli raavailla mie-
hillä tietysti mielessä ruoka. Toimitus päätettiin 
hoitaa perinteisessä japanilaisessa ravintolassa, 
jossa englantia ei ruokalistassa turhaan viljeltäisi. 
Tämä osoita-ja-ylläty-taktiikka osoittautui toimi-
vaksi myös tulevissa ravitsemusliikkeissä koko 
reissun ajan. Ravintoloissa kummastusta herätti 
erityisesti istumatapa, jossa pöydät on rakennettu 
lähes lattiatasoon, mutta niiden alla on syvennys 
(länsimaalaisia?) jalkoja varten.

Päivän päätteeksi päätimme vielä tutustua 
Nagoyan linnaan, joka rakennettiin 1600-luvun 
alussa. Linna tuhoutui toisen maailmansodan 
pommituksissa lähes täysin, mutta se päätettiin 
jälleenrakentaa sodan jälkeen. Tarkka kopio alku-
peräisestä linnasta valmistui vuonna 1959.



Linna oli erityisesti ulkoisesti vaikuttava ilmestys 
ja rakennettu perinteisen japanilaisen arkkiteh-
tuurin mukaisesti. Sisätilat olivat ulkoasun mah-
tipontisuuden jälkeen hienoinen pettymys. Näyt-
telyosaston lasivitriineissä oli nähtävillä muun 
muassa lähistöltä naarattuja uppotukkeja. Linnan 
ylimmästä kerroksesta avautui kuitenkin hieno 
näköala Nagoyan keskustaan ja sen ympäristöön.

Linnasta palattuamme rohkeimmat uskal-
tautuivat vielä kartoittamaan hotellin lähiseudun 
ravintolaelämää seuraavaa iltaa varten. Samaisel-
la reissulla kävimme ihmettelemässä paikallista 
arcade-peliluolaa, jonka desibelitaso ei houkutel-
lut jäämään sisätiloihin pidemmäksi aikaa. Yri-
timme myös turhaan metsästää aitoa japanilaista 
sakea. Syynä löytymättömyyteen saattoi tosin olla 
kielimuuri asiakkaiden ja ravintoloitsijan välillä.

Toyota (22.8.)
Seuraavana päivänä matkustimme Toyota Cityyn 
Aichin provinssiin tutustumaan Toyotan Kaikan-
museoon sekä Takaokan tehtaaseen. Vierailu al-
koi vapaamuotoisella tutustumisella Kaikan mu-
seoon, jossa oli näytillä muun muassa Toyotan 
konseptimalleja, uusia innovaatioita sekä virtu-

aalitehdaskierros tuotantoprosessiin tutustumis-
ta varten. Esillä oli myös Toyotan suunnittelema 
yhden hengen nojatuolimainen kulkuneuvo, jon-
ka tarkoituksena olisi ilmeisesti korvata kaiken-
lainen kävelyyn liittyvä hyötyliikunta. Lisäksi 
museossa näimme Toyotan trumpettia soittavan 
robotin. Suuren vaikutuksen tekivät myös ryh-
määmme Toyotan turvallisuuteen liittyvä tuote-
kehitys ja sen sovellutukset konseptimalleihin.

Museon jälkeen siirryimme bussikuljetuk-
sella Takaokan tehtaalle, jossa Toyota valmistaa 
malleja iQ, Auris ja Corolla. Kymmenen kahdes-
tatoista Toyotan Japanin tehtaasta sijaitsee lähel-
lä Toyota Cityä. Takaokan tehtaalla valmistetaan 
nykyään 700 autoa päivässä ja yhden auton lä-
päisy tarkastusvaiheeseen kestää noin 20 tuntia. 
Moottorin valmistus sen sijaan kestää vielä lisäksi 
9-11 tuntia. Yhden auton valmistamiseen tarvi-
taan noin 30 000 erilaista osaa.

Toyotan tämänhetkinen tuotantofiloso-
fia perustuu lauseeseen ”Good thinking – Good 
products”. Yritystä ei kuitenkaan ole nimetty 
suoraan perustajansa Sakichi Toyodan nimen 
mukaan kolmesta syystä: Ensinnäkin, Katakana- 
ja hiragana-kirjaimilla kirjoitettuna Toyota vaatii 
8 siveltimen vetoa, mikä on onnenluku Japanissa 
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(vastaavasti Toyodan kirjoittamiseen katakanalla 
kuluu kymmenen) ja toiseksi ”Toyota” on selke-
ämpi äännettynä. Lisäksi nimen ei haluttu olevan 
yksinomaan sidottu Toyodan perheeseen, vaan 
haluttiin osoittaa, että Toyota on olemassa työnte-
kijöitään ja yhteiskuntaa varten. Oppaamme ker-
toi myös, että Toyotan logon suurin ovaali kuvaa 
luottamusta ja pienet ovaalit muodostavat keske-
nään t-kirjaimen.

Vierailun päätteeksi palasimme takaisin 
Kaikan-museolle. Matkalla oppaamme pyysi vie-
lä anteeksi, sillä olimme kuulemma 3 minuuttia 
aikataulusta jäljessä. Jälleen osoitus japanilaisten 
täsmällisyydestä.

