




HT LASER OY
HT Laser on vuonna 1989 perustettu teollisuuden järjestelmätoimittaja ja joustavasti 

palveleva kumppani. Erikoisosaamistamme ovat kokoonpanot ja 
komponenttivalmistus sekä tarpeiden mukaan optimoidut ja jalostetut leikkeet.

Tarjoamme kokonaisvaltaisesti leikkauksen, särmäyksen, hitsauksen, koneistuksen, 
3D-metallitulostuksen, pintakäsittelyn, kokoonpanon ja tuotekehityksen palvelut. 

Olemme teollisen laser- ja vesileikkauksen sekä laserhitsauksen pioneeri ja alan 
johtavia toimijoita Suomessa.  

Kaikkea toimintaamme ohjaavat sertifioidut, ISO:9001- ja ISO:14001 -standardien 
mukaiset laatu- ja ympäristöjärjestelmät. HT Laser on osa Teiskonen-konsernia. 

https://www.youtube.com/watch?v=D2cDlF5c-Qc
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HT Laser tekniset 
menetelmät
Leikkausmenetelmät

Laserleikkaus

Vesileikkaus

Plasmaleikkaus

Polttoleikkaus

Levytyökeskukset

Combi

Särmäys (max 8m, 1 000 t)

Hitsaus (manuaali-, robotti-, laser-)

Koneistus

3D-metallitulostus

Jauhemaalaus

Kokoonpano

Setitys

Mittaus ja verifiointi (faro)

Suunnittelu ja FEM-laskenta

Tuotekehitys 



Millaisia näkemyksiä ja tarpeita teollisuusyrityksillä on
3D-metallitulosteisiin liittyen?

50
vastausta

Kone- ja 
laiterakentajat

Rakennusteollisuus

Kulkuneuvoteollisuus

Meriteollisuus

Puolustusteollisuus

40%
liikevaihto

<20M€

60%
liikevaihto

>20M€

2018
huhti-

toukokuu



3D-metallitulostusteknologioiden hyödyntäminen kiinnostaa

Yli 90% yrityksistä
on tutustunut aiheeseen vähintään 
”passiivisesti” – aiheesta lukemalla

50% yrityksistä
on tutustunut aiheeseen ”aktiivisesti” –
keskustelemalla asiantuntijoiden kanssa, 

osallistumalla tilaisuuksiin, ym.

3,6
3,7

asteikolla
1-5



3,6
Puolet vastanneista arvioi metallitulosteidensa tarpeen kasvavan merkittävästi.

10% vastanneista hyödyntää metallitulosteita.



HT LASER 3D-METALLINTULOSTUS – KOKO VALMISTUSKETJUN PALVELU

SUOMEN TEHOKKAIN 3D-TULOSTIN

KOULUTETTU HENKILÖSTÖ

MONIPUOLINEN MENETELMÄVALIKOIMA

TURVALLINEN 



SLM 280 2.0 TWIN 700W - Suomen tehokkain

• Jauhepetimenetelmä

• Kaksi 700W IPG-kuituresonaattoria

• Tulostuskammio 280*280*365mm

• Tulosteen piirrekoko 150 µm

• Kerrospaksuudet 30 ja 60 µm

• Kaksi materiaalia tulossa – ensimmäinen 
alumiini AlSi10Mg

• Toinen materiaali valitaan keväällä kysynnän 
mukaan

• 316L

• Titaani

• Inconel



Metallitulosteen suunnittelu

• Huomioi tukirakenteet 

• … ja niiden poistaminen

• Poistoon voi yhdistää koneistuspinnan

• Tukirakennetta tulee aina vähintään kasvatusalustaan kiinnitykseen

• Tukirakennetta tulee alumiinilla 30-35 astetta jyrkemmille alapinnoille 

• … ja suuremmillekin kulmille riippuen geometriasta

• Tukirakenteiden määrä riippuu kappaleen orientaatiosta ja muodoista

• Tukirakenteiden määrä vaikuttaa jälkikäsittelyn määrään eli kustannuksiin

• Usein vaakarakenne on nopeampi tulostaa, mutta tukien määrä lisääntyy oleellisesti

• Vaakareiät onnistuvat max. n. 10 mm halkaisijalle ilman tuentaa

• Säädöt ovat konekohtaisia, tulostaja tietää toleranssit



Metallitulostuspalvelu HT Laser

HT Laser valitsee tulostusorientaatiot ja käytettävät tukirakenteet sekä tekee nestauksen. 

HT Laser yhteensovittaa tulostusratkaisut todennäköisen koneistuksen kanssa. 

Aloita prosessi ajoissa – tulostaja saattaa tehdä
muutosehdotuksia vielä suunnitteluprosessin jälkeen.

Tarjoamme myös 3D-suunnittelua ja topologiaoptimointia. 

Tarjouspyyntöjen vastaanottaminen
• Tulostuskappaleiden kartoitus
• Nykyisen kappaleen muokkaus tulostettavaksi
• Tulostusvalmiiden kappaleiden työnsuunnittelu ja toteutus
• Uuden tuoteversion suunnittelu ja toteutus
• Koulutus suunnittelijoille
• Protot, proof-of-concept -osat



Esimerkit käyttökohteista
Nopeus – varaosat, kiireosat

Vanhat osat – valumuotit 

Protot – myös ”viipale”

Tuotekehitys

Liitoselementit

Yksittäistarpeet

Sarjat

Työkalut

Vioittuneen kappaleen korjaus tulostamisella 

Uuden tuotteen suunnittelu 

Vanhan tuotteen tulostus

Uusi tuote – suunniteltu 3D-metallitulostukselle

Tulostuskappaleen jatkaminen laserhitsauksen avulla





3D-tulosteet yhteydenotot:

Sanna Teiskonen
p. 040-750 5525

sanna.teiskonen@htlaser.fi

Riikka Maija Helin
3D-metallitulostus, operaattori

Jari Naukkarinen
3D-metallitulostus, operaattori


