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Anna-Rafaela.Fischer.
Ritva.Viisanen

Katsaus.tukeproteeseihin.ja.
niiden.valmistukseen.
1 JOHDANTO
Valitsimme aiheeksemme suulakihalkiopo-
tilaiden irtoproteettisen hoidon, eli obtu-
raattori tukeproteesin valmistuksen. Kiin-
nostuksemme heräsi, koska ko. proteeseja 
valmistetaan vieläkin jonkin verran eikä 
hammasteknisessä koulutuksessa  juurikaan 
aiheesta puhuta. Toisessa luvussa kerromme 
hieman huuli- suulakihalkiohoidon histori-
asta, jonka leikkaushoito on viime vuosi-
kymmeninä nopeasti kehittynyt. 

Kerromme myös halkioiden synnystä, 
anatomista, halkiotyyppien luokittelusta ja 
leikkaus- ja oikomishoidosta. Erityisprote-
tiikassa on syytä tuntea kaikki nämä asiat, 
koska siinä on erityisen tärkeää, että koko 
hoitohenkilökunta osallistuu hoidon ja 
proteesin suunnitteluun. Hammasteknikon 
tulee tietää halkiopotilaan hoidosta, tilan-
teesta ja halkion laadusta voidakseen suun-
nitella hammaslääkärin kanssa yhteistyössä 
potilaalle paras mahdollinen proteettinen 
hoito. 

Esittelemme perinteisen ja hyvin tyypilli-
sen tavan valmistaa tukeproteesi. Menetelmä 
on kuitenkin osittain hankala ja mielestäm-
me hieman vanhanaikainen, eikä proteesi 
välttämättä ole käyttömukavuudeltaan paras 
mahdollinen. Tätä asiaa aloimme tutkimaan 
tavoitteena valmistaa proteesi, joka on  kes-
tävä, hygieeninen, hyvän retention omaava 
ja potilaalle käytössä toimiva. Valmistimme 
erilaisia tuke proteeseja hyödyntäen erilaisia 

materiaaleja, kuituja ja tukeosan muotoiluja. 
Vertailimme proteesien hyviä ja huonoja 
puolia ja yhdistelimme niitä saadaksemme 
yhden proteesityypin, joka palvelee tarkoi-
tusta parhaiten, eikä ole kustannuksiltaan 
kallis, eikä kovin hankala valmistaa. 

2 HUULI- JA SUULAKI-
HALKIOHOIDON 
HISTORIA
2.1 Yleistä historiaa halkioista
Huuli- suulakihalkiot ovat  yhtä vanha ja 
laajalle levinnyt ilmiö kun ihmiskunta itse. 
Yhdellä noin tuhannesta tutkitusta Egyp-
tin muumiosta ajalta 4000 – 2000 e.Kr. on 
suulakihalkio. Muutamalla n. 200 – 400-lu-
vuilta peräisin olevalla Etelä-Amerikan in-
tiaanikulttuurin kiviveistoksella on ilmeinen 
huulihalkio. Kreikan 

Korintista on löydetty noin vuodelta 400 
e.Kr. peräisin oleva terrakottapää, jonka 
esittämällä täysikasvuisella miehellä on selvä 
täydellinen huuli- suulakihalkio.

Ensimmäinen tieto huulihalkioleikkauk-
sesta on kiinasta vuodelta 390. Hoidettu 
potilas joutui leikkauksen jälkeen olemaan 
100 päivää puhumatta ja syömättä kiinteää 
ruokaa. Skandinaviassa ensimmäinen huu-
lihalkio leikkaus (1246 tai 1247) on kuvattu 
Norjassa ns. Sturlunga –kokoelman kerto-
muksessa.

1300 –luvun alussa Alankomaalainen ki-
rurgi Johan Yperman mainitsi kirjoitukses-
saan ensin muiden aikaisemmin käyttämistä 
menetelmistä ja esitti sitten oman huulihal-
kion leikkausmetodinsa.

Pariisilainen Pierre Franco paransi Yper-
manin menetelmän ompelutekniikkaa 1500 
–luvulla, mutta periaatteessa halkioneulat 
ja kahdeksikkosidos olivat käytössä 1800 
–luvun puoliväliin, meillä Suomessa vielä 
vuoteen 1856.

Le Monnier onnistui sulkemaan pehme-
än suulaen halkion vuonna 1764, mutta 
yleisesti ottaen suulakihalkioita ei pystytty 
leikkaamaan ennen nukutuksen keksimistä. 
(Hukki ym.1998: 10-15.)

2.2Halkiohoidon historia Suomessa
Lääkärit on perinteisesti koulutettu yliopis-
tossa, Suomessa 1640 perustetussa Turun 
Akatemiassa. Kirurgia sen sijaan oli käsityö-
läisammatti, jossa koulutus oli kiltamuotois-
ta etenemistä oppipojasta eri kisälliasteiden 
kautta välskäriksi. Ensimmäisten säilynei-
den tietojen mukaan ensimmäiset kirurgit 
Suomessa ovat toimineet Viipurissa 1499 
ja Turussa 1538. 

Koska tehokasta puudutusta ja nukutusta 
ei tunnettu, kirurgilla oli kiire, ja leikkaukset 
kohdistuivat lähes yksinomaan kehon pin-
taosiin. Niinpä huulihalkioita leikattiin jo 
varhain ja suulakihalkioita taas ei lainkaan.

Suomen ensimmäinen tunnettu halkio-
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leikkaus on kuvattu arkkiveisussa vuodelta 
1763. Se on tiettävästi maailman ensimmäi-
nen potilaan itsensä kertoma kuvaus halki-
oleikkauksesta. Hän kuvailee tarkasti halki-
on aiheuttamat haitat, esteettisen vamman, 
avohonotuksen ja imemiskyvyn puutteen, 
sekä kuvailee leikkauksen. Ennen aneste-
sian aikaa leikkaukset olivat luonnollisesti 
harvinaisia. Jonkinlainen puudutus saatiin 
jäähdyttämällä leikkaus alue jääsohjolla. Tu-
run Lääninsairaalan potilasluettelossa ajalta 
1767 – 1772 on mainittu vain yksi huulihal-
kioleikkaus. (Hukki ym.1998:16-20.)

2.2.1 Hoito kehittyy
Yhdysvalloissa vuonna 1846 keksittiin 
leikkauskivun estämiseksi yleisnukutus, ja 
Suomessakin se otettiin käyttöön jo seuraa-
vana vuonna. Nyt ensikertaa oli mahdollis-
ta suorittaa myös suulakihalkioleikkauksia. 
Samalla tapahtui yleisestikin kirurgian suuri 
kehitys, kun kirurgilla ei enää ollut kiirettä. 
Halkioleikkaukset yleistyivät vähitellen, joh-
tuen nukutuksen keksimisestä sekä myös 
väestön kasvusta. (Hukki ym. 1998:21-23.)

