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Alkusanat 

 

Tutkimustyö on tehty Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulun Konetekniikan lai-

tokselle. 

 

Suoritin aktiiviset opintoni ja kurssini aikana, kun 3D-tulostaminen ja ainetta lisäävät 

valmistusmenetelmät eivät kuuluneet opetussisältöön. Tämä työ tarjosi hyvän mahdolli-

suuden tutustua näihin menetelmiin vielä näin opintojen loppuvaiheessa. Myös optiset 

mittausmenetelmät olivat minulle vieraita, mutta työtä tehdessäni siirryin optisia mitta-

laitteita suunnittelevan ja valmistavan yrityksen palvelukseen, ehkä osin myös tämän työn 

aiheen ansiosta. Uuden päivätyön parissa olen oppinut paljon optisesta mittauksesta, sen 

ominaispiirteistä verrattuna perinteisiin mittausmenetelmiin sekä erityisesti, miten mene-

telmä tunnetaan valmistavassa teollisuudessa. Näihin kokemuksiini pohjaten halusin pai-

nottaa optisen mittauksen roolia työssäni ja yritän pitää huolen, että edes samaan semi-

naaritilaisuuteen kanssani päätyvät diplomi-insinöörin alut tiedostavat menetelmien ole-

massaolon. 

 

Työn valvojana toimi professori Jouni Partanen ja ohjaajana TkT Mika Salmi. Kiitokset 

molemmille yhteistyöstä ja neuvoista kuluneen vuoden aikana. Koordinaattimittaukset 

suoritin Koneenrakennustekniikan laboratoriossa. Kiitokset käyttöinsinööri Janne Peu-

raniemelle ohjauksesta ja neuvoista laitteiden käytössä. 

 

Haluan lisäksi kiittää kotiväkeä ja kavereita tuesta venyneiden opiskeluvuosien aikana. 

Mukaan mahtui paljon päiviä, joina muut uskoivat valmistumiseeni enemmän kuin minä 

itse. Olisin voinut olla ihan tyytyväinen ikiteekkarina, mutta opinto-oikeuden rajoitukset 

ja jatkuvat lisäajan hakemuskaavakkeet kävivät ylivoimaisiksi. Siispä täytyy yrittää val-

mistua. Opiskelutovereille kiitos yhteisistä vuosista ja muistoista Otaniemessä. 
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Merkinnät ja lyhenteet 
 

3D  3-Dimensional, kolmiulotteinen 

ABS  Akryylinitriilibutadieenistyreeni, ABS-muovi 

AM  Additive manufacturing, Materiaalia lisäävä valmistus 

BJ  Binder jetting, sideaineen suihkutus 

CAD  Computer-aided design, tietokoneavusteinen suunnittelu 

CRP  Close-range photogrammetry, lähifotogrammetria 

CT  Computed tomography, tietokonetomografia 

DPI  Dots per inch, pistettä tuumalla, resoluutio 

FDM  Fused deposition modeling, pursotus (kauppanimi) 

KMK  Koordinaattimittauskone 

MRI  Magnetic resonance imaging, magneettikuvaus 

PBF  Powder bed fusion, jauhepetisulatus 

PC  Polykarbonaatti, PC-muovi 

PP  Polypropyleeni, PP-muovi 

SLS  Selective laser sintering, lasersintraus 

STL Stereolitography, myös Standard Tessellation Language, tiedos-

tomuoto   

k  kattavuuskerroin 

s  otoskeskihajonta 
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Johdanto 
Materiaalia lisäävän valmistuksen, eli niin kutsutun 3D-tulostamisen, yleistyminen lääketie-

teellisissä sovelluksissa asettaa uudenlaisia vaatimuksia myös laadunvarmistukselle. Perin-

teisten, teollisuuden tarpeisiin suunnattujen mittalaitteiden kyky voidaan kyseenalaistaa, kun 

mitattavat kohteet ovatkin yksilöllisiä eikä niistä löydy tyypillisiä tasopintoja, reikiä tai ak-

selimaisia osia. Lisäksi materiaalia lisäävien valmistusmenetelmien monipuolisuus tuottaa 

valmistettaviin osiin tiettyjä ominaispiirteitä, joita eri mittamenetelmin voidaan yrittää veri-

fioida. 

 

Tämän työn tarkoituksena on verrata yleisimmillä materiaalia lisäävillä valmistusmenetel-

millä tuotettua preoperatiivista leukaluumallia lähtökohtana olleeseen 3D-tietokonemalliin, 

joka on tuotettu oikeasta ihmiskallosta tietokonetomografiaa apuna käyttäen. Vertailukei-

noina preoperatiivisille leukaluumalleille käytetään visuaalista tarkastelua, optista mittalai-

tetta ja koordinaattimittauskonetta. Näillä keinoilla on tarkoitus selvittää kvalitatiivisia omi-

naisuuksia ja mitata kvantitatiivisia arvoja kustakin mallista sekä selvittää eri menetelmien 

soveltuvuutta preoperatiivisten mallien verifiointiin. 

 

Koska työssä ei käytetä vertailukohtana alkuperäistä leukaluuta, ei virheisiin, jotka ovat 

muodostuneet tietokonetomografian tai tomografiakuvien jälkikäsittelyn yhteydessä, voida 

ottaa kantaa. Lisäksi tulostusparametrit, tulostusmateriaali ja muut mallin valmistukseen, 

kunkin valmistusmenetelmän sisällä, vaikuttavat seikat on tämän työn puitteissa jätetty vä-

hemmälle huomiolle. Mallit on tuotettu keskenään erilaisin valmistusmenetelmin, kaupalli-

silla laitteilla ja jokseenkin oletusarvoilla. Tulostusmenetelmien optimointi ei siis sisälly tä-

män työn aihepiiriin. 

 

Työ liittyy aiempaan Aalto-yliopistossa suoritettuun tutkimukseen ”Accuracy of medical 

models made by additive manufacturing” (Salmi et al. 2013a), jossa mitattiin ja vertailtiin 

eri valmistusmenetelmillä tuotettuja pääkallomalleja koordinaattimittauskoneella. Tässä 

työssä käytetyt leukaluumallit tuotettiin pääosin samassa yhteydessä näiden pääkallojen 

kanssa, mutta leukaluumalleja ei käytetty mittauksissa. Käyttämäni optinen mittalaite ei ollut 

kyseisen tutkimuksen laitteistossa. Aiemmassa tutkimuksessa pääkallomalleihin lisättiin 

erillisiä palloja, joiden sijainti voitiin tarkasti mitata koordinaattimittauskoneella. Nyt leuka-

luumallin osalta tutkitaan myös, että miten mittauksen suorittaminen onnistuu mallista, jo-

hon ei ole lisätty mittausta helpottavia ylimääräisiä piirteitä tai muita apumerkintöjä. 
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1 Teoria ja aikaisemman tiedon kuvaus 
Tämän työn sisältö koostuu neljästä osa-alueesta, jotka on esitelty tässä luvussa. Preopera-

tiivisten mallien käyttötarkoitus on esitelty luvussa 1.1. Mallien tuottamisessa käytettäviä 

materiaalia lisääviä valmistusmenetelmiä käsitellään luvussa 1.2. Mallien verifiointiin käy-

tettyjä menetelmiä on esitelty luvussa 1.3 optisen mittauksen osalta ja 1.4 koordinaattimit-

tauskoneen osalta. Aikaisempia tutkimuksia ja niiden tuloksia esittelen ja analysoin luvussa 

1.5. 

 

1.1 Preoperatiiviset mallit 

1.1.1 Yleisesti preoperatiivisista malleista 

Preoperatiivisilla malleilla tarkoitetaan, kuten nimitys ”esitoimenpiteellinen” antaa ymmär-

tää, lääketieteellisten toimenpiteiden suunnittelussa käytettäviä malleja. Malleilla voidaan 

tutkia esimerkiksi implanttien ja työkalujen sopivuutta tai sopivia työasentoja ja -menetel-

miä. Malleja voidaan lisäksi sahata, porata tai leikata ja niihin voidaan tehdä merkintöjä 

havainnollistamistarkoituksessa. Tavoitteena on suunnitella lääketieteellinen operaatio to-

teutukseltaan ja tarvikkeiltaan ennalta niin hyvin, että potilaan ollessa leikkauspöydällä voi-

daan turhilta viivästyksiltä ja yllätyksiltä välttyä mahdollisimman tehokkaasti. Lääketieteen 

kehittyneet kuvantamismenetelmät, tietokoneiden laskentateho ja mahdollisuudet jousta-

vaan ja edulliseen mallinvalmistukseen parantavat kaikki osaltaan mahdollisuutta preopera-

tiivisten mallien tuottamiseen enenevissä määrin, parantaen operaatioiden tehokkuutta ja en-

nen kaikkea potilasturvallisuutta. Mallien tuottamiseen vaaditut vaiheet on esitetty kuvassa 

1. Lääketieteen kehityssuunnat, kuten vähemmän tunkeutuvat operaatiomenetelmät ja yksi-

lölliset työkalut, lisäävät osaltaan myös preoperatiivisten mallien tarkkuusvaatimuksia. (Fa-

sel et al. 2013) 

 

 
Kuva 1 Preoperatiivisen mallin tuottamisen vaiheet (Rengier et al. 2010, muokattu) 
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Preoperatiivisilla malleilla on useita tarkoituksia ja käyttökohteita, minkä vuoksi niiltä vaa-

dittavat ominaisuudet vaihtelevat. Implantin yhteensopivuutta tutkittaessa mallin pinnan-

laatu tai väri ei välttämättä vaikuta lopputulokseen, kun taas havainnollistavassa mallissa 

väri tai pinnanlaatu voivat olla tärkeämpiä kriteereitä kuin mittatarkkuus. Valmistusmene-

telmän valinnalla voidaan vaikuttaa merkittävästi mallin luonteeseen, ja menetelmä onkin 

syytä valita käyttökohteen mukaan. Joissain tilanteissa fyysiset mallit voidaan korvata myös 

tietokonemalleilla tai virtuaalisella simulaatiolla. 

1.1.2 Lääketieteen kuvantamismenetelmät 

Preoperatiivisen mallin lähtökohtana on ihmiskehon osa. Tämä asettaa tiettyjä haasteita kol-

miulotteisen tietokonemallin luomiseen. Esimerkiksi luita on hankala mitata ja mallintaa nii-

den ollessa vielä kiinni ihmisessä iho- ja kudoskerrosten alla. Siksi preoperatiiviset mallit 

ovat riippuvaisia lääketieteellisistä kuvantamismenetelmistä, kuten röntgen- ja magneettiku-

vauksesta, sekä erityisesti tietokonetomografiasta. Tämä on ensimmäinen askel preoperatii-

visen mallin tuottamisessa ja myös ensimmäinen virheen aiheuttaja. Koska elävää kudosta 

ei voida altistaa rajattomalle määrälle haitallista säteilyä, joudutaan kuvausmääriä rajoitta-

maan. Kerroskuvauksessa kerroksia otetaan vain tietyllä tiheydellä ja niiden väliset alueet 

arvioidaan ja täytetään matemaattisin perustein jälkikäteen. Tämä virhemalli jää tämän työn 

tarkastelun ulkopuolelle, ja vertailussa keskitytään tuotetun tietokonemallin ja 3D-tulostetun 

muovimallin välisiin virheisiin. On kuitenkin tärkeää tiedostaa, että fyysisen preoperatiivi-

sen mallin kelpoisuutta arvioidaan lopullisesti sen vastaavuudella ihmisen osaan ja tässä ket-

jussa lääketieteellinen kuvantaminen virheineen on tärkeässä roolissa. 

 

Tiedostetaan kuitenkin, että tärkeimpien kolmiulotteisten lääketieteellisten kuvantamisme-

netelmien resoluutio on suuruusluokkaa: 

 

Magneettikuvaus (Magnetic resonance imaging, MRI): 0,3-1 mm 

Tietokonetomografia (Computed tomography, CT): ≥ 0,25 mm (Huotilainen et al. 2014) 

1.2 Materiaalia lisäävä valmistus 

Tässä luvussa esitellään materiaalia lisäävää valmistusta (additive manufacturing, AM). En-

sin luvussa 1.2.1 esittelen valmistusmenetelmää yleisesti ja sitten työssä käytettyjä menetel-

miä seuraavasti: luvussa 1.2.2 pursotusta, luvussa 1.2.3 materiaalin suihkutusta, luvussa 

1.2.4 jauhepetisulatusta ja luvussa 1.2.5 sideaineen suihkutusta. 

1.2.1 Yleisesti materiaalia lisäävistä valmistusmenetelmistä 

Materiaalia lisäävä valmistus kattaa 3D-tulostamiseksi kutsutut valmistusmenetelmät ja si-

sältää useita erilaisia tekniikoita kappaleen muodostamiseksi. Menetelmissä pursotetaan ai-

netta tai kovetetaan ainetta halutun muodon tuottamiseksi kerroksittain. Aineen kovetus voi 

tapahtua sulattamalla, sideaineella tai esimerkiksi uv-valolla. Osassa aineena toimii rullalla 

oleva muovinauha, osassa muovijauhe ja osassa nestemäinen muovihartsi. Yhteistä kuiten-

kin on, että menetelmillä voidaan tuottaa joitain sellaisia muotoja tai rakenteita, joita perin-

teisin valmistusmenetelmin ei joko voida valmistaa ollenkaan tai valmistuskustannukset 

piensarjoille olisivat kohtuuttomat. Tästä syystä menetelmät ovat löytäneet paikkansa pro-

totyyppien valmistuksessa ja muissa piensarjoja vaativissa kohteissa sekä osin kuluttaja- ja 

harrastelijakäytössä. 
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3D-tulostus on alun perin keksitty Yhdysvalloissa Charles Hullin toimesta 1980-luvulla 

(Hull 1986). Hull työskenteli ultraviolettivalolla kovetettavien fotopolymeerien parissa ja 

perusti myöhemmin 3D Systems -yrityksen, joka valmisti ensimmäisen kaupallisen 3D-tu-

lostimen vuonna 1988. Kiinnostus 3D-tulostamista kohtaan on alkanut merkittävästi nousta 

vuonna 2010, ja se on saavuttanut huipputasonsa vuonna 2015, jos seurataan Googlen haku-

tuloksia haulla ”3D printing”. Vuosina 2004-2010 hakusanan suosio on ollut selvästi alhai-

sempaa, tasaisesti vain noin 5 % huipputasosta, eli kasvu menetelmän tunnettuudessa on ol-

lut lyhyessä ajassa voimakasta. (Google Trends 2017) Vuonna 2014 3D-tulostamisen on ar-

vioitu olevan 700 miljoonan dollarin teollisuudenala, josta lääketieteen osuus olisi vain 

1,6 % (11 milj. $). Silloiset ennusteet arvioivat kuitenkin teollisuudenalan nousevan kym-

menessä vuodessa 8,9 miljardiin dollariin, josta lääketieteellisten sovellusten osuus olisi 

21% (1,9 mrd. $). (Wohlers 2013, Lee Ventola 2014) 

 

Preoperatiiviset mallit sisältävät usein hankalia muotoja, ja tarvittava tuotantomäärä on yh-

destä muutamaan kappaleeseen. Tästä syystä on luonnollista, että materiaalia lisäävät val-

mistusmenetelmät ovat löytäneet tiensä lääketieteeseen. Tulostinlaitteita voidaan sijoittaa 

suoraan sairaaloihin ja lähelle loppuasiakasta, jolloin mallit saadaan paitsi tuotettua nopeasti, 

myös toimitusajat saadaan minimoitua. 