Toyotalta palattuamme oli aika tutustua 
Nagoyan yöelämään koko porukan voimin. On-
neksemme huomasimme hotellimme sijaitsevan 
kaupungin yöelämäkeskittymässä Sakaessa, jo-
ten valinnanvaraa oli vähintäänkin riittävästi. 
Kaduilla kierrellessämme saimme myös ensikos-
ketuksen japanilaisten viehtymykseen pukeutua 
erilaisiksi sarjakuvien ja piirrossarjojen roolihah-
moiksi.

Kohti Tokiota
Runsaan riisipainoitteisen aamupalan nautittu-
amme päivän ohjelmana oli siirtyminen Tokiota 
kohti. Kätevä, mutta ei erityisen edullinen tapa 
matkata Tokioon on Shinkansen-luotijuna, joka 
saavuttaa parhaimmillaan 300 km:n tuntinopeu-
den. Välipysäkkejä 350 km:n matkalla on ainoas-

taan kaksi, joten matka-aika on saatu supistettua 
puoleentoista tuntiin. Kotoisen VR:n hinnoittelus-
ta nuriseville mainittakoon, että luotijunalla mat-
kustaminen maksaa Japanissa reilun euron per 
minuutti.

Ilmastoidusta junasta poistuttaessa pamah-
ti vasten kasvoja kostea ja kuuma ilma. Puolen 
minuutin ihmettelyn jälkeen selkää pitkin kuljes-
kelikin jo Vantaankosken suuruinen virta.

Minuutilleen aikataulussa kulkeva met-
ro oli oiva tapa päästä hotellille. Varsinkin kun 
kävelymatkaa läheiseltä, Tokion vilkkaimmal-
ta Shinjukun rautatieasemalta (noin 2 miljoonaa 
matkustajaa päivässä) kertyi vielä vajaa kilomet-
ri. Hotellikin osoittautui VTK:n standardit reilusti 
ylittäväksi. 

Tokyo Tech. (24.8.)
Matkan toisessa excukohteessamme Tokion tek-
nillisessä yliopistossa aloitimme vierailun kuun-
telemalla isäntänämme toimineen professorin esi-
tystä palvelujärjestelmien tutkimuksesta. Samalla 
keskustelimme muun muassa yliopistojen eroista 
Suomen ja Japanin välillä. Lisäksi pääsimme tu-
tustumaan maailman toiseksi nopeimman super-
tietokoneeseen. 1200 keskusyksikköä toisiinsa 
liitettynä, jokaisessa neljä näytönohjainta, 120 Gb 
välimuistia ja muutama prosessori. Kaiken kruu-
nasi 7,2 petatavun kokoinen kiintolevytila.

Tokion iltaelämä tarjosi jokaiselle jotakin 
korkeatasoisista ravintoloista aina muutaman ne-
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liömetrin kokoiseen “kotipubiin”. Eniten mieleen 
Tokiosta jäi kuitenkin ihmisten paljous ja heidän 
kohteliaisuutensa. Miljoonat ihmiset kulkivat su-
juvasti massoissa eikä todellista ruuhkan tuntua 
edes tullut. Kaikki antoivat tietä sitä haluavalle ja 
kumarsivat vielä kohteliaasti perään. Todellista 
yhteen hiileen puhaltamista. 

Soul, Etelä-Korea
Souliin lensimme lauantaina 25.8. Kaupungis-
sa odotti matkan pahiten ylimitoitettu majoitus, 
sillä kullekin oli varattu omaan käyttöön kahden 
hengen huoneet. Pinta-alaltaan jopa usean neliön 
huoneet oli kylläkin mitoitettu paikallisten ih-
misten mukaan, mutta kukapa nyt jalat suorana 
haluaisikaan nukkua. Tilavista huoneista joudut-
tiin valitettavasti maksamaan jaettujen pesutilojen 
muodossa.

Yöelämää Soulissa koettiin muun muas-
sa ”hiljaisessa diskossa” (eng. ”silent disco”). 
Kaikessa hiljaisuudessa tanssivien opiskelijoi-
den toiminta näyttää vähintään kummalliselta. 

Tanssijoilla oli yhdistävänä tekijänä langattomat 
kuulokkeet, joista kuuluikin lähinnä reiveille 
tunnuksenomaista musiikkia. Illan mieleenpai-
nuvimmaksi kokemukseksi jäi kuitenkin kadulta 
poimittu iltapala, joka sai raavaalle miehelle kyy-
neleet silmiin (ja hien pintaan).

Demilitarized Zone – DMZ (26.8.)
Koreoiden rajalta löytyy aseista riisuttu alue 
DMZ. Alue on jäänne 1950-luvulla taistellusta 
Korean sodasta ja 1953 solmitusta aselevosta. 4 
kilometriä leveä raja-alue on yksi tarkimmin val-
votuista alueista maailmalla.