3 SUULAKIHALKIOIDEN 
SYNTY
Kukaan ei tiedä varmasti miten halkiot syn-
tyvät, mutta joitakin syitä tunnetaan.  Ulkoi-
set tekijät eivät vaikuta halkioiden syntyyn 
läheskään niin paljon kuin perinnöllisyys. 
Lähisukulainen, jolla on aiemmin todettu 
halkio on tärkein riskitekijä.

Suulaki- ja huuli- suulakihalkioiden kehi-
tys ajoittuu viidennen ja kahdennentoista 
raskausviikon välille, jonka jälkeen suulaki  
on koko pituudeltaan sulkeutunut. Suulaen 
kehityksen häiriöitä aiheutuu herkemmin 
seitsemännellä ja kahdeksannella raskaus-
viikolla. Ulkoisilla tekijöillä ei yhdeksännen 
raskausviikon jälkeen ole enää merkitystä. 
Mikään yksittäinen tapahtuma tai yhden-
vaikuttajan virhe ei riitä selittämään halkion 
syntyä vaan sen syntytapa on monitekijäi-
nen. Halkion syntyyn vaikuttavat samanai-
kaisesti useat perintötekijät sekä ympäristö-
tekijät. Monitekijäisesti syntyvissä kehitys-
häiriöissä arvellaan taustalla olevan usean 
samaan suuntaan vaikuttavan perintöteki-
jän yhdistelmä, joka ilmenee mahdollisesti 
vielä sopivan ulkoisen tekijän vaikuttaessa. 
Kaikista halkioista 3-8% johtuu yksittäisen 
perintötekijän virheestä tai perintöaineksen 
häviämisestä tärkeässä kohdassa perimää. 
Ulkoiset tekijät ovat  erittäin harvoin hal-
kion  todennäköisin syy, koska niiden on 
vaikutettava juuri oikeaan aikaan raskauden 
alkuviikkoina ennen yhdeksättä raskausviik-
koa.

Perheessä joissa on halkiolapsi voidaan 
halkion toistumismahdollisuutta tutkia uu-

siutumistodennäköisyyksien avulla. Uusiu-
tumisen kannalta tärkeimmäksi tekijäksi on 
havaittu halkion tyyppi, eli onko kyseessä 
pelkkä suulakihalkio vai huuli- ja suulakihal-
kio.  Jos halkion syy on vallitsevasti toimiva 
(dominantti) perintötekijä on uusiutumis-
riski suurimmillaan 40-50% halkiopotilaan 
omilla lapsilla ja usein myös saman sisa-
russarjan seuraavilla lapsilla. Sisaruksilla, 
joilla on peittyvästi vaikuttava (resessiivi-
nen) perintötekijä on halkion uusiutumisen 
mahdollisuus 25% sen sijaan halkiopotilaan 
omilla lapsilla riski on hyvin pieni. Toisi-
naan yhden geenin virheestä johtuva halkio 
periytyy sukupuoleen sidotusti, jolloin nai-
set kantavat halkiogeeniä, mutta halkioita 
esiintyy vain perheen pojilla.

4. HALKIOIDEN 
ANATOMIA
Yläleuka ja suulaki muodostuvat kolmesta 
osasta, kahdesta suulaen puoliskosta ja pie-
nestä etummaisena sijaitsevasta osasta. Kol-
miomaisesta etukappaleesta muodostuu ns. 
premaksilla, joka käsittää suulaen ja ham-
maskaaren etuosan, ja huulen keskiosan, 
prolabiumin. Suulaen kahdesta puoliskosta 
muodostuu loppuosa tulevasta suulaesta ja 
hammaskaaresta.

 Suulaen puolella premaksilla yhdistyy 
nenän väliseinään, ja suulaen molemmat 
puoliskot kasvavat yhteen nenän välisei-
nän alareunan sekä premaksillan kanssa. 
Premaksillan ja suulaen puoliskojen liitty-
mäkohtaa, pientä reikää suulaen etuosassa, 
kutsutaan foramen incisivumiksi, jolla on 
halkioiden luokittelussa tärkeä merkitys.

Avoimena olleet suulaen saumat sulkeu-
tuvat 9. raskausviikkoon mennessä, ylähuu-
len saumakohdat noin viikkoa aikaisemmin. 
Suulaki on täysin kehittynyt 12. raskaus-
viikkoon mennessä. Tekijät jotka estävät 
suulaen osien yhteenliittymisen, johtavat 
halkion syntymiseen ja halkiota aiheuttavan 
tekijän vaikutuksen ajoittuminen sulkeutu-
misprosessin eri vaiheisiin tai kohtiin johtaa 
erityyppisiin halkioihin. Lihakset,      jotka 
normaalisti sikiökehityksen aikana yhdisty-
vät toisiinsa huulen ja suulaen alueella, eivät 
halkion vuoksi kykene kasvamaan yhteen, 
vaan joutuvat etsimään uudet kiinnittymis-
kohdat halkion läheisyydestä. Virheelliset 
lihasten kiinnittymiskohdat ovat tunnus-
omainen piirre huuli- ja suulakihalkiolle. 
Väärän kiinnittymisen vuoksi lihaksiston 
toiminta halkiokohdalla jää puutteelliseksi, 
ja väärin suuntautuva lihasten jännitys pyrkii 
laajentamaan halkiota saaden aikaan eri hal-
kiotyypeille tyypilliset muutokset luustossa 
ja pehmytkudoksissa. Halkioiden korjaus-
menetelmien yhtenä peruspyrkimyksenä 
onkin lihaksiston rakenteen palauttami-

nen mahdollisimman normaaliksi. (Hukki 
ym.1998:33-34.) 

4.1 Huulen ja nenän anatomia
Ylä- ja alahuulen lihaksisto muodostuu pää-
osin rengasmaisesta orbigularis oris-lihak-
sesta eli suun ympärys kehälihaksesta, joka 
kapenee suupieliä kohden ja saa muiden kas-
volihasten yhteisvaikutuksesta aikaan erilai-
sia kasvoilmeitä. Kehälihasta peittää pehmeä 
sidekudos, josta muodostuu iho ja huulipu-
na. Nenän väliseinän alapuolella huulen kes-
kellä on filtrum, eli kahden koholla olevan 
ihoharjanteen muodostama kuoppamainen 
alue, joka muodosta yhdessä ihon ja huuli-
punan kanssa ns. amorin kaaren. Yläleuan 
keksikappaleen liitoskohdat sijaitsevat filtru-
min ihoharjanteiden kohdalla, ja juuri tähän 
kohtaan huulessa syntyy huulihalkio, joko 
toiselle tai molemmille puolille.

Taipuisat ja kaarevat nenärustot muo-
dostavat sieraimen ja nenän kärjen. Nenän 
rustoinen väliseinä, septum, kannattelee 
nenänselkää ja yhdessä nenän kärjen rusto-
jen kanssa myös nenän kärkeä. Sierainten 
väliseinä, columella, on nenän rustoisen vä-
liseinän ulkoinen pehmeä osa, joka muodos-
tuu ihosta, sidekudoksesta ja nenänkärjen 
tukirustosta. 