 

Lääketieteellisen käyttökohteen mukaan jaoteltuna AM-menetelmiä voidaan käyttää seuraa-

viin: (1) preoperatiiviset mallit, joita käytetään toimenpidesuunnitteluun ja harjoitteluun; (2) 

apuvälineet, kuten lastat ja proteesit; (3) instrumentit, erikoistyövälineet; (4) implantit; (5) 

kudostulosteet, keinotekoisen kudoksen tuottaminen. (Tuomi et al. 2009 ja Tuomi et al. 

2014) AM-menetelmillä on myös koetettu tuottaa luita, korvia, henkitorvia, verisoluja, ku-

dosta, sekä erikoisvalmisteisia lääkintävälineitä (”drug delivery devices”). Nykyisin jopa 

99% korvaan asennettavista kuulokojeista on valmistettu 3D-tulostamalla. (Lee Ventola 

2014) 

 

Valmistusmenetelmien kerrosluonteesta seuraa se, että kerroksen paksuus on verrannollinen 

kappaleen pinnanlaatuun ja kääntäen verrannollinen tulostukseen kuluvaan aikaan. Tämän 

vuoksi menetelmän ja tulostusparametrien valinta on tulosteelle asetettujen vaatimusten 

määrittelemä optimointitehtävä. Kappaleen tulostusasento määrää kerrospaksuuden tuotta-

man porrastuksen suunnan kappaleen pinnassa ja porrastuksen suuruudesta riippuen tällä voi 

olla merkittävä vaikutus kappaleen pinnanlaatuun eri alueilla. Kuvassa 2 on esitetty kerros-

paksuuden vaikutus tulosteen todelliseen pinnanlaatuun. (Thrimurthulu et al. 2004) 
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Kuva 2 Periaatekuva kerrospaksuuden tuottamasta porrastuksesta kappaleen pinnassa (Thrimurthulu 

et al. 2004, muokattu) 

 

Michiganin teknillisen yliopiston tuore tutkimus ”Emergence of home manufacturing in the 

developed world: Return on investment for open-source 3-D printers” (Petersen & Pearce 

2017) osoitti, että kotikäyttöön suunnatun edullisen 3D-tulostimen takaisinmaksuaika olisi 

vertailuhinnoista riippuen noin 1-3 vuotta, sillä oletuksella, että laitteella tulostaa esineitä ja 

varaosia, jotka olisi muuten joutunut ostamaan. Tutkimuksessa käytetyt tuotteet vaihtelivat 

kodin sisustustuotteista ja työkalujen osista harrastevälineiden osiin ja koriste-esineisiin. 

Tutkimuksessa käytettyä oletusta yhden osan viikoittaisesta tulostamisesta voidaan pitää op-

timistisena, jolloin laskettu takaisinmaksuaika olisi todellisuudessa pidempi. Tutkimuksen 

havainnoista voisi kuitenkin arvioida, että kun menetelmät ja laitteet saadaan jalostettua tar-

peeksi luotettaviksi ja helppokäyttöisiksi, muutkin kuin harrastuneet käyttäjät voivat saavut-

taa niillä hyötyjä. 
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1.2.2 Pursotus 

Tunnetuin ja kuluttajalaitteissa yleisin menetelmistä on pursotus (material extrusion), jossa 

termoplastista muovinauhaa syötetään lämmitetyn suuttimen läpi kuvassa 3 esitetyllä järjes-

telmällä. Lämpö sulattaa muovin, jolloin se tarttuu edellisiin kerroksiin muodostaen kolmi-

ulotteisia kappaleita. Suutinta ohjataan tietokoneavusteisesti halutun 3D-mallin perusteella. 

Menetelmän luonteesta johtuen tulostetut kappaleet eivät ole täysin homogeenisiä, vaan nii-

den pinnanlaatu ja lujuusarvot riippuvat tulostussuunnasta. Tulostusarvoja optimoimalla 

pursotusmallien lujuusarvot on voitu saada noin 80-90 %:iin vastaavan ruiskuvaletun muo-

viosan lujuusarvoista. Huonommin soveltuvilla tulostusarvoilla vastaavasti voidaan saavut-

taa vain noin 10 % lujuusarvot, eli ero voi olla hyvinkin merkittävä. Tulostussuunnan ja 

täyttöpursotuksen (raster) suunnan ohella kriittisimpänä parametrina pidetään pursotusten 

välisen raon (air gap) säätöä. Parhaat lujuusarvot on tutkimuksissa saavutettu hieman nega-

tiivisella ilmaraolla, jolloin kappaleen sisään ei jää tyhjiä ilmataskuja, jotka toimisivat hau-

rastuttavina epäjatkuvuuskohtina. (Bagsik et al. 2010, Shah & Shah 2016) 

 

Tulostetut kerrokset muodostavat kappaleen pintaan porrasmaisen rakenteen, jonka askel-

korkeus riippuu tulostuskerroksen paksuudesta. Kappaleen pinnanlaatuun vaikuttavat myös 

pursotuksen leveys ja pursotusnopeus. (Anitha et al. 2001) Pursotusmenetelmän kerrospak-

suudet ovat suuruusluokkaa 100-330 µm. Mikäli tulostettava kappale sisältää ylöspäin leve-

neviä muotoja, eli alueita, jotka työntyvät alemman kerroksen ulkopuolelle, saattavat ne tar-

vita ylimääräisiä tukirakenteita. Tukimateriaaleina voidaan käyttää myös eri muovilaatuja 

kuin varsinaisessa kappaleessa, jolloin ne voidaan jälkikäsittelyssä liuottaa ja/tai mekaani-

sesti irrottaa varsinaisesta kappaleesta. Tällöin tulostinpäähän syötetään tukimateriaali eri 

rullalta, ja sille on oma suutin. Mikäli tukirakenne luodaan samasta tulostusmateriaalista, se 

poistetaan mekaanisesti. 

 

 
Kuva 3 Periaatekuva pursotusmenetelmästä (Ahn et al. 2009, muokattu) 
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1.2.3 Materiaalin suihkutus 

Materiaalin suihkutus -menetelmässä nestemäistä fotopolymeerihartsia suihkutetaan tieto-

koneohjatun suuttimen läpi kappaleen pintaan ja se kovetetaan välittömästi esimerkiksi ult-

raviolettivalolla (UV) tai jäähtymällä. Menetelmän perusperiaate on esitetty kuvassa 4. Tällä 

menetelmällä kerrospaksuus on hyvin ohut (16-32 µm), jolloin kappaleen pinnanlaatu on 

hyvä ja pienten yksityiskohtien resoluutio korkea. Koska kappale tulostetaan alustalle ker-

roksittain alhaalta ylöspäin, myös tässä menetelmässä ulkonevat osat vaativat lisätuentaa. 

Tulostusmateriaalin nestemäisyyden vuoksi tulosteet vuorataan kauttaaltaan tukimateriaa-

lilla. Tukimateriaali poistetaan jälkikäsittelyssä vesiruiskulla liottamalla ja hankaamalla. 

 

Menetelmällä voidaan tulostaa kerralla useita materiaaleja. Suutinpää muistuttaa normaalia 

suihketulostinta värikasetteineen. Tarjolla olevat tulostettavat materiaalit jäljittelevät ylei-

simpiä muovilaatuja, kuten akryylinitriilibutadieenistyreenia (ABS), polykarbonaattia (PC) 

ja polypropyleenia (PP). Materiaalivalikoimassa on kovia muoveja ja pehmeitä elastomee-

rejä, mikä mahdollistaa esimerkiksi kumimaisten tartuntapintojen tulostamisen kovamuovi-

seen runkoon samalla tulostuksella (”overmolding”). Värivaihtoehtoja on useita, ja tarjolla 

on myös läpinäkyviä muovilaatuja. (Stratasys 2017) 

 

 
Kuva 4 Periaatekuva materiaalin suihkutus -menetelmästä (Additively 2017a, muokattu) 

 

Tulostinpää liikkuu sivu- ja syvyyssuunnissa (X, Y) ja tulostusalusta korkeussuunnassa (Z). 

Tulostinpää tekee edestakaisen pyyhkäisyn sivusuunnassa, suihkuttaa suuttimista ohuen 

poikkileikkauskerroksen materiaalia ja kovettaa sen. Tämän jälkeen tulostinpää siirtyy oman 

suutinleveytensä verran syvyyssuunnassa ja tekee seuraavan sivusuuntaisen pyyhkäisyn. 

Kun koko poikkileikkauskerros on muodostettu, laskee tulostusalusta kerrospaksuuden ver-

ran alaspäin ja tulostinpää tuottaa seuraavan poikkileikkauskerroksen edellisen päälle. Tästä 

syystä kappaleen asemoinnilla on merkittävä vaikutus tulostusnopeuteen. Mitä tehokkaam-

min kappale tulostuu yksittäisten pyyhkäisyjen suunnassa, sitä nopeampaa tulostaminen on, 

ja tulostusohjelmisto pyrkii asemoimaan kappaleen tämän huomioiden. Barclift & Williams 

(2012) ei koesauvojen tulostuskokeissa havainnut tulostusasennolla olevan merkittävää vai-

kutusta kappaleen lujuusarvoihin, mutta kahden koesauvan tulosteessa tulosteiden keskinäi-

sellä etäisyydellä havaittiin olevan merkittävä vaikutus niihin. Tämän arvellaan johtuvan 
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suuremmasta UV-valon annoksesta molemmille sauvoille, kun tulostuspää työskentelee 

enemmän sauvojen läheisyydessä ja kovettaa fotopolymeerin paremmin. 

 

Yleisesti materiaalia lisäävillä valmistusmenetelmillä kerrospaksuuden suunta (Z) on tark-

kuudeltaan heikoin ja kappaleen pintaan muodostuu selkeä porrastus. Materiaalin suihku-

tus -menetelmällä suutinten resoluutio (X, Y) on esimerkiksi 600 dpi, josta yhden pisteen 

kooksi saadaan 42 µm, eli enemmän kuin yhden kerroksen (Z) paksuus (16 tai 32 µm). XY-

suunta on siis poikkeuksellisesti tarkkuudeltaan huonompi. (Barclift & Williams 2012) 

1.2.4 Jauhepetisulatus 

Jauhepetisulatuksessa (Powder bed fusion, PBF) lasersäde sulattaa termoplastista muovijau-

hetta kerroksittain muodostaen halutun kappaleen. Lasersäteen suuntaukseen käytetään tie-

tokoneohjattua linssioptiikkaa, joka määrittää poikkileikkauskerroksen (X, Y). Yhden ker-

roksen muodostuttua tulostusalusta laskeutuu (Z) ja edellisen kerroksen päälle levitetään 

seuraava jauhekerros ja tästä sulatetaan taas seuraava kiinteä poikkileikkaus. Kappale muo-

dostuu näin jauheen sekaan, joka tukee sitä, eikä erillisiä tukirakenteita tarvita. Jauhesula-

tuksen toimintaperiaate on esitetty kuvassa 5. Kappaleen valmistuttua ylimääräinen ja irtain 

jauhe täytyy puhdistaa. Jos puhdistuksessa käytetään esimerkiksi hiekkapuhallusta, voivat 

riskinä olla kappaleen koon epämääräiset muutokset pintakerroksen hioutuessa. Menetelmä 

ei sovellu umpinaisten onttojen kappaleiden valmistukseen, koska irtainta jauhetta ei saada 

poistettua jälkikäsittelyssä. (Silva et al. 2008) 

 

 
Kuva 5 Periaatekuva jauhepetisulatuksesta (Additively 2017b, muokattu) 

 

Menetelmä soveltuu myös valikoiduille metallilaaduille ja keraameille. Metallirakenteet 

voivat jännityksistä johtuen vaatia tukirakenteita myös jauhepetisulatuksessa. Valmiin kap-

paleen pinta on jauhemaisen karhea ja huokoinen. Pinnan tiiveyteen vaikuttavat esimerkiksi 

jauheen raekoko ja jauhekerroksen levitykseen käytettävä voima, eli jauhekerroksen tiiveys. 
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Erityisesti lääketieteen sovelluksissa, kuten implanteissa, joissa pyritään rakentamaan elä-

välle kudokselle hyvää tartuntapintaa, pinnan sopiva huokoisuus voi olla erittäin haluttu 

ominaisuus. (Leong et al. 2003) 

 

Kerrospaksuus jauhepetisulatuksessa on suuruusluokassa 60-180 µm (EOS P 396, EOS 

GmbH, Saksa). (EOS 2017). 