Tarkka valvonta ei kuitenkaan tee aluees-
ta täysin eristynyttä. Raja-alueen eteläpuoliskolla 
asuu kaikkiaan noin 110 perhettä, jotka saavat 
itselleen ilmaisen kodin, verovapauden ja vapau-
tuksen asepalveluksesta. Maatalous on alueen 
asukkaiden pääelinkeino. Hienoisena miinukse-
na alueen ihmisille on velvoite viettää vuodessa 
240 päivää alueella, sillä muutoin henkilö menet-
tää asumislupansa DMZ:lla.
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DMZ:lla käytiin ihailemassa yhtä pohjoiskorea-
laisten suurella vaivalla louhimista ”hiilikaivok-
sista”. DMZ:n alla kulkee useita tällaisia tunne-
leita, joiden alkuperäisestä käyttötarkoituksesta 
rajanaapureilla on erimielisyyksiä. Kaikkiaan tun-
neleita on löydetty neljä, mutta useampien tunne-
leiden olemassaoloa pidetään mahdollisena.

Löydetyistä tunneleista kolmas, jossa myös 
VTK pistäytyi, on muokattu turisteille ”helppo-
pääsyiseksi”. 350 metriä maan alle johtavan mäen 
jälkeen eteen aukenee pitkän ja/tai klaustrofobi-
sen henkilön painajainen. Noin 2 metriä leveä ja 
todistetusti paikoittain alle 179 cm korkea tunne-
li nähtiin ryhmämme keskuudessa eräänlaisena 
osoituksena korealaisten päättäväisyydestä.

Syvältä maan sisältä jatkettiin kukkulalle, 
jolta päästiin katselemaan usean kilometrin pääs-
sä häämöttäviä Pohjois-Korean nähtävyyksiä. 
Kaukaa katsottuna rakennuksista ei olisi voinut 
arvata alueen kuuluvan maailman eristyneim-
mälle diktatuurille.

Kukkulalta matka jatkui Etelä-Korean puo-
lelle rajan tuntumaan pystytetylle juna-asemalle. 
Varsinaista junaliikennettä asemalla ei ole. Tästä 
huolimatta asema on auki ja kiinnostuneiden näh-
tävillä. Paikalta löytyy turistien kanssa mielellään 
poseeraavia vartiosotilaita ja matkamuistomyy-
mälä, josta joukkomme mukaan tarttui VTK:n 
vuosijuhlissakin tarjolla ollutta Pohjois-Korean 
laatubrandya. Äkkiseltään tyhjänpanttina seisova 
juna-asema vaikuttaa rahanhukalta. Oppaan tari-
noiden perusteella kyseessä on kuitenkin toivon 
symboli. Toivo yhdistetystä maasta ja kansasta 
tuntuu elävän vahvasti ainakin joidenkin kore-
alaisten mielissä. Kenties yhtenä päivänä nykyi-
sellään tarpeeton juna-asema vilisee yhtenäisen 
Korean kansalaisia.

Samsung (27.8.)
Hostellissa nukutun yön jälkeen suuntasimme 
metrolla Samsung d`light nimeä kantavaa tekno-
logiakeskusta kohti. Poistumispysäkkimmekin 
yhdessä Soulin vilkkaimmista kaupunginosista 
Han-joen lähellä sopi mahtavasti saamaamme 
kuvaan Etelä-koreasta. Mistä paikallisen artistin 
hittibiisi mahtaa kertoakaan, niin Samsungin tek-
nologiakeskuksen viereisen aseman nimi Gang-
nam station herätti hilpeitä ajatuksia seurueem-
me mielissä.

Samsungin kolmikerroksinen teknologia-
paratiisi tarjoaa mahdollisuuden nähdä Samsun-
gin uusimmat tuotteet sekä näyttää mihin kaik-

keen Samsungin tuotteilla pystyy. Kuuluisimpien 
tuotteiden, kuten Internet-TV:n, Galaxy tab:n ja 
Galaxy S3:n, lisäksi esillä on tuotteita aina LCD-
näytöllä varustetuista jääkaapeista ilmastointilait-
teisiin sekä perinteisiin kodinkoneisiin. 

Vaikka esittely oli hyvin lyhyeksi pakattu 
kokonaisuus, saimme tietoa Samsungista yrityk-
senä sekä kuvauksen siitä, miten tähän on tultu ja 
mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Erityisesti Sam-
sungin tämänhetkinen suosio matkapuhelimissa 
ja Nokian ohittaminen kännykkäbisneksen mark-
kinajohtajan asemassa sai meidät seuraamaan 
Samsungin tulevaisuuden suunnitelmia erityisel-
lä mielenkiinnolla.

Varsinaista tehdaskierrosta Samsung 
d`light keskuksessa ei nähty, vaikkakin useita 
animaatioita tuotannosta, kuten LCD-näyttöjen 
valmistamisesta oli järjestetty. Nämä kuitenkin oli 
muotoiltu enemmän tai vähemmän pinnallisiksi 
videoiksi eivätkä ne täyttäneet teekkariseurueen 
tiedonjanoa. Ennen lähtöä joukkomme jätti kui-
tenkin vielä muille teknologiakeskuksen kävijöil-
le terveiset muutamien taustakuvien muodossa.