Kuva1. Huulihalkio

Kuva 2. Huulisuulakihalkio
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4.2 Suulaen anatomia
Kova suulaki, palatum durum, on osa ylä-
leukaa ja muodostuu holvimaisesta, ohuesta 
mutta tukevasta luusta ja toimii nenäkäytä-
vien ja nenänielun pohjana.

Pehmeä suulaki, palatum molle, muo-
dostaa suulaen takaosan, jonka sisällä ovat 
suulakea liikuttavat lihakset. Pehmeän suu-
laen takaosassa on kitakieleke eli uvula.

Suulaen halkiossa tärkeä rakennepoik-
keavuus on halkion tyypistä riippumatta  
pehmeän suulaen lihasten kiinnittyminen 
väärään kohtaan kovan suulaen takareunas-
sa. Halkion vuoksi lihakset eivät ole pääs-
seet kiinnittymään keskellä toisiinsa, jolloin 
lihasrengas on poikki, eikä pysty toimimaan 
normaalilla tavalla. Erillisessä suulakihal-
kiossa lihakset ovat usein myös tavallista 
hennommat ja sekä pehmeä että kova suula-
ki voivat olla normaalia lyhyemmät. Nenän 
väliseinän alapinta saattaa näissä halkioissa 
näkyä halkion kohdalla. Molemminpuoli-
sessa täydellisessä halkiossa nenän väli-
seinä näkyy palkkimaisena rakenteena, joka 
edessä liittyy premaksillaan. Toispuolei-
sessa halkiossa nenän väliseinä kiinnittyy 
tavallisesti ei-halkion puolen kovan suulaen 
reunaan.

Pehmeän suulaen alueella muutokset ovat 
samankaltaisia riippumatta siitä, onko kysy-
myksessä erillinen suulakihalkio vai huuli-
suulakihalkio.

Kovan suulaen alueella halkion tyyppi 
riippuu siitä, mikä tai mitkä suulaen sikiö-
kautisista saumoista ovat jääneet avoimik-
si. Maitohampaiden  aiheiden kehitys alkaa 
ensimmäisten raskauskuukausien aikana eli 
samaan aikaan mahdollisen halkion synty-
misen kanssa. Näin tekijät, jotka vaikutta-
vat halkion syntyyn, voivat vaikuttaa myös 
hampaiden kehitykseen.(Hukki ym.1998: 
34-37.)

5. HALKIOIDEN 
LUOKITUS
Huuli - ja suulakihalkioiden luokitus on vai-
keaa, koska halkioiden ilmenemismuotoja 
on monia, joten luokittelu käytäntö vaihte-
lee sen mukaan, mitä halkion ominaispiir-
rettä halutaan korostaa. Halkiot jaetaan syn-
tytapansa perusteella kahteen pääryhmään: 
I huulihalkiot ja huuli- ja suulakihalkiot 
ja II suulakihalkiot. Huuli-suulakihalki-
oita ja suulakihalkioita pidetään saman su-
kuisina, mutta erillisinä epämuodostumina. 
Kumpaankin halkiotyyppiin liittyy erityis-
piirteitä ja niiden sukupuoli- ja rotujakauma 
ovat erilaiset.

Halkioiden päätyypit on hyvä jakaa edel-
leen anatomisten seikkojen mukaan huu-
lihalkioihin, huuli - ienhalkioihin ja huuli-

suulakihalkioihin, jotka kaikki voivat esiintyä 
eriasteisina, vasemman- tai oikeanpuoleisina 
taikka molemminpuolisina. Suulakihalkiot 
muodostavat myös oman ryhmänsä alatyyp-
peineen ja eri halkiotyyppien yhdistelmät 
voidaan lukea omaksi kokonaisuudekseen.

Täydellisessä suulakihalkiossa halkiokoh-
dan yli ei kulje minkäänlaista halkion puo-
liskoja yhdistävää kudossiltaa tai kannasta ja 
halkio ulottuu foramen incisivumiin saakka. 
Kovan suulaen puolelle ulottuvat lyhyem-
mät halkiot ovat osittaisia (epätäydellisiä). 

Huulihalkiot ja huuli-ienhalkiot sijaitsevat 
kokonaan foramen incisivumin etupuolel-
la, huuli-suulakihalkiot sekä sen edessä että 
takana ja suulakihalkiot sijaitsevat koko-
naisuudessaan foramen incisivumin takana 
ulottuen korkeintaan forameniin saakka. 
Suulaen etuosaa kutsutaan primaariksi ja 
takaosaa sekundaariseksi suulaeksi, voidaan 
huulihalkiota kutsua primaariksi suulaen 
halkioksi ja suulakihalkioita sekundaariseksi 
suulaen halkioiksi.(Hukki ym.1998:38-39.)

5.1 Huulihalkiot ja 
huulisuulakihalkiot
Huulihalkiot ja huulisuulakihalkiot ovat 
Suomessa harvinaisempia kuin muissa 
Pohjoismaissa tai maailmalla keskimäärin. 

Huulihalkioita on maassamme 16% kaikista 
halkioista ja huulisuulakihalkioita vastaavas-
ti 25%

Toispuoleisessa huulihalkiossa luus-
ton rakenne on täysin ehyt ja halkio on 
todettavissa eri asteisina vain huulen alu-
eella. Lievimmässä muodossa (ihonalainen 
subkutaaninen huulihalkio) näkyvissä on 
vain pieni juoste halkiokohdassa, kun taas 
laajemmat muodot voivat aiheuttaa epä-
symmetriaa huulen lisäksi myös halkion-
puoleiseen sieraimeen. Huulihalkioon liittyy 
keskimääräistä useammin piilohalkio. Huu-
lihalkio on aina osittainen, kudoskannaksen 
yhdistämä ja esiintyy yleensä vasemman-
puoleisena (60%), kuten muutkin toispuo-
leiset halkiot.

Molemminpuolinen huulihalkio on 
harvinainen ja yleensä osittainen. Ylähuulen 
keskiosan, filtrumin, vako puuttuu eikä kes-
kiosassa ole huulen normaalia lihaksistoa. 
Suuta ympäröivä rengaslihas katkeaa osit-
tain tai kokonaan halkiokohtaan ja kiinnit-
tyy ylös sierainten alaosan seutuun, jolloin 
sierainpielet voivat vetäytyä sivulle ja nenän 
kärjestä tulee litteä ja leveä. Luustorakenne 
on ehjä.

Toispuoleinen huuli - ienhalkio voi 
ulkonäöllisesti lievimmillään vastata pelk-
kää huulihalkiota. Ienhalkiossa suulaki on 
ehjä, mutta hammaskaaren luurakenteessa 
on muutoksia. Osittaisessa ienhalkiossa hal-
kiokohta on todettavissa pienenä painau-
mana tai kapeana rakona hammaskaaressa. 
Ienhalkio voi olla myös täydellinen, jolloin 
halkiokohta on hyvin leveä ja hammaskaaret 
kiertyneet toisiinsa nähden. Myös huulihal-
kio on näissä tapauksissa usein täydellinen ja 
joskus melko lievä. Nenän epämuotoisuus 
korostuu: se on halkion puolelta litistynyt 
ja sieraimen pieli on kiertynyt ja vetäytynyt 
voimakkaasti sivulle.