1.2.5 Sideaineen suihkutus 

Sideaineen suihkutus -menetelmä muistuttaa jauhepetisulatusta, mutta sulattavan lasersäteen 

sijaan jauheeseen suihkutetaan tietokoneohjatulla suuttimella sidosainetta, kuten liimaa. Si-

dosaine muodostaa kiinteän poikkileikkauskerroksen jauheen sekaan. Kerroksen valmistut-

tua sideaine altistuu tulostuskammion lämmölle, joka kovettaa sidosaineen ja seuraava poik-

kileikkauskerros voidaan muodostaa. Periaatekuva sideaineen suihkutus -menetelmästä on 

esitetty kuvassa 6. Sideaineen mukana voidaan lisätä myös väriä, mikä mahdollistaa moni-

väriset tulosteet, sekä esimerkiksi tekstien tai muiden havainnollistavien merkintöjen muo-

dostamisen tulosteen pintaan. Irtain jauhe tukee reunat ylittäviä ja ohutseinäisiä muotoja, eli 

ylimääräistä tukimateriaalia ei tarvita. Menetelmä ei sovellu umpinaisten onttojen kappalei-

den valmistukseen, koska irtainta jauhetta ei saada poistettua jälkikäsittelyssä. (Meteyer et 

al. 2014) 

 

Sideaineen suihkutus -menetelmällä voidaan tuottaa muovin lisäksi malleja soveltuvista ke-

raameista, metalleista ja hiekasta. Koska materiaalijauhe kootaan sideaineella, tulosteiden 

lujuusarvot ilman jälkikäsittelyä ovat heikompia verrattuna materiaalin omia sidoksia käyt-

täviin menetelmiin. Menetelmällä tuotetut mallit vaativatkin lähes aina jälkikäsittelyn. Muo-

vimallit jälkikäsitellään usein vahvistavalla lisäaineella. Metalleilla ja keraameilla voidaan 

käyttää lämmössä tapahtuvaa sintrausta, jolloin materiaalipartikkelit sitoutuvat toisiinsa, ja 

näin parantaa tulosteen lujuusarvoja. Kappaleen sidoksia lämmöllä muuntava jälkikäsittely 

vaikuttaa samalla myös kappaleen kokoon, joten jälkikäsittelyjen kompensointi tulisi tehdä 

jo tulostusparametrien valinnan yhteydessä. Tämä on kuitenkin haasteellista, koska koon 

muutokset ovat riippuvaisia materiaalista, eivätkä muutokset ole välttämättä lineaarisia kaik-

kiin suuntiin. Vastaavasti muovimallien pinnoitus lisäaineella muuttaa kappaleen kokoa, 

eikä myöskään aina lineaarisesti kaikkiin suuntiin. Myös sideaineen määrällä on tutkimuk-

sissa havaittu olevan vaikutusta tulosteiden lujuusarvoihin. (Miyanaji et al. 2016) 

 

Kerrospaksuus sideaineen suihkutus -menetelmällä on suuruusluokassa 100 µm (Z450, Z 

Corporation, Yhdysvallat). (Farzadi et al. 2014) 
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Kuva 6 Periaatekuva sideaineen suihkutus -menetelmästä (Additively 2017c, muokattu) 

 

1.3 Optinen mittaus 

Tässä luvussa käsittelen ensin optisen mittauksen perusperiaatteita ja fotogrammetriaa lu-

vussa 1.3.1 ja tutkimuksessa käytettyä stereokameramittalaitetta luvussa 1.3.2. 

1.3.1 Fotogrammetria 

Fotogrammetria on alun perin maanmittaustekninen menetelmä, jossa kohteita paikannetaan 

kahden tai useamman sädekimpun avulla. Menetelmää on laajasti käytetty ilmakuvauksessa, 

mutta nykyisin sen käyttökohteita ovat yhä enenevissä määrin myös konenäkö- ja laadun-

valvontasovellukset. Näissä yhteyksissä sitä kutsutaan lähifotogrammetriaksi (close-range 

photogrammetry, CRP) erotuksena ilmakuvaus- ja maanmittaussovelluksiin. 

 

Halutun pisteen fotogrammetrisen paikannuksen, eli eteenpäinleikkauksen, edellytyksenä on 

niin kutsuttujen kollineaarisuusyhtälöiden (1) täydentäminen. 

 

Kollineaarisuusyhtälöt ovat yleisesti muodossa: 

 

𝑥′ = −𝑐
𝑎11(𝑋 − 𝑋0) + 𝑎21(𝑌 − 𝑌0) + 𝑎31(𝑍 − 𝑍0)

𝑎13(𝑋 − 𝑋0) + 𝑎23(𝑌 − 𝑌0) + 𝑎33(𝑍 − 𝑍0)
 

      (1) 

𝑦′ = −𝑐
𝑎21(𝑋 − 𝑋0) + 𝑎22(𝑌 − 𝑌0) + 𝑎32(𝑍 − 𝑍0)

𝑎13(𝑋 − 𝑋0) + 𝑎23(𝑌 − 𝑌0) + 𝑎33(𝑍 − 𝑍0)
 

Yhtälön termit sisältävät: 

1. kameroiden paikkatiedot (ulkoinen orientointi) (amn, X0, Y0, Z0) 

2. kameraparametrit (sisäinen orientointi) (c) 

3. mitattavan pisteen kaksiulotteinen sijainti kuvakoordinaatistossa (x’, y’) 

4. mitattavan pisteen kolmiulotteinen sijainti (X, Y, Z) (Aalto 2005) 
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Näillä tiedoilla voidaan matemaattisesti laskea kaksi kuvasädettä, jotka kulkevat kohdepis-

teen ja kameran polttopisteen läpi kunkin kameran kennolle. Vektoreiden eli kuvasäteiden 

leikkauspiste antaa kolmiulotteisen paikkatiedon kohdepisteelle. Pisteen kolmiulotteiseen 

paikannukseen tarvitaan siis vähintään kaksi kamerahavaintoa. Kameroiden paikkatieto voi-

daan tuntea joko kameroiden sijoitteluna suhteessa toisiinsa (kiinteään runkoon asennettu 

kamerapari eli stereokamera), sijoitteluna muussa yhteisessä koordinaatistossa (usean kame-

ran mittausjärjestelmät) tai yksittäisen kameran paikkatieto useassa sijainnissa (ilmakuvaus). 

Koska jokaiseen kuvasäteeseen sisältyy myös virhettä, eivät suorat välttämättä aina täysin 

kohtaa, kuten kuvassa 7 on esitetty. Kohdepisteelle lasketaan likiarvo esimerkiksi pienim-

män neliösumman menetelmällä. Mitä enemmän havaintoja halutusta pisteestä saadaan, sitä 

useampia kuvasäteitä sille voidaan laskea ja sitä paremmaksi tuloksen luotettavuus muodos-

tuu. 

 

 
Kuva 7 Periaatekuva neljän kameran eteenpäinleikkauksesta ja virheestä (Mapvision 2017) 

 

Mikäli kameraa tai kappaletta halutaan mittausten välillä liikuttaa, mutta pitää havainnot 

samassa koordinaatistossa aiempien mittausten kanssa, tulee kameroille antaa tunnettuja 

kohdistuspisteitä, eli tähyksiä. Tähyksinä voivat toimia esimerkiksi tarrakiinnitteiset merkit 

kappaleen pinnassa tai pyöreät muovipallot kappaleen kannattimiin asennettuina. Kuvassa 8 

nähdään magneettikiinnitteiset tähykset auton korissa. Kun mittausjärjestelmän konenäkö 

tunnistaa nämä erottuvat tähykset, se osaa sitoa eri asennoissa otetut mittaukset toisiinsa. 

Oleellista on, että kohdistusmerkit tunnistuvat hyvin kameroille ja ettei kappale liiku suh-

teessa kohdistusmerkkeihin mittausten välissä, koska se aiheuttaa virheellisen muunnoksen, 

eivätkä mittaukset enää pysy suhteessa toisiinsa. Mikäli yhdellä kappaleen ja kameroiden 

asettelulla pystytään paikantamaan kaikki halutut pisteet, voidaan tältä koordinaatistomuun-

noksen virhemahdollisuudelta välttyä. 
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Kuva 8 Kohdistusmerkit mitattavan korin pinnassa (GOM 2016) 

 

Kameraparametrit, eli kameran optiikan tuottamien vääristymien korjauskertoimet ovat jo-

kaiselle yksittäiselle kameralle (tai linssille) yksilöllinen joukko numeroarvoja. Kameran 

polttoväli, linssien hionnan valmistusvirheet yms. sisältyvät tähän suureeseen. Esimerkkejä 

tyypillisistä linssivirheistä on esitetty kuvassa 9. Näihin ei tässä työssä perehdytä syvälli-

semmin, mutta tiedostetaan, että myös optiset mittausjärjestelmät vaativat ajoittaista kalib-

rointia, jotta niiden mittaustarkkuus pysyy haluttuna. Kalibroinnin avulla saadaan kameroille 

luotua yksilölliset korjauskertoimet kompensoimaan kameran optiikan vaikutusta. Kalib-

roinnissa tunnetaan pisteen kolmiulotteinen sijainti kameran havaintoavaruudessa sekä kak-

siulotteinen sijainti kameran kennolla. Nyt kollineaarisuusyhtälöistä voidaan ratkaista kame-

raparametreille arvot, joita sitten edelleen voidaan käyttää tuntemattomien kolmiulotteisten 

pisteiden sijainnin ratkaisussa varsinaisen mittalaitteen käytön yhteydessä. (Zhang 2004, 

Zhang 2000) 

 

 
Kuva 9 Periaatekuvat tyypillisistä linssivirheistä: (a) virheetön kuva (b) tynnyrivääristymä(c) tyynyvää-

ristymä (Park et al. 2009) 

 

Kuvapisteen kaksiulotteinen paikka kameran kennolla on helppo havaita ihmissilmällä ja 

laskea sen sijainti. Haastavaksi asian tekee, kun tietokoneohjelmiston tulisi automaattisesti 

tunnistaa sama piste kaikista kuvahavainnoista. Mitattava piste ei välttämättä eroa ulkonä-

könsä perusteella ympäröivästä pinnasta mitenkään, jolloin sen automaattinen tunnistaminen 
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värin, valotuksen tai muodon perusteella kuvista on mahdotonta. Tämän vuoksi jotkut opti-

set mittalaitteet voivat projektorin avulla luoda kappaleen pinnalle erilaisia valomatriiseja ja 

muita muotoja, joiden vääristymistä ja risteyskohdista ohjelmisto osaa luoda homogeeniselle 

pinnalle mittauskelpoisia pisteitä. Samalla projektori valaisee kappaleen pintaa tunnistami-

sen helpottamiseksi; selvästi yli- tai alivalottuneista kuvista ei mittauskelpoisia pisteitä voi 

löytää. Kun mitattavasta pinnasta halutaan mahdollisimman tiheä pistepilvi, tarvitaan useita 

tuhansia pisteitä, jolloin niiden havaitseminen ja laskeminen täytyy tapahtua tietokoneella 

automaattisesti. 

1.3.2 Stereokameramittalaite 

Tämän työn mittauksissa on optisena mittalaitteena käytetty kahden kameran stereomittalai-

tetta. Kamerat on sijoitettu kiinteään, dia- tai videoprojektoria kooltaan muistuttavaan run-

koon, jolloin niiden keskinäinen sijainti tunnetaan. Lisäksi kameroiden välissä on valoa ja 

muotoja kameroiden näkökenttään tuottava projektori. Stereokameramittalaitteen perusosat 

on esitetty kuvassa 10. Mittausalue on se alue, jossa molemmat kamerat kykenevät havait-

semaan mitattavan pisteen. Mittalaitteeseen liitetty tietokoneohjelmisto laskee kameraha-

vainnoista kolmiulotteisia sijainteja suuren määrän ja muodostaa näistä pistepilven. Mikäli 

kamerahavainnot ovat hyviä, on pistepilvi itsessään jo niin tiheä, että se muistuttaa lähes 

tiivistä pintaa ja tutkittavan kappaleen muoto hahmottuu käyttäjälle nopeasti. 

 

 
Kuva 10 Stereokameramittalaitteen perusosat (Brajlih et al. 2011, muokattu) 

 

Menetelmän etuina ovat kosketuksettomuus, eli tutkittavaan kappaleeseen ei kohdistu kuor-

mitusta, joka voisi vääristää mittausta pehmeillä tai joustavilla materiaaleilla, tai jopa pa-

himmassa tapauksessa aiheuttaa vaurioita mitattavaan osaan. Toinen optisen mittauksen etu 

on pinnanmuotojen mittaus. Koska pinnoilta saadaan suuri pistejoukko, toisin kuin perintei-

sillä mittausmenetelmillä usein vain muutama mittapiste, soveltuu menetelmä epämääräis-

ten, kaarevien tai muuten epälineaaristen pintojen mittaamiseen ja jälleenmallintamiseen. 

 

Stereokameramittalaitteen suurimpia heikkouksia on syvien reikien ja onkalomaisten osien 

mittaus. Koska molempien kameroiden tulee saada tunnistettava havainto samasta pisteestä, 

voidaan kameroiden keskinäisestä sijainnista suoraan hahmottaa miten syvälle ne voivat par-

haimmillaan nähdä yhteisiä havaintoja. Lisäksi valaistuksen järjestäminen syviin piirteisiin 
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voi olla haasteellista. Kameroiden asentaminen lähemmäs toisiaan parantaisi niiden kykyä 

nähdä syvemmälle reikiin ja onkaloihin, mutta vastaavasti heikentäisi mittauksen tarkkuutta. 

Niinpä laitevalmistaja joutuu tekemään kompromissin mittauskyvyn ja mittaustarkkuuden 

välillä. 

 

Toinen optisen mittauksen haaste on kappaleen materiaalin ja pinnanlaadun vaikutus sen 

heijastavuuteen. Läpinäkyvän kappaleen pintaan ei saa projisoitua selkeästi erottuvaa valo-

matriisia, ja näin se on kameroille käytännössä näkymätön ja mittauskelvoton. Myös esimer-

kiksi kiiltävä metallipinta voi aiheuttaa pahoja heijastuksia, jotka ylivalottuvat mittauskel-

vottomiksi. Erittäin tummien ja huonosti heijastavien pintojen osalta ongelma on päinvas-

tainen. Osin näitä ongelmia voidaan ratkaista erilaisilla pinnoitteilla, jotka vähentävät kiil-

toja tai värjäävät kappaletta. Kaikkien kappaleiden pintaan ei välttämättä haluta tai voida 

lisätä ylimääräisiä ainekerroksia, kuten suihkutettavaa sprayainetta, mittausta helpottamaan. 

1.4 Koordinaattimittaus 

Koordinaattimittaus on yleisesti teollisuudessa käytettävä tarkkuusmittaus- ja tarkastusme-

netelmä, joka voidaan automatisoida sarjatuotantoon. Koordinaattimittauskone (KMK) 

muistuttaa modernia moniakselista työstökonetta, mutta lastuavan työkalun tilalla on mit-

tauspää. Koordinaattimittauskone koostuu rungosta, mittauspäästä ja mittauskärjestä, sekä 

oheislaitteena tietokoneesta. Laitteen runkorakenne, eli liikkuvien johteiden sijoittelu, on 

tyypillisin koordinaattimittauskoneiden jaottelukriteeri. Yleisimmät tyypit ovat pylväs, 

puomi, portaali ja silta. Sopivimman runkotyypin määrää pääsääntöisesti mitattavien osien 

koko, paino ja tarkkuusvaatimukset. Lisäksi on nivelvarrellisia koordinaattimittauskoneita, 

joissa lineaariset johteet on korvattu nivelien kiertymisen seurannalla. 

 

Mittauspäätä voidaan manuaalisesti tai tietokoneohjatusti liikuttaa kolmessa ulottuvuudessa 

(X, Y, Z) rungon johteilla. Mittauspää pitää sisällään kosketuksen mittaavan tekniikan. Mit-

tauspäät voidaan luokitella mekaanisiin ja optisiin, sekä edelleen kytkeviin ja mittaaviin. 