Odottelua Samsungin näyttelytilan 
edessä.
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Saapuminen Ulsaniin
Vielä saman päivän aikana matkustimme Soulista 
Ulsaniin luotijunalla. Ulsanissa meitä oli vastaanot-
tamassa hotellimme omistaja autollaan. Koska ky-
seessä oli minibussi, ainoastaan matkatavaramme ja 
professorimme mahtuivat kyytiin. Sovimme hotellin 
omistajan kanssa, että hän kyyditsee tavaramme ja 
professorimme hotellille sillä aikaa, kun VTK tekee 
pakollisen tutustumiskierroksen kaupunkiin. Tar-
koitus oli, että soitamme hotellin omistajalle tietyn 
lukiorakennuksen luota. Luultavasti juuri kielimuu-
rin ansiosta emme saaneet tietää kyseisen lukion (ja 
hotellimme) sijaitsevan kaukana maaseudulla. Otet-
tuamme taksit asemalta keskustaan autot ajoivatkin 
kaupungin ohi. Päädyimme selvittelemään määrän-
päätä taksikuskien kanssa keskellä pimeää moottori-
tietä. Kaiken lisäksi kyytimaksuja hämmensi se, että 
taksikuskit puhuivat huomattavasti isommista sum-
mista kuin mihin olimme Koreassa alun perin tottu-
neet. Lopulta pääsimme kuitenkin yhteisymmärryk-
seen ja taksit veivät meidät suoraan hotellille. Tästä 
opimme, että kannattaa esittää asiansa erittäin selväs-
ti, sillä paikalliset ovat liiankin innokkaita toimimaan.

Seuraavana päivänä taifuuni iski Korean niemi-
maahan. Onneksi olinpaikkamme ei sijainnut ai-
van myrskyn reitillä, mutta silti tuuli oli kova ja 
merellä nähtiin suuria aaltoja. Paikalliset kalasta-
jat olivatkin nostaneet veneensä ylös merestä var-
muuden vuoksi. 

Hyundai (28.8.)
Koska olimme kuitenkin tulleet Ulsaniin telak-
kavierailuille, päätimme seuraavana päivänä uh-
mata luontoa ja suuntasimme Hyundai Heavy 
Industryn telakalle. Koko ryhmämme ahtautumi-
nen pieneen pikkubussiin oli jo sinänsä lastaus-
tekninen ihme. Matkalla telakalle huomasimme 
Ulsanin olevan myös petrokemian kehto monine 
öljynjalostamoineen. 

Yrityksen esittelyhuoneessa saimme huo-
mata Hyundain olevan monen alan osaaja. Telak-
ka itsessään tekee laaja-alaisesti erilaisia laivoja ja 
off-shore tuotteita teollisiin tarpeisiin, mutta yri-
tys kokonaisuudessaan valmistaa myös esimer-
kiksi maanrakennuskalustoa ja merimoottoreita.  

Paikallinen käsitys tehdaskierroksesta oli 
kuitenkin ainoastaan nopea bussikierros teh-
dasalueella, jonka aikana ehdimme nähdä vain 
vilauksen levyleikkain- ja hitsaushalleista. Luul-
tavasti myös sääolosuhteet vaikuttivat firman ha-
lukkuuteen päästää meitä ulos bussistamme. 

Tällä hetkellä telakan 11 avo-altaassa ra-
kennetaan konttilaivoja ja yhden laivan valmistus 
kestää oppaan mukana 8-10 kuukautta. Telakka-
alueella työskentelee 51 000 ihmistä, joille Hyun-
dai tarjoaa muun muassa asuntoja, terveyspal-
veluita, urheilumahdollisuuksia ja koulutusta. 
Nippelitietona kerrottakoon, että kyseisen ihmis-
määrän yhteen lounaaseen Hyundai käyttää 8 
tonnia riisiä.

Hyundain vierailun jälkeen meidän oli 
tarkoitus jatkaa STX:n telakalle, mutta valitet-
tavasti taifuuni oli iskenyt telakka-alueelle sen 
verran voimakkaana, että yritys joutui perumaan 
vierailumme. Ryhmämme oli perin harmistunut 
asiasta, sillä olimme kovasti odottaneet kyseistä 
vierailua. Iltapäivä ja ilta kuluivat sitten hotellil-
la korttia pelaten ja taifuunin ääniä kuulostellen. 
Rohkeimmat uskaltautuivat ihan rantaankin asti. 
Onneksemme taifuuni väistyi Korean yltä yön ai-
kana, ja seuraavan päivän siirtymislennoillamme 
saimme nauttia lempeästä aurinkosäästä. Taksi-
matka hotellilta lentokentälle oli kuitenkin pelot-
tavuusasteikoiltaan kolmen alushousun verran.
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Shanghai

Shanghaihin saavuttuamme majoituimme Ho-
liday Inn -hotelliin päärautatieaseman viereen. 
Metrosta noustuamme suuri valkoisten miesten 
porukka herätti sen verran kiinnostusta paikallis-
ten keskuudessa, että tuijotukselta ei voinut vält-
tyä. Valokuviakin meistä räpsittiin estoitta. Hotel-
li oli mukava, vaikka aamupalan laatu oli heikko. 
Yksi hyväksi todettu palvelu oli käyntikortti ho-
tellin respasta, jossa oli kiinaksi ajo-ohjeet hotel-
lille.