Molemminpuolinen huuli - ienhalkio 
on suhteellisen harvinainen ja harvoin täy-
dellinen. Nenän litteys, leveys ja sierainten 
pielien siirtyminen sivusuuntaan on usein 
voimakkaampaa kuin pelkässä molemmin-
puolisessa huulihalkiossa. Yläleuan etuosa 
voi olla kiertynyt eteen ja ylös täydellisen 
molemminpuolisen huuli-suulakihalkion 
tapaan. Suulaki on  ehjä.

Toispuolinen huuli-suulakihalkio kä-
sittää yleensä myös ikenen halkion. Tämä 
halkiotyyppi on tavallisesti täydellinen, 
jolloin ei ole todettavissa halkiopuoliskoja 
yhdistävää kudossiltaa huulen, ikenen tai 
suulaen alueella. Halkio on leveä ja nenän 

Kuva 3. Molemminpuoleinen huuli-suulaki-
halkio

Kuva 4. Molemminpuoleinen huulihalkio

Kuva 5. Molemminpuolinen täydellinen 
huulihalkio
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epämuotoisuudet ovat huomattavan koros-
tuneet ja nenän väliseinä on voimakkaasti 
kallellaan. Hammaskaarten puoliskot ovat 
usein kiertyneet toisiinsa nähden, jolloin 
halkion puoleinen osa näyttää sijaitsevan 
melko takana. Toisinaan huulen yläosassa 
on yhdistävä kannas (Simonartin juoste eli 
siltamainen ihosta ja joskus lihaksesta muo-
dostunut kudoskannas huulihalkion puolis-
kojen välillä), joka estää halkion puoliskoja 
loitontumasta toisistaan. Sieraimen pielen 
virheasento on näissä tapauksissa yleensä 
lievempi samoin ikenen ja suulaen halkiot 
kapeampia. Ienhalkion reunat voivat jopa 
painua yhteen, jolloin halkion laajuutta on 
vaikea arvioida.

Molemminpuolinen huuli-suulakihal-
kio on yleensä täydellinen. Yläleuan ja ham-
maskaaren keskiosa, premaksilla, pääsee 
kasvojen lihaksiston ja muiden rakenteiden 
estämättä kasvamaan ja kiertymään eteen - 
ylöspäin. Hammaskaaren keskiosa sijaitsee 
usein toista senttiä suulaen sivukappaleiden 
etupuolelle. Nenän kärki on erittäin litteä 
ja leveä ja sierainten väliseinä (columella) 
näyttää kutistuneen lähes olemattomaksi. 
Sieraimen pielet ovat vetäytyneet taaksepäin 
ja sivulle ja nenän väliseinä näkyy selvästi 
koko mitaltaan suulaen puoliskojen välissä. 
(Hukki ym. 1998:39-41.) 

5.2 Suulakihalkiot
Suulakihalkio on yleisin halkiotyyppi maas-
samme (59%). Halkion aste on hyvin vaih-
televa ja sen jako alatyyppeihin on sopimuk-
senvaraista.

Kaksiosainen uvula on joskus ainoa ha-
vaittavissa oleva löydös muuten normaalin 
näköisessä suulaessa. Halkio voi olla nähtä-
vissä vain parin millimetrin lovena uvulas-
sa tai se käsittää koko uvulan. Tähän hal-
kiotyyppiin liittyy usein limakalvonalainen 
suulaen halkio, piilosuulakihalkio. Se on 
usein tunnistettavissa kaksihaaraisen uvu-
lan lisäksi suulaen keskiviivassa kulkevasta 
vaosta, joka voi olla läpikuultava (zona pel-
lucida), sekä pienestä sormin tunnettavasta 
lovesta kovan suulaen reunassa. 

Kaikkiin piilosuulakihalkioihin ei kuiten-
kaan liity kaksiosaista uvulaa eikä uvulan 
kaksijakoisuus aina ole merkki piilohalki-
osta. Okkultissa piilosuulakihalkiossa ei 
tavanomaisia piilohalkion merkkejä voida 
suun kautta suoritetussa tutkimuksessa ha-
vaita vaan siihen tarvitaan tähystimen kautta 
suoritettu tutkimus.

Pehmeän suulaen halkio käsittää vaih-
televasti koko pehmeän suulaen tai vain 
osan siitä. Halkio rajoittuu näkyvältä osalta 
kovan suulaen takareunaan, vaikka luinen 
halkio voi ulottua edemmäksikin. Nämä 

halkiot eivät ole yleensä kovin leveitä. Suu-
laen pehmytkudoksissa on suuria yksilöllisiä 
eroja ja suulaki saattaa olla joillakin lapsilla 
melko lyhyt. Tämä erityispiirre on usein to-
dettavissa muissakin suulakihalkiotyypeis-
sä, sen sijaan huuli-suulakihalkioissa se on 
harvinainen.

Osittainen (epätäydellinen) kovan 
suulaenhalkio on yleisin suulakihalkio-
tyyppi, jossa halkio ulottuu vaihtelevan mit-
taisena ja levyisenä kovan suulaen puolelle, 
mutta ei kuitenkaan foramen incisivumiin 
saakka. Limakalvon alaisena luinen halkio 
saattaa tosin ulottua forameen asti. Halkion 
keskellä näkyy usein harjamme, vomer, joka 
on nenän väliseinän takimmainen osa. Mitä 
pidempi halkio on sitä enemmän väliseinää 
on näkyvissä. Halkio on useimmiten V:n 
muotoinen, edestä kapeneva.

Täydellinen suulakihalkio ulottuu fora-
men incisivumiin saakka ja nenän väliseinän 
takaosa näkyy selvästi halkion keskellä. Hal-
kio on yleensä etureunastaan kapea, mutta 
muualla sen leveys voi vaihdella huomatta-
vasti. Täydelliset suulakihalkiot ovat tyypilli-
sesti varsin leveitä. Edestä pyöreäreunainen, 
leveä U:n muotoinen suulakihalkio liittyy 
usein Robinin sekvenssiin( tapahtumasarja 
jossa sikiökauden aikana pieni tai taakse ve-
täytynyt leuka on aiheuttanut kielen työnty-
misen taaksepäin ja tämä on estänyt suulaen 
sulkeutumisen).

Sekamuodossa saattaa kysymyksessä 
olla kahden erityyppisen halkion sekamuo-
to, joita on 7% kaikista halkioista. Tavallisin 
on huulihalkio, johon liittyy erillinen suu-
lakihalkio, jolloin suulaen etuosa on täysin 
ehjä. Myös piilosuulakihalkioita esiintyy 
suhteellisen usein huulihalkion yhteydessä. 
Molemminpuolisissa halkioissa halkion aste 
saattaa vaihdella puolten välillä, jolloin mo-
lemminpuolinen huulihalkio saattaa jatkua 
toisella puolella täydellisenä huuli-suulaki-
halkiona.