Tyypillisin mittauspää on mekaaninen ja kytkevä, eli kun mittauskärkeä poikkeutetaan riit-

tävällä voimalla, mittauspää kytkeytyy kerran, normaalin valokatkaisijan tavoin, ja kosketus 

rekisteröidään mittaustuloksena. Mittaustuloksen rekisteröinnin vaatima voima riippuu mit-

tauspään herkkyydestä. Se voi olla esimerkiksi 0,02 N (Renishaw TP200) tai 0,1 N 

(Renishaw TP20). Mittaavilla päillä voidaan mitata jatkuvaa kosketusta. Tämä mahdollistaa 

mittauskärjen liikuttamisen kappaleen pinnassa seuraamalla kosketuksen voimakkuutta eli 

pinnanmuodon skannaamisen. Optiset mittauspäät käyttävät valo- tai laserhavaintoja mit-

taustuloksen rekisteröintiin ja ovat kosketuksettomia mittausmenetelmiä. Mittauspäissä voi 

olla myös kiertomahdollisuuksia, jotka parantavat mittauskärjen luoksepääsykykyä. 

(Renishaw 2017) 

 

Mittauskärki on mittauspäähän kiinnittyvä osa, jolla mitattavaa kappaletta kosketetaan. Mit-

tauskärki on usein ohut varsi, jonka päässä on tarkkuushiottu kuula. Kuulan materiaali voi 

olla esimerkiksi metallia, keraamia tai teollista rubiinia. Kuulan halkaisija vaikuttaa mittauk-

sen herkkyyteen mitattavan kappaleen pinnanlaadun suhteen. Pienempi kuula osuu ja tun-

keutuu herkemmin pinnan syvänteisiin, kun suuremman kuulan laajempi kosketusala tasaa 

pinnanvaihteluja. Kuulan ja kärjen mittasuhteet vaikuttavat luonnollisesti myös sen luokse-

pääsykykyyn. Erilaiset mitattavat piirteet vaativat erilaisia mittauskärkiä, ja tästä syystä niitä 

voidaan vaihtaa manuaalisesti tai automaattisesti, aivan kuten nykyaikaisissa työstökoneissa 

ja koneistuskeskuksissa lastuamistyökaluja. 
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Koordinaattimittauskoneen vahvuusalueita on koneistettujen osien mittaus. Niistä löytyy ta-

sopintoja, reikiä, akseleita ja muita vastaavia geometrialtaan määriteltyjä muotoja. Näiden 

muotojen mittaus onnistuu valitsemalla muutama mittauspiste ja sovittamalla tunnettu geo-

metria näihin havaintoihin. Esimerkiksi pyöreän reiän mittaus onnistuu kolmella mittauk-

sella sen seinämistä. Materiaalia lisäävien valmistusmenetelmien ohella perinteisen valmis-

tavan teollisuuden sovelluksista esimerkiksi valuosat ja niiden muotit sisältävät usein myös 

määrittelemättömiä muotoja, jolloin alhaiseen mittapistemäärään ei voida sovittaa tunnettua 

geometriaa. Tällöin mittapisteiden määrää tulee lisätä, jolloin mittapisteiden välien interpo-

lointi saavuttaa riittävän tarkkuuden, tai tehdä pinnasta jatkuva mittaus. Mittauskärjen kos-

ketus on pistemäinen ja jatkuva mittaus muodostaa viivan. Jotta mittauksesta saadaan pinta, 

täytyy viivoja olla useita vierekkäin, ideaalitilanteessa lähes äärettömästi. Käytännössä tämä 

tarkoittaa sitä, että koska koko pintaa ei voida koskettaa, joudutaan valitsemaan riittävä mit-

tapisteiden määrä ja interpoloimaan pinnan muoto pisteiden välillä. Mittaukseen kuluva aika 

kasvaa luonnollisesti mitattavien pisteiden määrän myötä, joten optimointitehtäväksi tulee 

minimoida mitattavien pisteiden määrä, jolla kyetään saavuttamaan riittävä tulos. Mittaus-

ohjelman optimointi korostuu sarjatuotannossa ja mittausohjelman suunnitteluun voidaan 

perustellusti kuluttaa enemmän resursseja. Optisilla mittapäillä mittauspiste voi pistekoske-

tuksen sijaan olla myös pintamainen, jolloin mitattava pinta voidaan skannata kokonaan, 

mutta vastaavasti menetetään joitain kosketuksellisen mittauksen etuja. (Ainsworth et al. 

2000) 

 

Kappaleen tukeva kiinnittäminen niin, että mittauskärki kykenee koskettamaan kaikkia ha-

luttuja kohteita, voi olla suurilla, raskailla tai määrittelemättömän muotoisilla kappaleilla 

haastavaa. Mikäli kappaletta joudutaan kääntämään tai siirtämään, voidaan valittuja mittaus-

pisteitä käyttää kohdistuspisteinä tulosten siirtämiseksi samaan koordinaatistoon, vastaavasti 

kuin optisen mittauksen tähyksiä. Koordinaatistomuunnos tuottaa käytännössä aina virhettä, 

joten mittaus pyritään suunnittelemaan siten, että käännöiltä vältytään. Mitattavien kappa-

leiden lujuusarvot, pehmeys tai hauraus hankaloittavat tukevan kiinnityksen toteuttamista; 

kappaletta ei haluta vahingoittaa, tai tuottaa siihen virheellisiä muodonmuutoksia. Sarjatuo-

tannossa kiinnikkeiden suunnitteluun voidaan perustellusti investoida aikaa ja rahaa, mutta 

yksittäiskappaleiden mittauksessa joudutaan soveltamaan usein yleismallisia kiinnikkeitä, 

vaihtelevalla menestyksellä. 

 

1.5 Aiempia tutkimuksia aiheesta 

Fasel et al. (2016) artikkelissaan ”Evaluating preoperative models: a methodologic contri-

bution” vertasi aitoa ihmiskalloa ja siitä luotua preoperatiivista 3D-tulostettua mallia toi-

siinsa käyttäen käsimittalaitteita ja optista mittaskanneria. Tässä tutkimuksessa preoperatii-

vinen malli oli luotu käyttäen jauhepetisulatusta (Eosint P 385, EOS GmbH). Tuloksissa 

suurin ero kappaleiden välillä oli 3,7 mm. Skannauksen keskipoikkeama kallon sisäpinnalla 

oli 0,2930 mm (±0,2677 mm) ja mediaanipoikkeama 0,2125 mm (0,0000-1,5509 mm). Tut-

kimusryhmän havainnoissa kallotuloste oli kauttaaltaan noin 1,7 % suurempi kuin alkupe-

räinen kallo, ja saatu 3,7 mm maksimiero mallien välillä oli saatu suurimmasta mitasta, eli 

kallon pituudesta (n. 175 mm). Yksityiskohtien tarkkuuteen oltiin pääosin tyytyväisiä. Tut-

kimuksen yhteenvedossa painotetaan, että vaikka materiaalia lisäävillä valmistusmenetel-

millä voidaan kätevästi valmistaa monimutkaisia malleja, valmistusketju vaikuttaa silti ha-

vaittavasti lopputulokseen. Tutkimusryhmä myös piti tomografiakuvien manuaalista käsit-

telyä työläänä mutta tärkeänä vaiheena tarkkojen mallien luomisessa. 
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Fasel et al. (2016) ei tutkimuksessaan käyttänyt välivertailukohtana tietokonemallia, joka 

luotiin tomografiakuvista ja jota käytettiin edelleen preoperatiivisen mallin tulosteen poh-

jana. Epäselväksi tämän vuoksi jää mikä osuus tutkimuksessa selvitetystä kokonaisvirheestä 

muodostuu missäkin välivaiheessa. Lisäksi tutkimuksessa käytettiin vertailumallina vain yh-

dellä menetelmällä tuotettua 3D-tulostetta, joten eri menetelmien välisien erojen vaikutusta 

ei voitu tutkia tai yleistää saatuja tuloksia yleisesti 3D-tulosteisiin sen laajemmin. 

 

Artikkelissaan ”A Critical Inventory of Preoperative Skull Replicas” Fasel et al. (2013) on 

luonut tomografiakuvista preoperatiivisen kallomallin ja analysoi sen vastaavuutta alkupe-

räiseen ihmiskalloon. Tässä tutkimuksessa ei huomiota ole kiinnitetty niinkään mittatark-

kuuteen, vaan hankalien osien ja muotojen vastaavuuksiin. Tutkimuksessa käytetty kallo-

malli luotiin sideaineen suihkutus -menetelmällä (ZPrinter 310 Plus, Z Corporation). Mal-

lissa havaittiin seuraavia ongelmia: (1) Hermoston ja suonien aukkojen (foramina) koko oli 

liian pieni, tai ne olivat tukkeutuneet paikoin jopa tunnistuskelvottomiksi. (2) Kallon sau-

makohdat (sutures) olivat pehmentyneet tai paikoin kadonneet. (3) Monet kanavat, esimer-

kiksi näköhermon kanava (optic canal), olivat tukkeutuneet. (4) Ohutseinämäisissä pinnoissa 

oli vikoja ja aukkoja. (5) Teräväreunaiset alueet olivat tylpistyneet. Lisäksi metalliset ham-

maspaikat aiheuttivat ylimääräisiä artefakteja tomografiakuviin. Yhteenvedossa todetaan-

kin, että monin paikoin malli on niin huono, että se ei täytä sille asetettuja vaatimuksia niiltä 

osin. Esimerkkinä he mainitsevat tapauksen, jossa sairaus on tuhonnut kallon luuta paikalli-

sesti, mutta 3D-tulosteessa tämän kaltaiset aukot voitaisiin ohittaa kohdan 4 kaltaisina val-

mistusvirheinä. 

 

Kuten tutkimuksessa esiin nostetuista preoperatiivisen mallin virheistä voidaan havaita, ovat 

suurimmat ongelmat luonnollisesti pienimmissä piirteissä. Mallin kuvantamis- ja valmistus-

prosessin vaiheet ovat kaikki enemmän tai vähemmän häviöllisiä, mikä näkyy juuri pienten 

piirteiden katoamisena ja pehmentymisenä resoluution heikentyessä. Tässäkin tutkimuk-

sessa käytettiin esimerkkinä vain yhdellä menetelmällä tuotettua mallia ja siinä missä Fasel, 

Uldin et al. kehuivat juuri kallon saumakohtien tarkkuutta, tässä tutkimuksessa niiden huo-

noa tarkkuutta kritisoitiin. 

 

Oman työni lähtökohtana toimi tutkimus Salmi et al. (2013a) ”Accuracy of medical models 

made by additive manufacturing (rapid manufacturing)” preoperatiivisten kallomallien mit-

tatarkkuudesta, jossa eri valmistusmenetelmillä tuotettuja ihmiskallomalleja mitattiin koor-

dinaattimittauskoneella. Saatuja tuloksia verrattiin lähtökohtana toimineeseen 3D-tietokone-

malliin, joka oli tuotettu tomografiakuvista. Käyttämäni leukaluumallit on tulostettu samassa 

yhteydessä tämän tutkimuksen kallomallien kanssa, joten mittaustuloksissa voidaan olettaa 

ilmenevän samankaltaisuutta. Tutkimuksessa saatiin eri menetelmille seuraavia tuloksia: 

 

 Materiaalin suihkutus (PolyJet): 0,18 ± 0,12 % (ensimmäinen mittaus) 

0,18 ± 0,13 % (toinen mittaus) 

 Jauhepetisulatus (SLS): 0,79 ± 0,26 % (malli 1) 

0,80 ± 0,32 % (malli 2) 

 Sideaineen suihkutus (ZPrinter): 0,67 ± 0,43 % (ensimmäinen mittaus) 

0,69 ± 0,44 % (toinen mittaus) 

 

Tutkimuksessa kallomallin pintaan lisättiin ylimääräiset pallot, jotka voitiin mitata tarkasti 

ja toistettavasti koordinaattimittauskoneella. Tämä menettely antoi mittauksille hyvän tois-

tettavuuden. Materiaalin suihkutus oli tässä tutkimuksessa mittatarkin valmistusmenetelmä. 
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Tässä tutkimuksessa ei käytössä ollut alkuperäistä kalloa, joten kokonaisvirhe alkuperäisen 

kallon ja tulostetun kallomallin välillä jää epäselväksi. Jos tämän tutkimuksen tuloksia yh-

distetään Fasel et al. (2016) tutkimukseen, voidaan virheen muodostumiselle eri vaiheissa 

arvioida suuruusluokkia: Fasel et al. mittasi kokonaisvirheeksi jauhepetisulatusmenetelmällä 

1,7 % ja Salmi et al. (2013a) mittasi 3D-mallin ja jauhepetisulatusmenetelmällä valmistetun 

mallin virheeksi 0,53-1,12 %. Näistä voidaan vähennyslaskulla muodostaa erittäin karkea 

arvio virheen muodostumisesta alkuperäisen kallon ja 3D-tietokonemallin välillä. Kyseessä 

on siis lääketieteellisessä kuvantamisessa ja tämän datan 3D-muunnoksessa syntynyt virhe. 

Tämä olisi siis suuruusluokkaa 0,6-1,2 %, eli karkeasti puolet kokonaisvirheestä. Osa vir-

heistä voi summautua näin yksinkertaisesti, mutta on myös mahdollista, että 3D-mallin tuot-

taminen kompensoi joitain kuvantamisen tuottamia virheitä, jolloin tämä olettamus ei tieten-

kään päde. 

 

Lisätyt pallopiirteet kallon pinnassa tekivät mallista koordinaattimittaukseen paremmin so-

veltuvan, mutta samalla ne tekivät mallista epärealistisen, eli näitä pääkallomalleja ei varsi-

naisessa preoperatiivisessa tarkoituksessa voisi enää käyttää. Järjestelyä voidaan siis pitää 

epäsopivana todellisten mallien verifiointiin, mutta hyvin soveltuvana valmistusmenetel-

mien vertailuun. 

 

Brajlih et al. (2011) on artikkelissaan “Possibilities of using three-dimensional optical scan-

ning in complex geometrical inspection” tutkinut optisen mittaskannerin käyttöä kalloim-

planttien laadunvarmistuksessa. Heidän käyttämänsä toleranssi kalloimplanteille on 

±0,5 mm, joten heidän mukaansa koordinaattimittauskoneella mahdollisesti saavutettava 

tarkkuushyöty, optiseen mittaukseen verrattuna, on tarpeeton. Tutkimuksen mielenkiintoi-

sinta antia oman työni kannalta ovat heidän kokeensa optisen mittalaitteen tarkkuudesta. 

Optisille mittalaitteille ei ole vakiintuneita ja vertailukelpoisia mittatarkkuuskokeita, eikä 

esimerkiksi GOM ilmoita verkkosivuillaan laitteidensa tarkkuudesta varsinaisia numeroar-

voja. Tutkimusryhmän käyttämä mittalaite oli GOM ATOS II (GOM mbH, Saksa). Tutki-

musryhmä mittasi toistomittauksin 20, 30 ja 70 mm mittapaloja ja laski näistä 95 % luotta-

musvälillä mittausepävarmuudeksi 25 µm. Tässä huomioitiin välivaiheet pistepilven muun-

tamisesta yhtenäiseksi pintamalliksi. Mittakuulan (50 mm nimellismitta) halkaisijamittauk-

sessa 95% luottamusvälillä mittausepävarmuudeksi he saivat 5 µm. 