Shanghain valot olivat tosiaan näyttäviä. 
Pudong-joen varrella olevat pilvenpiirtäjät kil-
pailevat kovassa sarjassa arkkitehtuurillaan, jota 
valaistuksella korostetaan. Shanghaissa ei varsi-
naisesti ole vanhoja nähtävyyksiä, sillä kaupunki 
ei ole perinteikäs, kuten esimerkiksi Peking, vaan 
suurella rahalla rakennettu bisneskeskus.

Shanghain ympäristössä toimii noin 200 
suomalaista yritystä ja suomalaisiakin asuu tällä 
seudulla noin 1000. Shanghaissa suomalaisyh-
teisöjen toiminta näkyy esimerkiksi Shanghai 
Radical Design Weekin kaltaisten tapahtumien 
järjestämisenä. Lisäksi suomalaiset kerääntyvät 
perjantai-iltaisin paikalliseen irkkupubiin keskus-
telemaan oluen äärellä.

Shanghain yöelämässä länsimaalaisten 
läsnäolo näkyi selvästi. VTK edusti usemmassa 
yökerhossa, joista erikoisin oli pommisuojaan 

rakennettu yökerho ”Shelter”. Hotellille palaami-
nen ei tuntunut olevan helppoa kaikille, vaikka 
suuntaohjeet annettiinkin hotellin korttia näyt-
tämällä. Ennätys taisi olla seitsemän eri Holiday 
Innin kautta.

Siim (30.8.)
Metson alihankintayritykselle, Siimille, lähdim-
me torstaina aikaisin aamulla Metsolta tulleen 
oppaan saattamana. Useiden U-käännösten jäl-
keen kuljettaja vihdoin löysi määränpäähän ja 
maisema-ajelusta päästiin siirtymään itse asiaan.

Tehtaaseen tutustuminen aloitettiin ko-
koushuoneessa yrityksen nykytilannetta sekä 
tehtaan toimintaa yleisesti kuvaavalla lyhyellä 
esitelmällä. Tämän jälkeen pääsimme tehdaskier-
rokselle.

Valimo osoittautui odotusten vastaisesti 
täysin kelvolliseksi tuotantolaitokseksi. Ensim-
mäinen asia, joka valimoille epätyypillisenä omi-
naisuutena kiinnitti joukkomme huomion, oli 
tuotantotilojen puhtaus. Tehdas oli kaikin puolin 
siisti ja tuotantolaitos vaikutti ehkä enemmän ja-
panilaiselta kuin kiinalaiselta valimolta. Yritys on 
tosin läpäissyt Toyotan asiakkaana myös Toyotan 
laatusertifikaatin. Tällä saattoi olla jonkinlainen 
vaikutus edellä mainittuun vaikutelmaan.

Isäntämme esitteli meille maailman mitta-
kaavassa yhden kehittyneimmistä valimolinjas-
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toista sekä kertoi sen toiminnasta, mutta valitet-
tavasti emme päässeet näkemään koko komeutta 
täydessä toiminnassa, koska alueella säännöstel-
lään sähkön kanssa. Olisihan päiväsaikaan työs-
kentely tehtaan puolella toisaalta melko tuskaista 
ottaen huomioon, että tehtaan sisäpuolinen läm-
pömittari näytti 36 astetta ilman, että koneet olivat 
edes käynnissä! 

Metso (30.8.)
Valimosta matka jatkui kohti Metson venttiiliteh-
dasta. Metsolle saavuttaessa aloitimme tehdasvie-
railun ihailemalla aulassa olevien vitriinien antia, 
joissa teemana oli muun muassa tehtaan avajaiset 
vuonna 2010. Löytyipä sieltä myös potentiaalinen 
paikka VTK:n viralliselle sertifikaatillekin.

Tehdas osoittautui pitkälti samanlaiseksi 
kuin uusi Hakkilan tehdas Suomessa, mutta ero-
na näiden kahden välillä on tuotteiden kokoluok-
ka sekä tästä johtuva volyymiero. Kiinan tehdas 
toimittaa asiakkailleen pienempikokoisia, mutta 
volyymiltaan suurempia lopputuotteita.

Isäntämme kertoivat Metsossa työskente-
lyn lisäksi paljon paikallisesta työskentelykult-
tuurista ja osoittautuikin, että suomalaisille löy-
tyy Kiinasta aina työmarkkinat.

Tehdasvierailun jälkeen kävimme syömäs-
sä kiinalaisen illallisen Pudong-joen pilvenpiiräji-
en juurella. Ravintolan kabinetista oli nähtävissä 

tornitalot iltavalaistuksessaan ja värikkäät joki-
risteilyalukset sahasivat jokea edestakaisin. Kii-
nalainen ruoka oli hyvin poikkeavaa Suomessa 
tarjoiltavaan ”kiinalaiseen” verrattuna. Ruokaa 
syötiin puikoilla pyörivästä pöydästä napsien. 
Kastikkeet ja riisit jäivät siis kokonaan syömättä ja 
saimme paljon muuta maukasta vatsan täytteeksi.