Kasvohalkiot on harvinainen halkio-
tyyppi, jota voi esiintyä osittain edellä mai-
nituissa sikiökautisissa fuusiolinjoissa, mut-
ta voivat olla niistä täysin riippumattomia. 
Kasvohalkioiden yleisin käytössä oleva luo-
kitus on ranskalaisen kirurgin Paul Tessierin 
esittämä numeroluokitus vuodelta 1973. 

Harvinaisista kasvohalkioista yleisin on 
suupielessä esiintyvä sivusuuntainen kasvo-
halkio, joka esiintyy tyypillisimmin micro-
somia hemifacialis- oireyhtymään (synnyn-
näinen oireyhtymä, johon liittyy kasvojen 
toisen puolen kehityshäiriö)liittyneenä. 
Halkio voi myös esiintyä aivan kasvojen 

keskiviivassa tai lukuisina muunnoksina 
eri osissa kasvoja, yleensä toispuoleisena, 
mutta joskus myös molemminpuolisena. 
Kasvohalkioihin saattaa liittyä eriasteisia, 
joskus vaikeitakin kasvojen pehmytkudos-
ten ja luuston kehityshäiriöitä, joiden vuoksi 
niiden hoito voi olla monimutkaista. (Hukki 
ym.1998:39-44.)

6 HALKIOPOTILAIDEN 
LEIKKAUSHOITO
Ensimmäisenä ikävuonna tehdään hal-
kiolapselle ulkonäön kannalta ratkaisevat 
korjausleikkaukset. Ensimmäinen leikkaus 
huuli - nenäplastia tehdään 3-4 kuukauden 
iässä ja suulakiplastia noin puolenvuoden 
kuluttua eli 9-12 kuukauden iässä. Leikkaus-
ten ajoitukseen vaikuttavat potilaan yleinen 
terveydentila sekä paino. 

Leikkauksissa on tavoitteena saada ul-
konäkö, huulen ja nenän sekä suulaen toi-
minta mahdollisimman normaaliksi.

Molemminpuolisessa halkiossa kor-
jausleikkaus tehdään yksivaiheisena, jossa 
huulihalkion molemmat puolet, ja joissakin 
tapauksissa myös nenä korjataan samassa 
leikkauksessa.

Suulaen korjausleikkauksessa on tavoit-
teena sulkea halkio anatomisesti ja korja-
ta pehmeän suulaen rakenteet niin, että 
puheen normaali kehitys olisi mahdollista 
sekä ettei aiheuteta yläleuan kasvulle ja ke-
hitykselle haittaa.  Leikkausta voidaan siirtää 
myöhemmäksi mikäli lapsella on pienileu-
kaisuudesta johtuvia hengitysvaikeuksia.

6.1 Puhetta parantava kirurgia
Todettua puhehäiriötä voidaan korjata ki-
rurgisin leikkauksin esim. puheenparannus-
leikkaus, puhehäiriöstä johtuva kitarisan tai 
nielurisojen poisto sekä puheeseen virheitä 
aiheuttava suulaen jäännösaukon (fistelin) 
sulku. Suulaen jäännösaukko saattaa esiintyä 
missä tahansa kohdassa korjatun halkion 
alueella. Kudosten liiallinen kireys voi olla 
syynä haavan aukeamiseen. Osa halkioalu-
eesta hammaskaaren alueella jätetään kui-
tenkin yleensä tarkoituksellisesti sulkematta 
suulaen sulkuleikkauksen yhteydessä. Tä-
män alueen jäännösaukko suljetaan luun-
siirtoleikkauksen yhteydessä.

6.2 Luunsiirtoleikkaus
Luunsiirtoleikkauksessa on tavoitteena ylä-
leuan tukevoittaminen, joka tehdään ennen  
halkiopuolen kulmahampaan puhkeamis-
ta. Kun halkiokohtaan saadaan kunnolli-
nen luutuki voidaan tehdä oikomishoitoa, 
jolloin saavutettu tulos pysyy paremmin ja 
samalla helpotetaan myös mahdollista myö-
hempää hammasproteettista sekä implantti 
hoitoa. Nuorilla potilailla tehdään luunsiir-
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toleikkauksia paljon, mutta implanttihoito 
ei heillä onnistu. Halkioiden luuduttaminen 
on vaikeaa, etenkin vanhoilla potilailla, kos-
ka heillä on takanaan useita leikkaushoitoja 
ja pehmytkudos on arpeutunutta (20-60-
luvulla syntyneet), 70-luvulla hoito parani 
ja nämä ongelmat vähenivät. Lähes kaikki 
halkiopotilaat tarvitsevat oikomishoitoa en-
nen ja jälkeen luunsiirtoleikkauksen.

7 HALKIOPOTILAIDEN 
OIKOMISHOITO
Halkiolasten hampaat puhkeavat kuten 
normaali lastenkin hampaat noin 0,5 – 3 
vuoden iässä, mutta pysyvät hampaat puh-
keavat keskimäärin puoli vuotta normaalia 
myöhemmin. Lisäksi huulihalkiossa ja täy-
dellisessä huuli-suulakihalkio tapauksessa 
halkiokohdan pysyvä hammas puhkeaa 
usein huomattavasti myöhemmin. Yleen-
sä halkiolasten hampaiden lukumäärässä, 
koossa ja muodossa on poikkeamia. Ylei-
simpiä puuttuvia hampaita ovat yläleuassa 
kakkoset ja viitoset ja alaleuassa viitoset. 
Tyypillisiä muutoksia hampaissa ovat nii-
den pieni koko ja ruskeat laikut hammas-
kiilteessä.

7.1 Hoito
Lähes jokaisella halkiolapsella on purenta-
virheitä. Ne ovat sitä vaikeampia, mitä laa-
jempi halkio on. Oikomishoito aloitetaan 
usein kouluiässä, hampaiston ensimmäisen 
ja toisen vaihduntavaiheen aikana. Alle kou-
luikäisten purentavirheitä ei yleensä korjata, 
elleivät ne haittaa puhumista. Tavoitteena 
on halkio kohdan hampaiden virheiden 
hoitaminen ja ylähammaskaaren tasoitta-
minen. 