 

Tutkimuksessa kommentoitiin suppeasti myös mallien erilaisia sovitusvaihtoehtoja, eli mi-

ten mitattu malli sovitetaan alkuperäisen tietokonemallin päälle virhearvojen laskemiseksi. 

Heidän tutkimillaan implanteilla tiettyjen alueiden tarkkuuden vertailu oli tärkeämpää kuin 

koko mallin käyttäminen sovittamiseen. Tästä syystä tutkimusryhmä käytti paikallista sovi-

tusta (local best-fit) tärkeäksi katsomaltaan alueelta. Omassa työssäni olen kiinnostunut mal-

leista kokonaisuutena ja päädyin näin käyttämään koko mallia sovituksessa (global best-fit). 
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2 Tutkimusaineisto ja tutkimusmenetelmät 
Tässä luvussa esittelen tutkimuksessa käytetyt mallit ja niiden verifiointiin käytetyt mene-

telmät. Luku 2.1 käsittelee leukaluumallien tulostuslaitteita ja tulostusmateriaaleja. Visuaa-

linen tarkastelu on esitetty luvussa 2.2, optinen mittauslaitteisto ja menetelmät luvussa 2.3 

ja koordinaattimittauslaitteisto ja menetelmät luvussa 2.4. 

2.1 Leukaluumallit 

Työssä käytettiin neljällä eri menetelmällä ja laitteistolla valmistettua leukaluumallia: 

 

1. Sideaineen suihkutus -mallit: 3DP1 ja 3DP2 

Tulostin: ZPrinter 450 (Z Corporation, Yhdysvallat) 

Materiaali: ZP150 

 

2. Jauhepetisulatusmallit: SLS1 ja SLS2 

Tulostin: EOSINT P380 (EOS GmbH, Saksa) 

Materiaali: SLS2200 

 

3. Pursotusmallit: FDM1 ja FDM2 

Tulostin: uPrint SE Plus (Stratasys Ltd., Yhdysvallat) 

Materiaali: ABSplus 

 

4. Materiaalin suihkutus -malli: PJ1 

Tulostin: Objet Eden 350 V (Objet Ltd, Israel) 

Materiaali: VeroWhite FullCure 830 

 

2.2 Visuaalinen tarkastelu 

Valmistusmenetelmät jättävät yksilölliset jälkensä kappaleisiin. Visuaalisella tarkastelulla 

voidaan havaita, miten nämä ominaispiirteet vaikuttavat leukaluukappaleessa. Kyseessä on 

kuitenkin kvalitatiivinen menetelmä, ja näiden piirteiden rooli kappaleen laatuun on tapaus-

kohtainen. 

 

Visuaalisessa tarkastuksessa keskityn lähinnä seuraaviin piirteisiin: 

1. Pienet aukot ja syvennykset 

2. Terävät tai jyrkät reunat 

3. Ohutseinämäiset alueet 

4. Tulostuskerrosten rakenne ja vaikutus 

5. Pinnanlaatu 

6. Tulostinsuuttimen jättämät artefaktit 

 

Esitän kunkin menetelmän mallista kuvauksen, jossa pyrin löytämään niistä kyseisen val-

mistusmenetelmän ominaispiirteitä; heikkouksia ja vahvuuksia. 

2.3 Optinen mittauslaitteisto 

Optinen mittauslaitteisto, joka on esitetty kuvassa 11, koostuu: 

 stereokameralaitteesta GOM ATOS Core (GOM mbH, Saksa) 

 pöytätelineestä, jossa kameran pystysuuntainen etäisyydensäätö 
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 nivelellisestä pyöröpöydästä, jossa on mahdollisuus kappaleen pyörittämiseen ja kal-

listamiseen 

 kohdistustarroista, joita liimataan mitattavaan kappaleeseen, 

 

sekä tietokoneesta, jossa on seuraavat ohjelmistot: 

 GOM Scan -skannausohjelmisto mallin luomiseen (GOM mbH, Saksa) 

 GOM Inspect -vertailu- ja tarkastusohjelmisto mallin analysoimiseen (GOM mbH, 

Saksa) 

 

 
Kuva 11 Optinen mittauslaitteisto 

 

Optisen mittauksen virhearvio tämän tyyppisillä stereokameramittalaitteilla on lähteestä 

riippuen noin ±0,02 mm (Brajlih et al. 2011, Salmi et al. 2013b), mutta yksiselitteistä arvoa 

ei ole saatavilla. 
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2.3.1 3D-skannaus 

Ennen mittausta liimasin leukaluumalliin kohdistustarroja, joita tulisi olla aina vähintään 

kolme kappaletta näkyvillä mittalaitteelle kussakin kuvausasennossa. Tarroja voi myös lisätä 

tarpeen vaatiessa mittauksen edetessä ja leukaluun eri asennoista riippuen. Osalla tulosteista 

ja materiaaleista tarrojen kiinnittyminen ei ollut kovin hyvää, mutta tarrat pysyivät kiinni 

mittauksen ajan. Toisaalta tarroista ei myöskään jää herkkiinkään materiaaleihin pysyviä 

jälkiä. Seuraavaksi asetin leukaluumallin pyöröpöydälle optisen mittalaitteen näkökenttään. 

Ohjelmisto näytti jatkuvasti kameroiden näkymän, jolloin tietokoneen ruudulta oli paras seu-

rata ja arvioida mallin asemointia. Tietokoneelta säädettiin vain kameroiden valotusta. Kun 

kappaleen asemointi oli sopiva ja valotus säädetty, suoritin ensimmäisen skannauksen. Tä-

män jälkeen kappaleen asentoa muutettiin ja käynnistettiin seuraava skannaus. 

 

Koska leukaluumalleja tuli kuvata useasta suunnasta ja pöydän kallistus sai muovisen mallin 

liukumaan siitä alas, käytin kiinnityksessä apuna yksinkertaisesti sinitarraa. Tämä mahdol-

listi myös leukaluumallin asettamiseen asentoihin, joissa se ei olisi pysynyt omin avuin pys-

tyssä. Skannausohjelmistoon oli sisäänrakennettu varoitus, mikäli kappale mittauksen ai-

kana liikkui, joko alustan nivelen löystyneestä kiristyksestä tai huonosta kiinnityksestä joh-

tuen. Tällöin kyseinen skannaus täytyi uusia. Kokonaisuudessaan kappaleen kiinnittäminen 

optista mittausta varten oli nopeaa ja helppoa, eikä pehmeällä kiinnityksellä ollut riskiä va-

hingoittaa kappaletta tai vääristää sen geometriaa. 

 

Tunnistettavan ja tiheän pistepilven leukaluukappaleesta sai noin 10-20 eri asennon kuvauk-

sella. Yhden asennon kuvaus kesti muutamia sekunteja. Kuvauksen kestoon täytyy kuitenkin 

huomioida myös kappaleen käännöt, pöydän pyöritys tai kallistus, mittalaitteen etäisyyden-

säätö ja valaistuksen säätö, jolloin yhden mallin skannaamiseen kului arviolta aikaa noin 10-

20 minuuttia, kun laitteisto oli valmiina mittausvalmiudessa. Yritin kuvata malleja kuitenkin 

mahdollisimman hyvin ja kattavasti, jolloin käytin asentoja paljon enemmän ja säädin valo-

tusta ja mittalaitteen etäisyyttä useita kertoja, jotta saisin pienimmätkin syvennykset ja piir-

teet skannattua mahdollisimman hyvin. Ohjelmiston kameranäkymä on esitetty kuvassa 12.  

Vertaamalla pistepilveä ja fyysistä kappaletta sai mittauksen edetessä hyvän käsityksen mi-

hin alueisiin pitäisi kohdistaa lisäkuvauksia. Työskentely noudattikin tavallaan karkeasti Pa-

reton periaatetta: 20 % kuvausasennoista ja käytetystä ajasta tuotti 80 % mallista. 

 

 
Kuva 12 GOM Scan -ohjelmiston kameranäkymä: vasen ja oikea kamera 
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Pistepilvestä täytyi poistaa ylimääräiset pisteet, eli lähinnä pyöröpöydän ja sinitarran havain-

not kappaleen alta. Tähän toimenpiteeseen oli ohjelmaan rakennettu erillinen työkalu, jolla 

muutamia pöytätason pisteitä kuvasta klikkaamalla ja syöttämällä ylimääräistä lisäetäisyyttä 

voidaan poistaa kaikki pisteet halutun tasopinnan alapuolelta. Koska tämä toimenpide teh-

dään jokaiselle mittausasennolle erikseen ennen asentojen yhteensovittamista, en esimer-

kiksi leukaluun yläpintaa kuvatessa tullut poistaneeksi alapinnan mittauksia pöytäpinnan 

poiston yhteydessä. Koska käytin kappaleen alla sinitarraa, täytyi lisäetäisyyttä laittaa hie-

man enemmän, jotta korkeimmalle pöytäpinnan tasosta nousevat sinitarran havaintopisteet 

häviävät pöytäpinnan pisteiden mukana. 

2.3.2 3D-skannauksen analysointi tietokoneella 

Skannaamalla saatu, irrallisista mittapisteistä koostuva pilvi muutettiin yhtenäisen pinnan 

omaavaksi 3D-pintamalliksi STL-muotoon (Stereolitography, myös Standard Tessellation 

Language). Pinta koostuu kolmioista, joiden kokoa, eli pinnan tarkkuuden resoluutiota, voi-

daan säätää muunnoksen yhteydessä. Käytin keskitason oletusasetusta, ja nopealla vertai-

lulla korkeamman tarkkuuden malliin en havainnut eroja, varsinkaan tutkimukseni kannalta 

oleellisimmissa pääpinnoissa kasvanut resoluutio ei tuota lisäarvoa. Erityisen karkeilla 

muuntoasetuksilla mallit voisi saattaa täysin tunnistuskelvottomiksi, kun kolmioiden koko 

kasvaisi ja lukumäärä vähenisi merkittävästi. Ohjelmisto ei kuitenkaan ymmärrettävästi tar-

joa tällaisia vaihtoehtoja oletuksena. 

 

3D-pintamallin siirsin GOM Scan -skannausohjelmasta GOM Inspect -vertailuohjelmaan, 

jossa pääsin mittaamaan ja vertaamaan sitä alkuperäiseen 3D-malliin. Toin alkuperäisen 3D-

mallin ja skannatun mallin mittaympäristöön, ja tuonnin yhteydessä ohjelma kysyy tuotavan 

mallin alkuperää ja antaa niille värikoodit tunnistamista helpottamaan. Seuraavaksi sovitin 

mallit toisiinsa sisäkkäin, jolloin niiden erot saadaan näkyviin. Sovitukseen ohjelma tarjoaa 

erilaisia menetelmiä. Käytin oletuksena olevaa pienimmän neliösumman menetelmään no-

jaavaa sovitusta (global best-fit). Kokeilin myös esimerkiksi 3-2-1 -menetelmää, mutta mal-

leillani ohjelmiston antamat erot olivat ±0.00-0.01 mm eri sovituksilla. Tämä virhe ei mal-

lieni yleisellä virheasteikolla noussut merkittäväksi. Tietyillä paikalliseen alueeseen, esimer-

kiksi leukaluun oikeaan reunaan, keskittyvillä sovituksilla (local best-fit) tuloksia olisi voi-

nut muuttaa enemmän paikallisesti. Koska tutkimuksen kohteena on mallin vertailu koko-

naisuudessaan, käytin myös sovittamiseen koko mallia. 

 

Mallin ja skannauksen sovituksen jälkeen niiden väliset erot näkyivät jo osittain, kun mal-

leilla oli väriero. Paikoin skannattu malli työntyi ulos 3D-mallista, ja välillä se painui sen 

sisälle. Tästä pystyi nopeasti havaitsemaan suuntaviivoja minkä tyyppisistä virheistä tulos-

teessa olisi kyse, mutta havainnoinnin ja varsinaisten mittausarvojen tuottamiseksi oli erilli-

nen työkalu, jolla tuotin värikoodauksen skannatun mallin pintaan. Nyt koko mallin mitta-

tarkkuutta voi visuaalisesti tarkkailla, eikä tarkastus rajoitu vain rajallisiin mittapisteisiin, 

joissa mahdollisia virheitä ei välttämättä ilmene. Väriskaalan toleranssia säätelemällä poik-

keavat piirteet saa erittäin korostuneesti näkyviin. Tietysti, jotta vertailut tietokonemalliin 

olisivat kullekin 3D-skannaukselle lisäksi keskenään vertailukelpoisia, valitsin kaikille mal-

leille väriskaalan ääriarvoiksi kompromissin ±1 mm. Tämä valinta ei erityisen hyvin korosta 

pieniä poikkeamia suuruusluokassa 0,1 mm, mutta riittää melko hyvin suurempien virheiden 

havainnollistamiseen ja kattaa merkittävimmän osan näissä malleissa havaituista virheistä. 
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2.4 Koordinaattimittausjärjestelmä 

Koordinaattimittausjärjestelmä, joka on esitetty kuvassa 13, koostuu: 

 koordinaattimittauskoneesta: Johansson Ruby 4-4-4 (CE Johansson AB, Ruotsi) 

 mittauskärjestä ja -päästä: Renishaw & 4 mm kuula (Renishaw plc, Yhdistynyt ku-

ningaskunta) 

 ohjelmistosta: JoWin versio 2.05 (CE Johansson AB, Ruotsi) 

 kappaleen kiinnitystarvikkeista: ruuvipenkki ja oheispientarvikkeet 

 

 
Kuva 13 Koordinaattimittauskoneen mittausjärjestely 

 

Valmistajan ilmoittama resoluutio koordinaattimittauskoneelle on 0,1 µm ja mittauskyky 

±3,9+4L µm, jossa L on mitattu pituus metreinä. (Johansson 2001) 
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2.4.1 Koordinaattimittaus 

Koordinaattimittausta varten valitsin leukaluumallista tiettyjä piirteitä, siis erottuvia pinta-

pisteitä, joihin mittauskärjellä voidaan toistettavasti pyrkiä osumaan. Valittujen pisteiden tu-

lisi antaa mahdollisimman kattava kuvaus tulosteen mittatarkkuudesta eri suuntiin. Alkupe-

räisenä tavoitteena oli luoda automaattinen mittausohjelma, joka mittaisi valitut pisteet läpi 

itsenäisesti, jolloin inhimillisen virheen rooli jäisi pois. Tästä jouduttiin kuitenkin luopu-

maan. 