Sanma (31.8.)
Toinen aamumme Shanghaissa muistutti paljolti 
edellistä: ylös, puku päälle, syömään ja minibus-
sin kyytiin. Jälleen kerran pääsimme ihmettele-
mään aasialaisen ajokulttuurin ihmeitä, kun kus-
kimme suhaili kohti määränpäätämme ajotyylillä, 
joka todennäköisesti soveltuisi jopa kovemman 
luokan toimintaelokuvaan. Parin tunnin ajomat-
kan jälkeen olimme päivän ensimmäisessä etapis-
sa, Sanma Hoists & Cranes -yrityksen tehtaalla. 
Sanma on tyypillinen kiinalainen tuotantolaitos, 
mutta on ollut vuodesta 2009 lähtien joint ventu-
re-yhteistyössä Konecranesin kanssa.

Sanmalla excursio alkoi yritysesittelyllä, 
jossa kerrottiin Sanman omasta historiasta ja toi-
minnasta ennen vuoden 2009 yhdistymistä sekä 
mitä kaikkea on tapahtunut ja muuttunut yhdis-
tymisen jälkeen. Mieleenpainuvimpana asiana 
olivat uudet toimintatavat, joita Konecranes on 
tuonut toimintaan yhdistymisen myötä, ensim-
mäisenä listalla työturvallisuuden huomiointi.

Joukkomme vierailulla Siimin tehtaalla.
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Konecranes-yhteistyö on ollut yhtiölle hyväksi, 
sillä aiemmin Sanmalla ei ole ollut omaa vahvaa 
brändiä, jota maailmanmarkkinoilla usein tarvi-
taan. Uusiin saavutuksiin lukeutuu myös vuonna 
2012 tapahtunut ensimmäinen messuesittely Pe-
kingissä järjestetyillä messuilla.

Tehdaskierroksella näimme Sanman tuo-
tanto- ja varastorakennukset, sekä laadunval-
vonta- ja mittauspisteet. Tällä kierroksella edellä 
mainitut uudet toimintatavat nähtiin käytännön 
toiminnassa.

Länsimaisen toimintamallin paremmin 
tuntien oli erikoista kuulla ja nähdä, että Sanma 
tekee omia tuotteitaan valmiiksi varastoon, josta 
tuotteet myydään paikalliselle markkinoiden kes-
kisektorille. Tämä näyttää toimivan hyvin, mutta 
kehitystoimia on kuitenkin aloitettu toiminnan 
tehokkuuden parantamiseksi.

Uutta näkökulmaa työntekoon toi myös 
tieto, että tuotannossa työskentelevät henkilöt 
toimivat kaikki 100 % urakkapalkalla. Tämä käy-
täntö toimii sen verran kovana motivaattorina, et-
tei tupakkapaikalla tai kahvikoneen vieressä näy 
lähes koskaan ketään. Töitä pusketaan niin paljon 
kuin ehditään, omista tauoista tinkien.

Sanmalla toimitaan kahdessa vuorossa, jotka 
vuodessa tuottavat yhteensä 15000 kpl nostimia 
ja 500 kpl kokonaisia nostureita. Tuotteet sijoittu-
vat pääasiassa satamiin, tehtaisiin, varastoalueille 
ja ydinvoimaloiden ’Green Zone’-alueille. Koko 
valmistusprosessi tapahtuu Sanmalla, vaikka ali-
hankkijoitakin on paljon. Tuotantomäärät ovat 
kasvussa ja tehdaslattialla näkyi, että kapasiteettia 
ollaan kehittämässä: vanhat manuaalisorvit odot-
tivat siirtoa ulos ja uutuuttaan kiiltäviä NC-konei-
ta oli otettu jo käyttöön. Tehtaan lattialla tehdyt 
muutokset seurasivat luennoilta tuttuja Leanin 
piirteitä. Nämä muutokset yhdistettynä Sanman 
toiminnan fokukseen, laatuparannukseen ja kas-
vuun maalaavat hyvää tulevaisuuden näkymää 
yrityksen toiminnalle. ISO9001-sertifikaatti on jo, 
muita on tulossa.

Konecranes (31.8.)
Sanmalta matka jatkui kohti Shanghain laitamil-
la sijaitsevaa Konecranesin tehdasta. Konecra-
nesilla meitä odotti upouusi toimistorakennus, 
jossa isäntäväki otti meidät vastaan. Aluksi pää-
simme kuuntelemaan Konecranesin Asia-Pacific 

Kiinalainen illallinen Pudong-joen varrella.
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toiminta-alueen johtajan Ryan Flynnin esitystä 
Kaakkois-Aasian toiminnasta. Kenellekään ei jää-
nyt epäselväksi miksi tämä mies oli aluejohtaja; 
vakuuttavan esityksen ja esiintymisen seuraukse-
na useampikin exculainen pohti jo nosturin tilaa-
mista kotiin.

Esitysten jälkeen siirryimme tutustumaan 
itse tuotantotiloihin. Siellä näimme Lean-peri-
aatteiden mukaisen tuotantolinjan, jolla toimin-
ta näytti sen verran tutulta, että tuntui kuin olisi 
astellut sisään Konecranesin Hyvinkään tai Hä-
meenlinnan toimipisteiden tiloihin. Kierroksen 
aikana opittiin paljon uutta, kuten muun muassa 
Aasian huomattavasti kosteamman ilmaston ai-
heuttamat haasteet valmiiden tuotteiden säilytyk-
sen suhteen. Ulkona säilytys ei pidemmän päälle 
ole hyväksi tuotteille, kun kosteusprosentti alkaa 
lähestyä kolminumeroisia lukuja.