7.1.1 Suulakihalkioisten 
oikomishoito
Suulakihalkioon liittyy usein yläleuan va-
jaakehitystä, joka voi johtaa etu- ja sivualu-
een ristipurentaan. Ala leukakin on usein 
alikehittynyt. Hammaskaarilla esiintyy ahta-
utta ja näin ollen hampaat ovat virheellisissä 
asennoissa. Ensimmäisen hampaiden vaih-
duntavaiheen aikana aloitetaan oikomishoi-
to, jolla pyritään korjaamaan ristipurenta. 
Toisen vaihduntavaiheen aikana korjataan 
hammaskaaren ahtautta ja saatetaan jou-
tua poistamaan jokin pysyvistä hampaista 
lisätilan saamiseksi. Ylähammaskaari pyrkii 
potilailla usein kapenemaan ja siksi oiko-
mishoitoa jatketaan pitkään. Mikäli yläleuka 
on huomattavan pieni voidaan sitä hoitaa 
kirurgisesti kasvun päätyttyä.

7.1.2 Huuli- suulakihalkioisten 
oikomishoito
Tässäkin tapauksessa esiintyy yläleuan vajaa 

kehitystä ja siitä johtuvaa ristipurentaa. Huu-
li- suulakihalkio potilailta puolelta puuttuu 
pysyviä hampaita ylä- tai alaleuasta. Ensin 
pyritään korjaamaan ristipurenta, jotta voi-
daan suorittaa luunsiirtoleikkaus. 

Tämän jälkeen oikomishoitoa jatketaan 
ainakin niin pitkään että luusiirrännäinen on 
luutunut paikalleen. Tässä vaiheessa voidaan 
retentoida. Hampaiston toisen vaihdunta-
vaiheen aikana pyritään oikomalla siirtää 
hampaita täyttämään puuttuvien hampaiden 
jättämät aukot. Jos hampaita puuttuu laajalti 
päädytään proteettiseen ratkaisuun. 

8 HALKIOPOTILAIDEN 
HAMMASPROTETIIKKA
8.1 Kiinteät proteesit
Halkiopotilaan puuttuvia hampaita voidaan 
korvata kruunuilla tai silloilla. Hampaiden 
pienempiä väri- ja muotovirheitä voidaan 
parantaa posliinikuorilla eli laminaateil-
la. Nuorilla potilailla on juuri ongelmana 
etuhampaiden puuttuminen ja esteettiset 
virheet etuhampaissa.

8.2 Keinojuuret
Keinojuuri eli implantti on valmistettu titaa-
nista ja se kiinnitetään luuhun.  Implantti-
hoidon edellytyksenä on että luupohja on 
vankka. Jos luunsiirtoleikkauksessa ei ole 
onnistuttu aikaansaamaan halkio kohdalle 
tarpeeksi vankkaa luunsiirrettä joudutaan 
sitä vahvistamaan ennen keinojuurien is-
tuttamista ja usein tarvitaan lisä luunsiirto 
operaatio. Jos hammaskaaren luustorakenne 
on muutenkin heikko joudutaan sitä usein 
vahvistamaan muualtakin kuin vain halkio-
kohdasta. Implantit voidaan asentaa vasta 
kasvun päätyttyä. Hammasimplantit alkavat 
olla ensisijainen hoitovaihtoehto yksittäis-
ten hammaspuutosten hoidossa, mikäli se 
on luutilanteen kannalta mahdollista.

8.3 Irtoproteesit/ osaproteesit
Irrotettavia akryyliproteeseja tai metallisia 
rankaproteeseja käytetään halkiopotilailla, 
kun kiinteää proteesia ei voida suuhun val-
mistaa. Nämä ovat myös erinomainen keino 
suulaen fistelin peittämiseen, jos se ei ole 
kirurgisesti ollut mahdollista. Irtoproteesin 
pysyvyyttä voidaan parantaa kiinnittämälle 
ne erikoiskiinnikkeillä implanttikiskoon tai 
potilaan omiin hampaisiin. Etenkin iäk-
käillä potilailla irtoproteesin pysyvyys voi 
olla huono, koska halkiokohdassa voi olla 
arpikudosta ja suulaki on muutenkin ma-
daltunut.

8.4 Obturaattoriproteesit
Obturaattoriproteeseilla tarkoitetaan koko- 
tai osaproteesia, jolla korvataan suulaesta 
puuttuvaa pehmytkudosta, fisteli. Osa-

proteesia voidaan käyttää jos suussa on 
jäännöshampaistoa, hampaiden kunnosta 
riippuen valitaan joko akryyliosaproteesi 
tai metallinen rankaproteesi. Kokoproteesi 
valmistetaan kuten tavallinen kokoproteesi, 
mutta halkiokohta tukitaan. Fistelin tukki-
misen tarkoituksena on parantaa potilaan 
ääntämistä, nielemistä, hengittämistä ja 
tukea pehmytkudoksia halkion ympärillä. 
Tuke on myös olennainen osa proteesin 
retention kannalta. 

Tukkeita voidaan valmistaa eri tyyppisiä 
lippamaisia, kuppimaisia ja kokotäytteitä. 
Näistä kuppimainen on eniten käytetty, 
mutta siinä ongelmana on kudosnesteiden 
mahdollinen valuminen nieluun. Lippa-
mainen täyte valmistetaan tukemaan lähin-
nä poskea tai parantamaan fonetiikkaa ja 
proteesin retentio ei välttämättä ole paras 
mahdollinen. Kokotäyte on hankala valmis-
taa, koska tuke kohta täytyy jättää ontoksi, 
yritettäessä saada konstruktio mahdollisem-
man kevyeksi. Kokotäytettä käytettäessä 
saavutetaan kuitenkin paras mahdollinen 
retentio. Materiaaleina käytetään yleensä 
akryyliä tai silikonia. Silikoni vaatii huo-
lellista puhdistusta ja hyvää suuhygieniaa. 
Silikoniosa joudutaan vaihtamaan noin 6kk 
välein, koska se kerää itseensä kudosnestei-
tä. Näihin asioihin palaamme seuraavissa 
luvuissa. Tukeosan muotoiluun vaikuttavat 
fisteliaukon muodon mahdolliset arpikiris-
tykset suulaen ja sulkuksen alueella, sekä eri 
potilaiden limakalvojen herkkyys.

9 PERINTEINEN 
OBTURAATTORIN 
VALMISTUS MENETELMÄ
9.1 Jäljennöslusikka
Lusikka valmistetaan alkumallien perus-
teella hammaslääkärin piirtämien rajausten 
mukaisesti ja siihen tehdään lähes halkion 
kokoinen alle menon täyteosa. Jos halkio 
on kovin laaja tai korkea tulee lusikka val-
mistaa kaksiosaisena. Silloin lusikassa on 
toisistaan irrotettava tukeosa ja kitalaen le-
vyosa, joka suunnitellaan niin että tukeosa 
jäljennetään ensin ja tämän päälle voidaan 
jäljentää suulaen loppuosa. Osien välinen 
liitos tulee suunnitella niin, että osien väli-
nen asentosuhde säilyy myös jäljennöksessä. 
Jäljennöksen ottoon voidaan käyttää myös 
lusikkakaaviota, jolloin voidaan purenta 
rekisteröidä samalla. Potilaan vanha pro-
teesi voidaan myös duplikoida jäljennäös-
lusikaksi.