 

Kappaleen kiinnityksen hankaluus pakotti kiinnittämään jokaisen leukaluumallin yksilölli-

sesti koordinaattimittauskoneen mittaustasolle. Mittausohjelman vaatimus olisi, että jokai-

nen kappale kiinnitetään samaan kohtaan ja asentoon, jolloin mittausohjelma automaattisesti 

osuisi aina samoihin kohtiin kullakin mallilla ja mittaukset olisivat vertailukelpoisia. Usein 

osista voidaan löytää referenssitasoja, suoria pintoja tai muita piirteitä, joista toistettava kiin-

nitys onnistuu. Leukaluumallista ei löydy yhtään suoraa pintaa, nurkkaa tai muuta referens-

siksi kelpaavaa, joten päädyin tekemään mittaukset käsiohjauksella. Inhimillisen virheen 

roolia tässä menettelyssä pyrin minimoimaan viidellä toistolla kustakin leukaluumallista. 

Yksilöllinen kiinnitys johti samalla siihen, että pelkkiä mittapisteiden koordinaatteja ei voi-

nut vertailla keskenään, joten kustakin mallista laskin mittapisteiden välisiä etäisyyksiä. 

Näitä laskettuja etäisyyksiä voidaan vertailla eri mallien välillä, koska vaihteleva asemointi 

mittauspöydällä ei enää vaikuta niihin. 

 

Kappaleen kiinnityksessä käytin apuna ruuvipenkkiä, jonka leukojen väliin sain puristettua 

L-muotoiset apuleuat ja leukaluumallin näiden väliin ylösalaisin, hampaat kohti pöytää. 

Näin koordinaattimittauskoneen mittauskärjellä pääsi hyvin käsiksi valitsemiini kohtiin. 

Koska leukaluun kiinnitys tapahtui leuan keskeltä sisä- ja ulkokaarelta, ei kiinnitys esimer-

kiksi puristanut leuan reunoja lähemmäs toisiaan, mikä muovikappaleilla voisi aiheuttaa 

merkittäviä taipumia ja mittavirheitä. Hauraammilla materiaaleilla tukeva kiinnitys saattaisi 

myös murtaa osan. Leukaluun osalta tämä murtuminen ei ollut kovin todennäköinen on-

gelma, mutta ohuempiseinäisillä preoperatiivisilla tulosteilla se varmasti olisi. Kiinnityksen 

jälkeen testasin kädellä heiluttaen kiinnityksen tukevuuden. Mittauspään voima on kuitenkin 

erittäin pieni, joten käteen tukevalta tuntuva kiinnitys riittää varmasti. 

 

Vertailupisteiden mittaus alkuperäisestä 3D-tietokonemallista olisi joka tapauksessa pitänyt 

tehdä manuaalisesti toistomittauksin, koska myöskään tietokonemallista ei kyetä yksiselit-

teisiä mittapisteitä löytämään. Tästä syystä automaattisesta mittaohjelmasta luopuminen ja 

siirtyminen manuaalimittaukseen myös koordinaattimittauskoneella oli helpommin perus-

teltua. Joskin automaattinen ohjelma olisi toistettavuudeltaan ollut kunnollisella kiinnityk-

sellä ylivertainen, kuten tuloksia käsitellessäni huomasin. 

 

Alustavien havaintojen perusteella suurimpia eroja leukaluumallien välillä arvelin löytyvän 

leuan sivujen alueelta ja pyrin valitsemaan enemmistön mittapisteistäni siten, että ne voisivat 

tuota virhettä havaita. Valitsin yhteensä kahdeksan pistettä leukaluun pinnasta ja merkitsin 

ne itselleni ylimääräiseen malliin, jota ei käytetty varsinaisissa mittauksissa. Jaoin pisteet 

seuraavasti: kaksi pistettä leukaluun oikeaan ulkoreunaan, yhden keskelle ulkoreunaan, yh-

den vasempaan ulkoreunaan, yhden vasempaan sisäreunaan, yhden keskelle sisäreunaan ja 

kaksi oikeaan sisäreunaan. Hammasrivin jätin ilman mittapisteitä, ja pääsääntöisesti mitta-

pisteiden oli tarkoitus toimia etu- ja takasuunnassa sekä vasemmalta oikealle leukaluukap-

paleen suurimpien dimensioiden suuntiin. Pystysuunta leukaluun alapinnasta hampaiden 
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yläpintaan jäi vähemmälle huomiolle, koska se olisi edellyttänyt erillistä kappaleen asemoin-

tia ja alustavien havaintojen perusteella virhettä tähän suuntaan en todennäköisesti olisi tä-

män mittausjärjestelyn virhemarginaalien puitteisiin saanut mitattua. Yhteenkään mitatta-

vaan kappaleeseen en tehnyt mittauspisteisiin merkintöjä, vaan pyrin viidellä toistomittauk-

sella osumaan silmämääräisesti aina samaan kohtaan. Koska preoperatiivisilla malleilla voi 

olla myös visuaalinen arvo, pyrin suorittamaan mittaukset siten, ettei osiin jää mittauksesta 

merkintöjä. 

 

Koordinaattimittauskoneella mitattujen pisteiden X, Y ja Z -arvot keräsin Excel-tiedostoon 

(Microsoft Corporation, Yhdysvallat) valittujen etäisyyksien laskentaa ja tulosten analysoin-

tia varten. Tulosten hajontaa ja poikkeamia vertaillessani huomasin nopeasti, että silmämää-

räinen mittaus monimuotoisen kappaleen pinnasta on hankalaa ja toistettavuudeltaan melko 

heikkoa. Pyöreän mittauskärjen osumakohta erityisesti pystysuunnassa saattoi vaihdella joil-

lain mittapisteillä melkoisesti. Osalla mittapisteistä kaikkien kolmen koordinaatin suuntaa 

oli helpompi havainnoida ja poikkeamat olivat vähäisempiä. 
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3 Tulokset 
Tässä luvussa esittelen käytettyjen verifiointimenetelmien tulokset eri menetelmillä tuote-

tuille malleille. Visuaalisen tarkastelun havainnot on esitetty luvussa 3.1. Optisen mittauksen 

tulokset ja visuaaliset erotuskuvat alkuperäisen mallin ja 3D-skannattujen mallien välillä on 

esitetty luvussa 3.2. Koordinaattimittauskoneella saadut tulokset on esitetty luvussa 3.4. Me-

netelmien välisten tulosten korrelaatiota ja pohdintoja on esitetty luvussa 3.5. 

3.1 Visuaalisen tarkastelun havainnot 

3.1.1 Sideaineen suihkutus -mallit 

Sideaineen suihkutus -menetelmällä tuotetut mallit ovat pinnaltaan sileitä ja hieman jauhe-

maisia. Jälkikäsittelyn syanoakrylaattikylpy on tiivistänyt pinnasta enimmän jauhemaisuu-

den. Valmistusvaiheen kerrokset eivät juuri erotu. Mallien harmaa ja hieman tummempi väri 

vaikuttaa osaltaan pintastruktuurin erottumiseen, kun taas valkoisista malleista pinnan yksi-

tyiskohdat eivät korostu samalla tavalla. Pinnanlaadullisesti mallit ovat hyviä. Tulostusker-

rokset erottuvat tarkemmalla tarkastelulla kappaleen pinnasta, mutta eivät häiritsevästi. Toi-

nen malleista on tuotettu karkeammasta tietokonemallista, joten tämä ei ole kaikilta osin 

vertailukelpoinen muihin malleihin. Tämän karkeamman mallin pinnassa voidaan havaita 

enemmän kulmikkuutta, koska alkuperäinen tietokonemalli on ollut vastaavasti kulmik-

kaampi. 

 

Kuvassa 14 on esitetty sideaineen suihkutus -mallien yksityiskohtia. Aukot ovat tulostuneet 

pääosin hyvin, mutta ohuimmat aukot etuhampaiden välissä ovat ummessa. Valo kuultaa 

niistä läpi, eli materiaalia on melko ohuelti, mutta ne ovat ummessa toisin kuin pursotus- ja 

materiaalin suihkutus -malleissa. Umpeutuneet alueet voivat olla myös täyttyneet jälkikäsit-

telyn syanoakrylaatista. Ohuet piirteet ovat tulostuneet hyvin. Oikean posken hyvin ohut sil-

tamainen rakenne on pysynyt ehjänä, toisin kuin jauhepetisulatusmalleilla. Vasemman pos-

ken ohuet ja terävät muodot ovat tunnistettavissa ja tuntuvat käteen teräviltä. Mallit on tu-

lostettu sivusuunnassa, mikä osaltaan vaikuttaa eri suuntiin osuvien piirteiden muotoon ja 

tulostuvuuteen. 

 

 
Kuva 14 Sideaineen suihkutus -mallin yksityiskohtia  
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3.1.2 Jauhepetisulatusmallit 

Jauhepetisulatusmalleissa on selkeästi erilainen pinta, koska jauhemainen materiaali on kar-

heaa ja huokoisen tuntuista. Yleisesti muoviosat ovat sileitä ja liukkaan tuntuisia, mutta 

koska jauhepintaa ei ole tiivistetty tai pinnoitettu erikseen, on pintatekstuuri muihin mallei-

hin verrattuna huokoisen tuntuinen. Valmistusvaiheen kerrokset näkyvät mallien pinnassa 

selvästi, joskaan ne eivät pinnanlaadullisesti erotu yhtä selkeästi kuin pursotusmalleilla. Pin-

nan muodot yleisesti ovat pehmentyneet molemmissa malleissa kaikilta osin. Mallien yksi-

tyiskohtia on esitetty kuvassa 15. Oikean posken silta ei ole pysynyt kummassakaan jauhe-

petisulatusmallissa yhtenäisenä, vaan on noin 2 mm matkalta poikki. Vasemman posken te-

rävät muodot ovat lähes olemattomia, eikä erityisesti ohuimmasta ulokkeesta ole juuri mi-

tään jälkeä. 

 

Jauhepetisulatusmalleilla on keskenään suuremmat erot kuin muilla menetelmillä tuotetuilla. 

Toisen mallin pienemmät kolot ja syvennykset ovat jääneet melko täyteen jauhetta, joka ei 

ollut täysin irtainta, mutta väriltään hieman vaaleampaa kuin mallin varsinaiset ja sulatuk-

selle altistuneet osat. Todennäköisesti mallien tulostuksen jälkeinen mekaaninen puhdistus-

käsittely on ollut mallien välillä hieman toisistaan poikkeavaa, mutta havainto kuvastaa 

myös valmistusmenetelmään liittyvää mahdollisuutta tämän tyyppisiin poikkeamiin. 

 

Kokonaisuudessaan jauhepetisulatusmallit ovat käytössäni olleista malleista selkeästi visu-

aalisesti heikoimpia. Piirteissä on puutteita, joita ei ilmene muilla menetelmillä tuotetuissa 

malleissa, ja erityisesti ongelmat aukkojen ja syvennysten osalta saavat tulosteet poikkea-

maan merkittävästi alkuperäisestä tietokonemallista. 

 

 
Kuva 15 Jauhepetisulatusmallin yksityiskohtia 

3.1.3 Pursotusmallit 

Pursotusmenetelmällä tuotettujen mallien pinnasta tuntee ja näkee valmistusvaiheen kerrok-

set selkeinä korkeuskäyrinä, varsinkin loivasti kohoavissa pinnoissa, joissa kerrokset muo-

dostavat selkeän porrasprofiilin. Leukaluumallissa erityisesti takahampaiden purentapinta 

on epäluonnollisen porrasmainen. 

 

Pursotusmallien yksityiskohtia on esitetty kuvassa 16. Hampaiden raot ja molempien pos-

kien onkalot ovat tulostuneet hyvin, eli reiät ja syvänteet ovat pysyneet auki, eikä ohuisiin 

seinämiin ole tulostunut ylimääräisiä aukkoja. Ohuet ja terävät ulostyöntyvät piirteet ovat 

tulostuneet myöskin melko hyvin. Oikean posken ohut silta on ehjä molemmissa malleissa, 

vaikka onkin ohuimmalta kohdaltaan vain noin yhden pursotuskerroksen paksuinen. Terä-

vimmillä ja ohuilla piirteillä pursotuksen paksuus on paikoin tietokonemallin alkuperäisiä 
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piirteitä suurempi, eli tulostimen tarkkuus loppuu kesken, eivätkä tietokonemallissa terävät 

piirteet ole enää tulosteissa kovinkaan teräviä. 

 

Pursotinsuuttimen lopettaessa ja siirtyessä uuteen kohtaan se on paikoitellen jättänyt jäl-

keensä ohuen vanan ylimääräistä materiaalia. Näitä vanoja on kuitenkin hyvin vähän ja ne 

ovat niin ohuita ja heikkoja, etteivät ne vaikuta mallin ulkoiseen olemukseen tai käytettä-

vyyteen merkittävästi. Näistä suuttimen jättämistä virheistä ei myöskään koitunut tässä ta-

pauksessa havaittavia vaikutuksia optisella mittauksella tuotettuihin tietokonemalleihin. 

 

Molemmat pursotusmallit on tulostettu samaan aikaan, eikä niistä silmämääräisellä tarkas-

telulla löydy havaittavia eroja. Jouduin merkitsemään mallit pienellä tussimerkinnällä, jotta 

erotan ne toisistaan. 

 

 
Kuva 16 Pursotusmallien yksityiskohtia 

3.1.4 Materiaalin suihkutus -malli 

Materiaalin suihkutus -malli on tuotetuista malleista pinnanlaadultaan ja piirteiden yksityis-

kohtaisuudelta paras. Tulostusmenetelmä ei ole jättänyt kappaleen pintaan mitään yksilöiviä 

piirteitä tai virheitä. Menetelmän ja tulostimen korkea resoluutio tuottaa niin ohuita kerrok-

sia, että ne eivät silmämääräisesti juuri erotu mallin pinnanlaatua tarkastellessa. Kaikki pin-

nat ovat tasaisia ja sulavasti jatkuvia. Pinnanlaatu on pääosin erittäin sileä. Tulosteen ker-

rosten suunnassa voidaan havaita erittäin vähäistä porrastusta, ja tämäkin vain sopivassa va-

laistuksessa. 