Aasiassa Konecranesilla on laaja ja vahva 
kasvu monessa maassa, erityisesti Vietnam-In-
donesia-alueella. Näiden pohjalta löytyy vahvat 
yhteydet eri valtioiden johto-organisaatioihin. 
Konecranesilla ei vielä ole Länsi-Kiinassa toimi-
pisteitä, mutta alihankkijoilla on. Tälle alueelle 
laajennus on tulevaisuudessa mahdollista, mutta 
vielä ei ole konkreettista hanketta asian suhteen 
aloitettu.

Vierailun aikana esille nousivat jälleen ker-
ran haasteet, joita Aasiassa toimiminen tuo eteen. 
Paikallinen ja länsimaalainen kulttuuri eroavat 
toisistaan erittäin paljon, mikä pitää olla aina mie-
lessä toiminnassa. Haasteita tuo varsinkin se, että 
Aasia on erittäin suuri alue. Jo pelkästään Kiinan 
sisällä on hyvin paljon hyvin erilaisia kulttuureja, 
joiden kanssa toimiessa täytyy tietää eri käytän-
nöt. Enemmän perinteiseen länsimaiseen toimin-
tamalliin tutustuneelle tämä oli arvokasta tietoa, 
sillä harva iso yritys toimii ainoastaan yhdessä 
maanosassa.

Virallisten grafiikkasessioiden ja lahjojen 
luovuttamisten jälkeen suuntasimme hotellille 
vaihtamaan hieman rennommat varusteet pääl-
le, mistä siirryimme ravintolaan viettämään iltaa. 
Kuten edellisenä iltana, käytössämme oli jälleen 
hyväksi havaittu iso ruokapöytä johon kerättiin 
useita erilaisia annoksia, joista jokainen pääsi va-
litsemaan itselleen mieleisiä ruokia. Tämä ravin-
tolakonsepti todettiin niin toimivaksi, että jouk-
komme mielestä näitä pitäisi saada Suomeenkin 
useampi.

Shanghai World Financial Center 
(1.9.)
Pitkän illan jälkeen aurinko alkoi sarastaa lauan-
taiaamuna kirkkaana ja ensimmäiset urheat he-
räilivät matkatakseen Shanghai World Financial 
Centerin suuntaan. Rakennus toi matkalaistemme 
mieleen lähinnä ylisuuren pullonavaajan, mutta 
paikallisilla oli antaa myös tähän pätevä selitys: 
tornin yläosassa oleva aukko on rakennettu, jotta 
lohikäärmeet mahtuisivat lentämään siitä läpi.

Shanghain länsipuolella Pudongin alueella 
sijaitseva torni on maailman korkein näköalator-
ni 474 metrin korkeudellaan, ja näkymät olivat 
myös sen mukaiset!

Aalto-Tongji Design Factory (1.9.)
Kun kaikki olivat saapuneet takaisin hotellille, 
suuntasimme kohti Tongjin yliopistoa ja erityises-
ti Aallon kanssa yhteistyössä toteutettua Aalto-
Tongji Design Factorya. Matka taittui yllättävän 
nopeasti metrolla, jonka käytännöllisyys jättää 
Helsingin metron kauas kakkoseksi. Tongjin 

Shanghai World Financial Center.
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metroasemalla meitä oli vastassa nykyään Shang-
haissa työskentelevä ja Aallossa opiskeleva Oula 
Antere. Lopulta pääsimme itse kampusalueelle ja 
jatkoimme kohti yliopiston Sino Finnish Centerin 
tiloissa toimivaa Design Factorya.

DeFalla meitä olivat vastassa Shanghain 
Suomen pääkonsulaatista Arto Haapea, Tongjn 
yliopistosta professori Matti Nojonen sekä pari 
suomalaista juuri Shanghaihin saapunutta vaih-
to-opiskelijaa. Nojonen ja Haapea pitivät meille 
varsin kattavat esitykset Kiinasta ja yrityksien toi-
mintamallien eroista Kiinan ja länsimaiden välil-
lä. Viimeistään tässä vaiheessa matkaa jokaiselle 
tuli selväksi, että Aasian maat ja alueet eroavat 
huomattavasti toisistaan sekä kokonaisuuksina 
että osina. Esityksien jälkeen jatkoimme kohti 
DeFan kattosaunaa ja tutustuimme perinteisem-
pään valmistustekniikkaan: polttopuiden valmis-
tamiseen ruostuneilla sahoilla. Ryhmämme kääri 
tietenkin hihat ja pienen urakan jälkeen sauna oli 
tulilla. Näin myös matkan ensimmäinen kontakti 
suomalaiseen kulttuuriin paikallisella vivahteella 
oli saavutettu.

Design Factorylta koko porukka siirtyi paikalli-
seen japanilaiseen ravintolaan päätösillallista var-
ten. Illallinen summasi Aasian alueen jo itsessään 
hyvin: miksi mennä Japaniin nauttimaan perintei-
nen teppanyaki-illallinen, kun kiinalaiset tekevät 
saman laadukkaasti ja hinnan murto-osalla?