9.2 Työmalli
Tukeproteesin työmalli on normaali työmal-
lia monimutkaisempi valmistaa. Tukeosa 
saattaa olla hyvinkin suuri ja monimuotoi-



�1/�004

nen, tällöin on malli useimmiten ositettava. 
Ositus on suunniteltava niin, että koko jäl-
jennetty alue saadaan koottua ehjäksi, yhte-
näiseksi malliksi, jolle työ voidaan valmistaa. 
Kipsi valetaan jäljennöksen päälle pala ker-
rallaan. Palat on suunniteltava selvärajaisiksi 
ja niin että niissä ei ole alle menoja, jotta ne 
sopivat tarkasti yhteen. Lopuksi kipsataan 
sokkeli.

9.3 Hammasasettelu
Proteesi asetellaan normaalisti kaavioon. 
Jos halkiokohta on hammaskaaren kohdal-
la tulee tällä kohtaa välttää purenta paineen 
syntymistä. Tätä voidaan välttää esim. aset-
telemalla vain premolaarit tai kaventamalla 
hampaita palatinaalisesti.

Koska kaavion tukeosa istuu paikoillaan 
väljästi on joskus välttämätöntä tehdä tuke-
osan viimeistely ja pohjausjäljennös asettelu 
vaiheessa.

9.4 Valmistus
Kokonaan halkion täyttävä tukeosa täytyy 
valmistaa ontoksi. Tämä onnistuu kyve-
tointi vaiheessa laittamalla folio tukeosan 
ja proteesin väliin siten, että ne prässätään 
erillään. Näin voidaan irtonainen tukeosa 
keiton jälkeen porata ontoksi ja kiinnittää 
kylmäakryylilla proteesiin. Proteesin tuke-
osan paksuuden johdosta tulee keittoajan 
olla jopa 10 tuntia.  Onton tukkeen la-
kiosaan tulee tehdä tyhjennystulppa, koska 
proteesiakryylin läpi tihkuu kudosnestettä. 
Tulpan voi valmistaa kumista. kun tuke osa 
valmistetaan pehmytakryylistä tai silikonista 
tehdään sille akryylinen runko-osa. tukkeen 
voi myös valmistaa kokonaan silikonista.

9.5 Viimeistely
Työ viimeistellään normaaliin tapaan. Jos 
tukeosa on kovin rosoinen, tunnustellaan 
terävät kulmat ja porataan pois. Tukeosaa 
voi myös hiukan kiillottaa hohkakivellä.

10 TEKNISENTYÖN 
VAIHEET
10.1 Työsuunnitelma
Pyrkimyksenämme on valmistaa mahdolli-
simman hyvä tukeproteesi, hyödynnämme 
siihen sticknet – kuituverkkoa ja VoCo Ufi 
Gel Sc silikonia.  Vertailua varten valmis-
tamme neljällä jo käytössä olevalla teknii-
kalla proteesit: 

1. proteesi jossa tukeosa ontto
2. proteesi jossa tukeosa on osittain  

 pehmeää silikonia
3. proteesi jonka tukeosa on muotoil 

 tu kuppimaiseksi( ei täytä tukeosaa  
 kokonaan) ja

4. kuitulujitteinen tukeproteesi irrotet 
 tavalla silikonilla

Lopuksi vertailemme proteesien painoa, 
kestävyyttä ja ominaisuuksia.

10.2 Potilaan hoitohistoria
HUSUKE:ssa ei ollut meneillään sopivaa 
hoitoa, jossa olisimme voineet valmistaa 
proteesin oikealle potilaalle, mutta saimme 
sieltä vanhan kipsimallin, johon oli jo val-
mistettu tukeproteesi. Potilas on vuonna 
1931 syntynyt nainen ja hän on perheen 
kymmenestä lapsesta kahdeksas. Ensim-
mäinen leikkaus on suoritettu 1kk ikäise-
nä ja seuraava noin kolmen vuoden iässä. 
Varsinaiset leikkaukset on tehty 40-50- lu-
vuilla ja lisäksi vuonna 1945 on tehty ar-
pikudoskorjausleikkauksia. Vuonna 1991 
on potilaalle kiinnitetty implantteja ja 1993 
tehty luunsiirtoleikkaus, jossa implanttien 
luutumisongelmat akuutissa hoitovaiheessa 
johtivat osaan implanttien poistoon. Vuon-
na 1994 hänelle on valmistettu kokopro-
teesi ja liiallisesta purentapaineesta johtuen 
viimeinen implantti jouduttiin poistamaan 
1999. Viimeinen käyntikerta HUSUKE:ssa  
potilaalla on ollut vuonna 2000.

11 PROTEESIEN 
VALMISTUS
Kaikkiin proteeseihin valmistimme työmal-
lit, kaaviot ja hammasasettelut normaalien 
työohjeiden mukaan, eroavaisuudet valmis-
tustekniikoissa alkavat kyvetointi vaihees-
sa.

Hammasasettelut teimme lasilevyasettelu 
periaatteiden mukaan. 

11.1 Tukeproteesi 
ontolla tukeosalla
Proteesi kyvetoidaan  normaalisti. Akryyliä 
prässättäessä suoritetaan koeprässäys siten, 
että tukeosa ja proteesiosan akryylit ovat 
erikseen. Koeprässäyskalvo poistetaan ja tu-
keosan ja proteesin väliin laitetaan folio, että 
osat ovat keiton jälkeen erilliset. Proteesi 
valmistetaan pitkällä keittoajalla. Proteesi 
viimeistellään ja tukeosa koverretaan ontok-
si ja kiinnitetään proteesiin kylmäakryylillä 
jättäen kuitenkin liitoskohtaan pieni reikä, 
jonka avulla voidaan poistaa mahdollises-
ti tukeosaan mennyt vesi (paineessa olo 
aikana). Reikä suljetaan valokovetteisella 
vaaleanpunaisella muovilla. Loppuviimeis-
tely ja kiillotus tehdään normaaliin tapaan. 
Huomioitavaa on, ettei tukeosaa kiilloteta 
liikaa, koska akryyli kuluu jolloin se ei enää 
ole tiiviisti  limakalvoa vasten ja silloin ilma 
ja ruoka pääsevät kulkeutumaan tukeosan 
ohi.
11.2 Tukeproteesi, jossa tukeosa on osit-
tain pehmeää silikonia
Kyvetointi suoritetaan normaalisti. Ennen 
akryylin prässäystä vahataan halkiokohdan 

alle menot kipsimallille. Akryylin prässäys 
voidaan tehdä ilman koeprässäystä ja edel-
lisen proteesin tapaan proteesia keitetään 
pitkään. Proteesia viimeisteltäessä porataan 
tukeosasta akryyliä pois jättäen silikonille 
tilaa vähintään 1-2 mm. Akryylin ja siliko-
nin liitoskohdan tulee olla 90°, jotta sau-
makohdasta saadaan siisti. Ennen silikonin 
lisäämistä proteesi kiillotetaan lopulliseen 
kiiltoon. Kipsimalli tulee kostuttaa ja eristää 
erittäin hyvin, jotta silikonin pinnasta tulisi 
tasainen ja sileä. Silikoni voidaan kovettaa 
joko pöydällä tai painekattilassa lämpöises-
sä vedessä. Ylimääräinen silikoni voidaan 
poistaa terävällä kirurginveitsellä akryylin 
ja silikonin reunaa myötäillen. Proteesia ei 
ole suotavaa kiillottaa silikonin lisäyksen jäl-
keen, koska kiillotusaineet tarttuvat helposti 
silikonin pintaan ja pinnasta tulee epäsiis-
ti. Käytimme proteesiin silikonia, joka on 
VoCo Ufi Gel Sc.