 

Kuvassa 17 on esitetty materiaalin suihkutus -mallin yksityiskohtia. Aukot ja onkalot ovat 

pysyneet avoimina, eikä ohuisiin pintoihin ole syntynyt ylimääräisiä reikiä. Oikean posken 

ohut silta on tulostunut ehjänä. Vasemman posken terävät luusärmät ovat tulostuneet osin 

kärjeltään teräviksi, eli tulostimen resoluutio riittää silmämääräisesti terävien särmien muo-

dostamiseen. Tämä ominaisuus on menetelmien vertailussa merkittävä, sillä muilla mene-

telmillä kerrospaksuus jättää kappaleisiin silmin havaittavia virheitä, pinnanlaatu on selke-

ästi porrasmainen tai ohuimpia muotoja ei kyetä tuottamaan. Materiaalin suihkutus -mene-

telmällä saavutetaan pääosin ihmissilmälle riittävä tarkkuus, jota voidaan pitää raja-arvona 

tällä osa-alueella. Koska preoperatiivisilla malleilla visuaalinen ilme on yksi arviointikri-

teeri, ihmissilmälle virheettömiä osia voidaan pitää merkittävänä etuna. 
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Kuva 17 Materiaalin suihkutus -mallin yksityiskohtia 

3.2 Optisen mittauksen tulokset 

3.2.1 Sideaineen suihkutus -mallit 

Sideaineen suihkutus -mallien erotukset tietokonemalliin on esitetty kuvissa 18 ja 19. Ham-

paiden rakoihin ja muihin syvennyksiin jääneet tummarajaiset muodot ovat pääosin alueita, 

joihin molemmat optisen mittalaitteen kamerat eivät saaneet samanaikaista havaintoa, eikä 

niihin näin muodostunut lainkaan pistepilven dataa. Tiiviin pintamallin luontivaiheessa auk-

koja voi käsin täyttää, mutta tällöin lopputulos on lähinnä silmämääräinen arvio. Syven-

nysten kohdalla pintamalli olisi virheellisesti suora seinämä viimeisten havaintopisteiden 

välillä, eikä tarvittavan käsityön määrä ole suhteessa saavutettuun hyötyyn. Tämän tyyppi-

sessä tarkistusmittauksessa mallin yhtenäinen pinta ei ole vaatimuksena eikä tuota lisäarvoa. 

Virheellinen käsin luotu pinta vääristäisi mittaustulosta jopa huonompaan suuntaan. 

 

Molempien sideaineen suihkutus -mallien pääpinnat ovat pääosin +0-0,3 mm sisällä ja etu-

reunan sisä- ja ulkopinnat ovat ZP1-mallissa +0-0,1 mm. Virhe korostuu erityisesti leuka-

luun sivuja kohti. Oikean puolen ulkoreuna on lähes kokonaan +0,2-0,3 mm, eikä sisäreuna 

ole vääristynyt vastaavasti samaan suuntaan, vaan on ylimitassa sisäänpäin. Osa ei siis ole 

vääntynyt ulospäin, vaan osan paksuus on tällä alueella kasvanut. Vasemman reunan uloim-

missa kohdissa havaitaan vastaavaa virhettä, joka yltää paikoitellen jopa +1 mm ylimittaan, 

eikä sisäreuna ole tässäkään vääristynyt vastaavasti alimittaan, eli osan paksuus on vastaa-

valla tavalla virheellinen kuin oikealla puolella. Yksityiskohdat ovat tulostuneet tarkasti, 

eikä niissä havaita selkeitä paikallisia virheitä. 

 

ZP2-mallin alkuperäisenä tietokonemallina on käytetty huonompilaatuista ja karkeampaa 

mallia, mikä näkyy myös optisen mittauksen mallissa korostuneena kulmikkuutena. Vertai-

lumallina erotuskuvan muodostamisessa on käytetty tätä samaa karkeampaa tietokonemal-

lia, eli osien tulostuvuus on siltä osin vertailukelpoista. Toisin kuin ZP1-mallissa, tämän 

leukaluun etupinta on sisä- ja ulkopinnoiltaan -0,1-0,3 mm alimitassa, eli osa on ohentunut 

etureunastaan. Samoin kuin ZP1-mallissa vasen ja oikea sivu ovat molemmat ylimitassa ja 

vasemmassa reunassa virheet ovat enimmillään jopa yli +1 mm. Virheet, etureunaa lukuun 

ottamatta, ovat molemmissa malleissa melko samankaltaisia ja samansuuruisia. 
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Kuva 18 Sideaineen suihkutus -mallin ZP1 erotuskuva 

 

 
Kuva 19 Sideaineen suihkutus -mallin ZP2 erotuskuva 
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3.2.2 Jauhepetisulatusmallit 

Jauhepetisulatusmallien erotukset tietokonemalliin on esitetty kuvissa 20 ja 21. Suurten pää-

pintojen tarkkuus on pääosin ylimitassa +0,2-0,3 mm, mutta erityisesti ahtaiden piirteiden 

tulostuvuudessa havaitaan selkeitä puutteita. Hampaiden väliset kolot ovat jääneet lähes um-

peen ja muissakin yksityiskohdissa voidaan havaita +0,6-1 mm eroavaisuuksia. Äärimittojen 

osalta oikea ja vasen ulkoreuna ovat molemmat vain hieman ylimitassa, kokonaisvirheen 

ollessa noin +0,2 mm. Etu- ja takasuunnassa alimittaa on noin 0,3 mm molemmin puolin 

takareunoissa. 

 

Molemmat jauhepetisulatusmallit ovat keskenään hyvin samankaltaisia. Ylimääräisen ai-

neen kasautuminen ei siis ole sattumanvaraista, vaan virheiden muodostuminen vaikuttaa 

tämän osan kohdalla melko systemaattiselta. Koska osien pääpinnat ovat selkeästi yksityis-

kohtia mittatarkempia, saattavat tämän tyyppiset virheet jäädä perinteisemmillä, usein ää-

rimittoihin keskittyvillä, mittausmenetelmillä havaitsematta. Toki osasta heti nähdään täy-

teen jääneet hampaiden raot, mutta esimerkiksi leuan sisäkaaren + 0,5-0,6 mm alueet voivat 

jäädä huomaamatta ja mittaamatta. 

 
Kuva 20 Jauhepetisulatusmallin SLS1 erotuskuva 
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Kuva 21 Jauhepetisulatusmallin SLS2 erotuskuva 

3.2.3 Pursotusmallit 

Pursotusmallien erotukset tietokonemalliin on esitetty kuvissa 22 ja 23. Molemmat pursotus-

mallit ovat optisen mittauksen perusteella hyvin mittatarkkoja. Suuret pääpinnat ovat pää-

osin ±0,1 mm sisällä ja yksityiskohdat ovat tulostuneet tarkasti. Selkein virhe on syntynyt 

molempien sivujen takapintoihin, joissa mallit ovat noin -0,2-0,3 mm nimellismittaa pie-

nempiä. Koska leukaluun etupinta on kuitenkin melko tarkasti nimellismitassa, on virhe ko-

konaismitassa pituussuunnassa etu- ja takapinnan välillä enimmillään siis noin -0,3 mm. Si-

vusuunnassa vasemman ja oikean ulkopinnan välillä kokonaisvirhe on vain noin -0,1 mm. 

Yksityiskohdat eivät erotu paikallisina virheinä pinnan yleisestä virheprofiilista. 

 

Mallien pinnassa näkyvät tummat kohdat ovat optisessa mittauksessa pistepilveen jääneitä 

reikiä. Ne ovat olleet niin suuria, että tiivistä pintamallia luotaessa niille ei ole sovitettu pin-

taa. Karkeammilla pinnanluontiarvoilla, jotka pyöristävät teräviä epäjatkuvuuskohtia, tai 

täyttämällä aukot käsin, näistä pääsisi eroon. Pursotuksen pintarakenteen melko terävät kor-

keuskäyrät aiheuttivat skannauksessa selvästi eniten tämän tyyppisiä aukkoja. Kuten kuvista 

havaitaan, aukot ovat pääosin alueilla, joissa jyrkkiä korkeuskäyriä esiintyy eniten, eli ham-

paiden yläpinnoilla, leukaluun alapinnalla ja kapeilla nousevilla alueilla. 
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Kuva 22 Pursotusmallin FDM1 erotuskuva 

 

 
Kuva 23 Pursotusmallin FDM2 erotuskuva 
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3.2.4 Materiaalin suihkutus -malli 

Materiaalin suihkutus -mallin erot tietokonemalliin on esitetty kuvassa 24. Tämän mallin 

kuvasta havaitaan, että pääpinnoissa on selkeitä virhealueita. Etureuna on mittatarkkuudel-

taan hyvä, mutta oikeaa sivua kohti kappaleen alareuna on ulkopinnaltaan selkeästi ylimi-

tassa +0,3-0,4 mm suurelta alueelta. Vastaavasti ulkopinnan koko oikea yläreuna on alimi-

tassa noin -0,4 mm ja sisäreuna ylimitassa vastaavasti noin +0,3 mm. Tämä viittaisi yläreu-

nan taipuneen kokonaisuudessaan sisäänpäin mutta kappaleen paksuuden olevan melko mit-

tatarkka. Vastaavaa virhettä havaitaan myös leukaluun vasemmassa reunassa. Siinä ulko-

pinta on myös alimitassa, mutta vähemmän, eli noin -0,2-0,3 mm. Molemmat sivut ovat siis 

supistuneet sisäänpäin. Tämän ilmiön todentamiseksi olisi syytä mitata useampia tulosteita 

ja koska tämä kyseinen malli on jo useita vuosia vanha, on virhe saattanut syntyä muoviin 

ajan ja lämmön, tai tämän muovin kovettavan uv-valon vaikutuksesta. 

 

Yksityiskohdat ovat materiaalin suihkutus -menetelmällä tulostuneet hyvin, eivätkä paikal-

liset virheet merkittävästi eroa pinnan yleisestä virheprofiilista. Koska tässä käytetty muovi 

on hieman läpikuultavaa ja vaaleaa, pinnan muoto ja yksityiskohdat erottuvat pääosin selke-

ämmin näistä skannatuista tietokonekuvista kuin varsinaisesta muovimallista. Läpikuulta-

vuuden vaikutus optiseen mittaukseen voidaan myös huomioida, jolloin havainnot eivät olisi 

aivan kappaleen pinnasta, vaan hieman pinnan sisältä, ja kappale mittautuisi systemaatti-

semmin alimittaisena. Nyt valtaosa pinnoista on kuitenkin hieman ylimitassa, eikä alimitassa 

oleva alue ole kappaleen läpikuultavimpia alueita. Tämän ilmiön vaikutusta olisi mielenkiin-

toista tutkia läpinäkyvyydeltään erilaisilla testipaloilla. Tässä mallissa käytetty muovi ei ol-

lut onneksi läpinäkyvää, vain erittäin kevyesti läpikuultavaa. 

 

 
Kuva 24 Materiaalin suihkutus -mallin PJ1 erotuskuva 
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3.3 Koordinaattimittauksen tulokset 

Nimellisarvot koordinaattimittauskoneen tulosten vertailuun on mitattu toistomittauksin al-

kuperäisestä tietokonemallista GOM Inspect -ohjelmistolla. Kuvassa 25 on esitetty käytet-

tyjen pisteiden sijainti tietokonemallissa. Käytettyjä pisteitä on yhteensä kahdeksan ja niiden 

välille on laskettu seitsemän etäisyyttä. Etäisyydet on nimetty muotoon: ”D” ja päätepistei-

den numerot, esimerkiksi D1-3 jne. Etäisyys kahden pisteen välille kolmiulotteisessa ava-

ruudessa on laskettu kaavan 2 esittämällä tavalla. Koska pisteiden sijainti kappaleen pin-

nassa ei ole yksiselitteinen, on etäisyydet laskettu kymmenen toiston keskiarvona ja tulokset 

on esitetty taulukossa 1. Lisäksi on laskettu toistomittauksen otoskeskihajonta (s) kaavan 3 

esittämällä tavalla ja noin 95 % luottamusväliä mittausepävarmuudelle kuvastava arvo kat-

tavuuskertoimella k=2 (2s), joka on alalla yleisesti käytössä mittalaitteiden mittausepävar-

muudelle. 

 

𝐷 = √(𝑥2 − 𝑥1)2 + (𝑦2 − 𝑦1)2 + (𝑧2 − 𝑧1)2 

      (2) 

 

𝑠 = √
1

𝑛 − 1
∑(𝑥𝑖 − �̅�)2
𝑛

𝑖=1

 

      (3) 

 
Taulukko 1 Tietokonemallista mitatut etäisyyksien nimellisarvot 

Nimi D1-3 D3-4 D1-4 D2-4 D3-6 D5-7 D5-8 

Pituus (mm) 63.66 47.02 79.33 81.49 12.90 40.82 67.58 

s (mm) 0.17 0.50 0.04 0.15 0.47 0.28 0.25 

2s (mm) 0.34 1.01 0.09 0.30 0.94 0.56 0.50 

 

 
Kuva 25 Mittapisteiden 1-8 sijainti leukaluumallissa 
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Kuten taulukon 1 arvoista voidaan havaita, on mittausepävarmuus tietokoneympäristössä 

melko suurta. Kattavuuskertoimella k=2 ollaan jo noin ±1 mm arvoissa. Valittuihin pisteisiin 

ei siis kyetä toistuvasti osumaan kovinkaan tarkasti, jolloin pisteiden väliset etäisyydet heit-

televät. 

 

Leukaluumallien viiden toistomittauksen keskiarvot on esitetty taulukossa 2. Taulukossa 3 

on esitetty kunkin mallin toistomittauksen mittausepävarmuus kattavuuskertoimella k=2 

(2s). Alkuperäiset koordinaattimittauksen mittauspöytäkirjat on esitetty liitteessä 1. 

 
Taulukko 2 Leukaluumallien koordinaattimittauksen tulokset 

MALLI 
Etäisyys (mm) 

D1-3 D3-4 D1-4 D2-4 D3-6 D5-7 D5-8 

PJ1 62.56 48.72 79.30 81.16 13.33 39.79 67.29 

FDM1 62.43 47.70 79.17 81.23 12.90 40.36 67.46 

FDM2 62.76 47.54 79.23 81.47 12.66 40.55 67.09 

SLS1 62.28 46.96 79.25 81.57 12.65 40.16 66.74 

SLS2 62.68 47.56 79.15 81.37 12.94 39.74 66.76 

ZP1 63.16 48.83 80.74 82.79 12.77 39.90 67.01 

ZP2 63.23 48.71 81.18 83.06 12.81 39.30 66.51 

 
Taulukko 3 Leukaluumallien etäisyysmittauksen mittausepävarmuus 

MALLI 
Mittausepävarmuus kattavuuskertoimella k=2 (mm) 

D1-3 D3-4 D1-4 D2-4 D3-6 D5-7 D5-8 

PJ1 1.61 1.80 0.70 0.54 1.39 0.30 0.71 

FDM1 0.92 0.95 0.58 0.93 0.40 0.37 0.51 

FDM2 1.37 0.79 0.97 0.93 0.74 0.19 1.17 

SLS1 0.92 1.41 0.18 0.17 0.53 0.22 0.27 

SLS2 0.86 0.97 0.71 0.36 0.67 0.79 0.60 

ZP1 0.82 1.20 0.55 0.44 0.71 0.20 0.87 

ZP2 0.87 1.52 0.44 0.55 0.79 3.21 1.07 

 

Kuten taulukon 3 arvoista voidaan havaita, on silmämääräisesti käsiohjauksella mitattujen 

pisteiden ja niistä laskettujen etäisyyksien toistettavuus vielä huonompaa kuin tietokonemal-

lista ohjelmistolla mitattaessa. Koordinaattimittauskoneelle ilmoitettu mittauskyky 

± 3,9 + 4L µm, eli tässä tapauksessa pisimmällä etäisyydellä 83 mm: ± 4,23 µm, ei siis vai-

kuta merkittävästi tulosten virhearvioon mittausjärjestelyjen yleisen toistettavuuden ollessa 

näin heikkoa. Kaikkien taulukossa 3 ilmoitettujen arvojen keskiarvo on 0,81 mm. 