Sunnuntaina jätimme lopulta hyvästit Kii-
nalle ja lensimme lomakohteeseemme Thaimaa-
han.

Kohti Bangkokia ja sen läpi! 
Laskutelineiden avautuessa karpalot tihkuvat jo 
pintaan ja Shanghain valot siintävät menneisyy-
dessä. Retkikuntamme vahvuus on supistunut 
kahdella ja olemme Thaimaan pääkaupungissa, 
Bangkokissa.

Bangkokissa suuntasimme ensimmäisenä 
matkatoimistoon varaamaan bussi- ja laivakyy-
tiä kohti Koh Samuita. Nopean ruokailun jälkeen 
siirryimme lähes futuristiselta avaruusalukselta 
näyttävään bussiimme ja vihreiden LED-valojen 
siivittämä 10 tunnin matkamme lomalle alkoi.

Saunan lämmitys oli hyvin organisoitu.
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Koh Samui
Reissumme varsinainen lomakohde, Koh Samui, 
on eurooppalaisen nahkahousuyhteisön suosima 
saari kuningaskunnan itäpuolella. Saari on Phu-
ketin jälkeen maan suurin ja sijaitsee Siaminlah-
della Surat Thanin provinssissa.

Vaikka kylmän sadekauden vaikutus nä-
kyi edelleen paikallisten talvipukeutumisessa, ei 
elohopea laskenut juurikaan alle kolmenkympin. 
VTK:n rintaneulat, pikkutakit ja prässihousut 
vaihtuivat pysyvästi kukkapaitoihin, hyppykep-
peihin sekä permuudan shortseissa heiluviin hep-
peihin.

Päiväaktiviteetteja paratiisisaarelta löytyi run-
saasti. Viidakkoseikkailujen ja sukellusretkien 
lisäksi pääsimme ihastelemaan myös paikallista 
liikenne- ja sairaalakulttuuria. Auringon laskies-
sa kadut täyttyivät pop-up baareista ja uusi puku 
räätälöitiin nopeammin kuin maito happanee. 
Saari yllätti seurueemme myös aktiivisella yöelä-
mällä. Tanssivat apinat, näännytetyt karhut sekä 
ympäripäissään pyörivät kobrat toimivat tyttöjen 
ohella liikekorttelien vetonauloina.

Kuudentena päivänä oli aika paikantaa 
puhelimet (siis mikäli sellaisen sattui vielä omis-
tamaan), pakata matkalaukut sekä valmistautua 
kotimatkaa varten.



39Valmistustekniikka 2012

Bangkok revisited
Vajaa viikko Koh Samuilla oli tehnyt tehtävänsä 
ja heti aamusta väsynyt ryhmä saapui bussilla 
Bangkokin keskustaan. Majoituimme yhden py-
sähdyksen taktiikalla viimeistä yötä varten puu-
sammakoiden säestämälle Khaosan Roadille. 

Muutaman tunnin hotellitorkkujen jälkeen 
ryhmä hyvin levänneitä VTK:laisia suuntasi kohti 
Chatuchak Weekend Markettia sekä MBK-tavara-
taloa. Matkalaukku sai hyvin täytettä torilla, josta 
olisi saanut ostettua kaikkea pienestä silkkihui-
vista lähtien hevosen kokoiseen koiraan. 

Koko reissu päättyi turvallisesti seuraavana aa-
muna koneen laskeuduttua Helsinki-Vantaan len-
tokentälle. Vaikka maapallon toisen puolen ihailu 
olisikin matkailijoille vielä maistunut, oli excur-
siomme vääjäämättä tullut päätökseensä. Tämä-
kin reissu, kuten kaikki hyvät tarinat konsanaan, 
päättyi onnelliseen loppuun.
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Lähdön tuntua. Japanilainen ravintola ei ollut mitoitettu 
länsimaalaiselle.

Juomatauko Nagoyan linnaan tutustumisen jälkeen.
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VTK kävi myös suorittamassa Toyotan tuotantojärjestelmän auditoinnin.

Paikallinen olutmainos. Future?



42 Uudet valmistusmenetelmät

Varoituksia metrossa. Tokion valot.

Tokyo Tech.
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Korean arkkitehtuurin timantti. Gangnam Station ja Samsungin excu.

Kaunis päivä rannalla Koreassa.
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VTK jätti terveisensä Koreoiden yhdistymisen puolesta.

Korealaiset sotilaat antoivat ottaa kuvia itsestään.
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Thaimaassa vtk:laisella riitti rahaa!

Lomakohteen yöelämää. FORE!!!



46 Uudet valmistusmenetelmät

Muay Thai Massage!

Pakollinen kuva “Coconaldon” kanssa jalkapallogolfin jälkeen.
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Valmistustekniikan kerho 
kiittää yhteistyöstä

Vesi oli lomakohteessa yllättävän lämmintä.

ABB Oy
Cembrit Oy
Cimteam Oy

Fastems Oy Ab
Hyvinkään Kumi Oy

Kone Oyj
Konecranes Oyj

Kumera Oy

Metso Oyj
Planmeca Oy

Prysmian Finland Oy
SEW Industrial Gears Oy

SKS Mekaniikka Oy
Steris Finn-Aqua

Suomen Rahapaja Oy
Teknologiateollisuus ry