 

Taulukossa 4 on esitetty leukaluumalleista mitattujen etäisyyksien absoluuttiset erotukset 

tietokonemallista mitattuihin etäisyyksien nimellismittoihin. Kustakin etäisyydestä tarkin tu-

los on alleviivattu. 
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Taulukko 4 Leukaluumallien etäisyysmittausten erotus nimellismittoihin 

MALLI 
Erotus nimellismittaan (mm) 

D1-3 D3-4 D1-4 D2-4 D3-6 D5-7 D5-8 

PJ1 1.10 1.70 0.03 0.34 0.43 1.03 0.29 

FDM1 1.22 0.67 0.16 0.26 0.01 0.46 0.12 

FDM2 0.90 0.52 0.10 0.02 0.23 0.27 0.49 

SLS1 1.38 0.06 0.09 0.07 0.24 0.67 0.83 

SLS2 0.97 0.54 0.18 0.13 0.04 1.08 0.81 

ZP1 0.50 1.81 1.41 1.30 0.12 0.92 0.57 

ZP2 0.43 1.69 1.85 1.57 0.09 1.52 1.07 

 

Kuten taulukon 4 tuloksista huomataan, ovat lasketut erotukset suhteessa mittausepävarmuu-

teen niin pieniä, että saaduista tuloksista ei voida tehdä luotettavia päätelmiä. Kuitenkin saa-

tujen tulosten valossa pursotusmallit FDM1 ja FDM2 saivat eniten tuloksia lähimmäs nimel-

lismittaa ja vastaavasti sideaineen suihkutus -mallit ZP1 ja ZP2 jäivät pääosin kauimmas 

nimellismitoista. 

 

Tuloksista voidaan varmuudella todeta, että tätä mittausjärjestelyä yhdistettynä epämääräi-

sen muotoisiin kappaleisiin ei voida pitää soveltuvana. Jotta koordinaattimittauskoneen mit-

tauskykyä ja resoluutiota päästään hyödyntämään, tulee kappaleelle voida muodostaa auto-

maattinen mittausohjelma, tai mitattavien piirteiden tulee olla ainakin geometrisesti määri-

teltyjä, kuten tasoja tai pyörähdyssymmetrisiä. Pintapisteitä käsin mittaamalla ei saavuteta 

riittävää tarkkuutta eri valmistusmenetelmien virheiden arviointiin. 

3.4 Tulosten korrelaatio 

Pursotusmallit ovat optisen mittauksen tulosten perusteella hyvin mittatarkkoja, eivätkä ne 

sisällä keskimääräisestä matalasta virhearvosta erottuvia paikallisia virheitä. Koordinaatti-

mittauskoneella saadut tulokset tukevat pursotusmallien yleistä mittatarkkuutta. Visuaali-

sesti tarkasteltuna kritiikki voidaan kohdistaa pursotusmallin porrasmaiseen ja epätasaiseen 

pinnanlaatuun. Tämä pinnan porrasprofiili ei ole riittävän suurta erottuakseen optisella mit-

talaitteella, ja pistepilven yhtenäiseksi pintamalliksi muuntava vaihe tasoittaa pintaa entises-

tään. Pinnanlaatu erottuukin lähinnä optisen mittauksen malleihin jääneistä aukoista. Myös-

kään työssä käyttämäni koordinaattimittauskone tai valittu mittausjärjestely eivät kykene 

mittaamaan mallin pinnanlaatua. Mikäli preoperatiiviseen malliin halutaan tehdä esimer-

kiksi tussimerkintöjä, niin havaitsin tämän pinnanlaadun olevan sen suhteen melko hankala. 

 

Materiaalin suihkutus -malli on yksityiskohtien tulostuvuuden ja pinnanlaadun osalta tutki-

tuista malleista paras. Optisen mittauksen tuloksista havaittiin tiettyjä virhealueita, jotka oli-

vat kuitenkin alle ± 0,5 mm. Koordinaattimittauskoneen tuloksissa materiaalin suihkutus -

malli sai pääosin keskimääräistä tarkemmat arvot. Salmi et al. (2013a) sai materiaalin suih-

kutus -menetelmälle tarkkuudeksi 0,18 ± 0,13 %, ja se oli kyseisessä tutkimuksessa käyte-

tyistä menetelmistä selvästi tarkin. Optisella mittauksella saamani tulos on osittain ristirii-

dassa tämän havainnon kanssa, mutta selittäviä tekijöitä voi olla useita. Mittausmenetelmien 

merkittävä ero on näistä yksi, eli kuten optisen mittauksen erotuskuvasta voidaan havaita, 

ovat virhealueet melko paikallisia. Mikäli koordinaattimittauskoneelle valitut mittapisteet 

eivät osu näille alueille, ei virhettä havaita. Toiseksi käyttämäni leukaluumalli eroaa muo-

doltaan merkittävästi toisessa tutkimuksessa käytetystä pääkallomallista. Leukaluumallin u-

muoto mahdollistaa molempien poskien taipumisen erona pallomaiseen pääkallomalliin. 
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Sideaineen suihkutus -mallit ovat visuaalisesti tarkasteltuna hyviä, mutta optisen mittauksen 

tuloksissa havaittiin selkeitä ongelmia vasemman posken ja erityisesti poskihampaiden reu-

noissa. Mallien yleinen tarkkuus muilla pinnoilla on kohtuullinen. Se pysyy ±0,3 mm tuntu-

massa. Koordinaattimittauksen tuloksissa molemmat sideaineen suihkutus -mallit saivat 

heikkoja tuloksia erityisesti etäisyyksillä, joiden päätepisteet sijaitsevat sivusuunnassa mal-

lin eri puolilla, oikeassa ja vasemmassa poskessa. Tämä tukee optisen mittauksen havaintoja. 

Selitys poskihampaiden merkittävälle, mutta hyvin paikalliselle, virheelle saattaa olla jälki-

käsittelyn syanoakrylaattikylpy, josta on voinut jäädä tälle alueelle paksumpi kerros valu-

mien seurauksena. 

 

Jauhepetisulatusmallit olivat visuaalisesti tarkasteltuna heikoimpia, ja erityisesti yksityis-

kohtien tulostuvuudessa oli merkittäviä puutteita. Optisella mittauksella havaittiin nämä sa-

mat ongelmat, kun käytännössä kaikki pienet yksityiskohdat olivat tulostuneet umpeen. Op-

tisen mittauksen tuloksissa suurten pääpintojen tarkkuudessa ei havaittu selkeästi muita me-

netelmiä huonompia tuloksia. Myöskään koordinaattimittauksen tuloksista ei havaita sel-

keitä poikkeamia eri suuntaisten etäisyyksien välillä, tai verrattuna muiden menetelmien tu-

loksiin. Mallien keskinäiset erot herättävät kysymyksiä menetelmän ja jälkikäsittelyn tois-

tettavuuden suhteen. Irtaimen jauheen puhdistuksen yhteydessä on riskinä poistaa tarpeel-

lista, tai jättää puhdistamatta ylimääräistä ainetta. 



44 

 

4 Johtopäätökset 
Koordinaattimittaus pitää edelleen hallussaan teollisen tarkkuusmittauksen de facto -stan-

dardin asemaa, mitä voidaan pitää perusteltuna tarkkuuden ja automatisoinnin osalta ja 

koska kyseessä on käytössä olevien, perinteisten valmistusmenetelmien käänteisprosessi. 

Uudet materiaalia lisäävät valmistusmenetelmät mahdollistavat paitsi täysin uudenlaisia 

kappalegeometrioita, myös entistä pienempien sarjakokojen valmistuksen. Tämän tyyppisiin 

sovelluksiin koordinaattimittaus ei ole riittävän joustava. Kappaleiden kiinnitys on vaikeaa 

ja yksilöllisten kiinnitysten ja mittausohjelmien rakentaminen taloudellisesti kannattama-

tonta. Tietokoneiden laskentateho mahdollistaa yhä kehittyneemmät konenäkösovellukset ja 

suurempien tietomäärien hallinnan, jotka ovat vaatimuksia optiseen mittaukseen, sekä eri-

tyisesti 3D-skannaukseen: suurten pistepilvien sujuvaan käsittelyyn ja mallien visuaaliseen 

vertailuun. 

 

Preoperatiiviset mallit ovat hyvä esimerkki yksilöllisistä kappaleista, joista ei löydy perin-

teisessä koneensuunnittelussa esiintyviä suoria pintoja, nurkkia, lieriöitä tai oikeastaan mi-

tään yksiselitteisiä piirteitä, joiden geometriaa voisi käyttää referenssinä mittauksille. Sen 

lisäksi että jokaisen ihmisen leukaluu on erilainen ja muodoltaan hankala, ovat eri kehon 

osien muodot toisistaan täysin poikkeavia. Tätä yhtälöä on vaikea sovittaa perinteiseen teol-

lisuustuotantoon, jonka tarpeisiin koordinaattimittauskone on luotu vastaamaan. Optinen 

mittaskanneri ei ole samalla tavalla riippuvainen kappaleen tunnetusta geometriasta, kunhan 

kappaleen ominaisuudet muuten ovat soveltuvia optiseen mittaukseen. Lisäksi kappaleen 

kiinnitys on optisella mittausmenetelmällä sallivampi. Teollisessa sarjatuotannossa myös 

optinen mittausjärjestelmä edellyttää mittauksen ja kiinnityksen suunnittelua sekä muuta esi-

valmistelua, mutta piensarjoilla ja prototyyppituotannolla tältä voidaan välttyä jopa koko-

naan. 

 

Tässä työssä käytettiin yleisiä kaupallisia materiaalia lisääviä valmistusmenetelmiä ja saatiin 

käsitys niiden ominaispiirteistä ja mittatarkkuudesta. Optisella mittalaitteella tuotetuista 

virhe-värikartoista voidaan havaita selkeitä ongelmakohtia ja eroavaisuuksia eri valmistus-

menetelmien välillä. Käyttämäni optinen mittausjärjestelmä on valmistajan suunnittelema 

valmis kokonaisuus, ja sen käyttö osoittautui erittäin yksinkertaiseksi. Lyhyen harjoittelun 

jälkeen 3D-skannattu malli syntyi nopeasti, ja sitä pääsi havainnollisesti vertaamaan alkupe-

räiseen tietokonemalliin. Ohjelmistoihin on rakennettu estoja mittausvirheiden välttä-

miseksi, ja työkalut sisältävät kaiken oleellisen skannattujen pistepilvien käsittelyyn. Erityi-

sesti vähemmän mittaustekniikkaa tunteville mittausmenetelmän visuaalisuus helpottaa mit-

tausten suorittamista merkittävästi. Tämä on keskeistä erityisesti, jos ajatellaan lääkintähen-

kilökunnan itsenäisesti tulostavan ja verifioivan malleja. 

 

Omassa tutkimuksessani suurimmat puutteet ilmenivät koordinaattimittausmenetelmässä. 

Tulosten hajonta oli sen osalta liian suurta. Tämän vuoksi tuloksia ei voitu onnistuneesti 

käyttää vahvistamaan optisella mittalaitteella saatuja havaintoja. Toisaalta saadut tulokset 

vahvistivat oikeaksi käsitykseni siitä, että hyvästä tarkkuudestaan huolimatta koordinaatti-

mittaus ei sovellu tässä muodossa tämän tyyppisten osien mittaukseen. Nykyaikaisemmilla 

koordinaattimittauskoneilla mittausohjelmia voidaan rakentaa tietokonemallien pohjalta ja 

kappaleen asemointi ja kohdistus on joustavampaa, mikä olisi ollut selkeä etu omissa mit-

tauksissani. Nyt käytin koordinaattimittauskonetta lähinnä monimutkaisena käsimittalait-

teena. 
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Tässä työssä käytettiin vain yhtä tai kahta tulostetta kustakin valmistusmenetelmästä. Vaikka 

eri valmistusmenetelmiä oli käytössä neljä, jäivät tutkimuksen ulkopuolelle esimerkiksi va-

lokovetus altaassa ja kerroslaminointi. Näin pienellä otannalla ei voida tehdä kattavia yleis-

tyksiä havaittujen virheiden systemaattisuudesta. Valmistusmenetelmän, tulostusasetusten, 

materiaalin ja kappaleen asemoinnin vaikutusta voisi tutkia optista mittalaitetta apuna käyt-

täen vielä merkittävästi kattavammin. Lisäksi optisella mittalaitteella tulisi tehdä useampia 

toistoja ja tutkia tulosten toistettavuutta. Useat lukemani tutkimukset aihealueesta ovat pää-

osin keskittyneet vain yhteen mallitulosteeseen tai valmistusmenetelmään, jolloin havainto-

jen ulottaminen materiaalia lisääviin valmistusmenetelmiin yleisesti on mahdotonta. Ole-

massa oleva tutkimustieto, tulostusmenetelmien vertailu ja erilaiset verifiointimenetelmät 

ovat jakautuneet useisiin julkaisuihin ja näkisin, että kattavalle ja laajamittaiselle kokoavalle 

tutkimukselle olisi tilaa. Yhdistämällä koko pinnan kattava optinen mittaus esimerkiksi 

Salmi et al. (2013a) kehittämään koordinaattimittausmenetelmään, voitaisiin menetelmien 

välille hakea korrelaatiota ja parantaa erityisesti mittausjärjestelyjen luotettavuuden arvioin-

tia. 

 

Preoperatiivisten mallien ja lääketieteellisen 3D-tulostamisen kehityssuunta on kohti moni-

mutkaisempia malleja ja erikoisempia materiaaleja. Elimien ja pehmeää kudosta sisältävien 

tulosteiden kohdalla mittauksen kosketuksettomuus on selkeä etu tai jopa välttämättömyys. 

Näkisin, että tästä syystä optiset mittausmenetelmät ovat etulyöntiasemassa kosketukselli-

siin mittausmenetelmiin nähden. Monimutkaisimmilla malleilla voidaan myös mallien veri-

fioinnissa käyttää tunkeutuvia mittausmenetelmiä, kuten tietokonetomografiaa tai magneet-

tikuvausta. 
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