11.3 Tukeproteesi, joka on muotoiltu 
kuppimaiseksi
Kyvetointi suoritetaan normaalisti. Vahan 
poiston jälkeen vahataan halkiokohdan kes-
kiosa ( ei reunoja). Tähän proteesiin riittää 
lyhyempikin keittoaika, koska tukeosaan 
ei tule paksua akryyliosaa. Viimeisteltäes-
sä porataan tukeosan alapuoli siistiksi ja 
hygieeniseksi ja halkion reunoille tukevat 
reunat siistitään. Loppuviimeistely ja kiillo-
tus normaalisti. Kuppimaisen osan pohja 
kiillotetaan valokovetteisella lakalla ( Pala-
seal), jotta tukeosa on helppo pitää puhtaa-
na. (Kuva 13)

11.4 Kuituvahvisteinen tukeproteesi ir-
rotettavalla silikoniosalla
Hammasasettelu tehdään tavalliseen tapaan, 
jonka jälkeen pohjalevyn tukeosa radeera-
taan niin, että silikonille saadaan koko tu-
keosan alueelle riittävä retentio. Huomioi 
radeerauksessa tukeosan reuna-alueet, jotta 
silikoniosa saadaan tiiviisti paikoilleen. Ra-
deeratun tukeosan muoto tallennetaan kip-
simallille putty silikonilla. Työ kyvetoidaan 
ja koeprässätään kalvojen avulla. Koepräs-
säyskalvot poistetaan ja lisätään kostutettu 
kuituverkko, jonka jälkeen proteesi keitetään 
normaalisti. Proteesi viimeistellään ja erityi-
sesti silikonia vasten tuleva akryyli kiillote-
taan huolellisesti, jotta silikoniosa saadaan 
siistiksi ja hyvin irrotettavaksi. Tämän jäl-
keen kipsimalli kostutetaan hyvin, eristetään 
kahteen kertaan alginaattifilmillä ja laitetaan 
silikoni. Silikoni kovetetaan painekattilassa 
lämpöisessä vedessä ja kovettumisen jälkeen 
silikoniosa voidaan irrottaa proteesista ja 
viimeistellä reuna terävillä saksilla. Käy-
timme tähänkin työhön VoCo Ufi Gel Sc 
silikonia, jonka olemme todenneet erittäin 
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helppo käyttöiseksi ja hyväksi materiaaliksi. 
(Kuva 12)

12 POHDINTA
Työssämme olemme perehtyneet huuli-
suulakihalkioihin hammasteknikon näkö-
kulmasta ja tutustuneet niiden hoidossa 
käytettävien tukeproteesien valmistukseen. 
Työtekniikat eivät välttämättä ole yleisesti 
tiedossa ja niistä ei ole juurikaan kirjallisuut-
ta. Tukeproteesin valmistaminen on hanka-
lampaa kuin normaali proteesin. Joskus jo 
työmalli on ositettava (halkion allemenosta 
riippuen). Tukeosan valmistus, riippuen tek-
niikasta jota käytetään, vie oman aikansa ja 
on proteesin valmistuksen vaikein vaihe. 
Olemmekin työssämme selostaneet erilaisia 
valmistustekniikoita. Halkiopotilaalle pro-
teesin valmistaminen ei ole yksinkertaista, 
johtuen monista ongelmista jäljennöksen 
otosta alkaen. Usein jäljennöksen otto kes-
tääkin kauan ja työ joudutaan jäljentämään 
myös kaavio- ja hammasasetteluvaiheessa. 
Jäljennöksen otto vaatiikin hammaslääkä-
riltä taitoa ja pitkäjännitteisyyttä. Purennan 
rekisteröinnissä on myös usein ongelmia, 
koska kaavio voi liikkua limakalvoa vasten 
moneen eri asentoon johtuen halkion koos-
ta, muodosta ja luutuesta. Hammasasette-
lussa on tärkeää, että halkiokohdan hampaat 
asetellaan niin, että purentapaine jakautuu 
tasaisesti, eikä aiheuta halkioalueelle lisä 
resorptiota. Halkiopotilailla kristaharjan-
teiden resorptio onkin yleistä ja proteesin 
retentio-ominaisuudet vaihtelevia, riippuen 
halkiokohdan koosta ja allemenosta. Usein 
halkiopotilailla ovat labiaali sulkukset koko-
naan kadonneet, luunsiirtoleikkaukset ovat 
hankalia, eivätkä aina tuota toivottua tulos-
ta edes nuorilla potilailla. Proteesin paino 
vaikuttaa myös omalta osaltaan retentioon. 
Punnitsimme valmistamamme proteesit, 
joista kevyin 30.6g oli proteesi ontolla tu-
keosalla ja painavin proteesi irrotettavalla 
silikoniosalla 39.1g. Proteesi jossa on kup-
pimainen tukeosa painoi 35.2g ja proteesi 
jossa on osittainen silikoni tukeosa painoi 
38.3g.

Keskustellessamme HUSUKE:n EHL Jari 
Maunon kanssa ilmeni, että hän suosittelisi 
potilaalle tukeproteesia, jossa on irrotettava 
silikonitukeosa. Hän oli itse vastaanotolla 
valmistanut tällaisen proteesin. Päätimme 
tästä syystä myös valmistaa ko. proteesin 
hammaslaboratorio olosuhteissa. 

Vertailimme proteesien ominaisuuksia.
Yksi tukeproteesien ongelma on riittä-

mätön hygieenisyys. Valmistamistamme 
proteesivaihtoehdoista proteesi, jossa on 
kuppimainen tukeosa on luultavasti hygiee-
nisin, koska se on potilaan itse helppo puh-
distaa myös tukeosan sisäpuolelta(tukeosan Kuva 13. Proteesi, jossa on kuppimainen tukeosa.

Kuva 12. Proteesi, jossa on irroitettava silikonitukeosa.

Tukeproteesin työmalli
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muotoilu). Tukeproteesissa, jossa on käytet-
ty pehmeää silikonia huonona puolena on 
se, että silikoni imee itseensä suun nesteitä 
ja silikonin ja akryylin saumakohta alkaa 
rispaantua. Silikoniosa tuleekin vaihtaa uu-
teen vähintään puolen vuoden välein. Tätä 
ongelmaa parantamaan on juuri kehitetty 
tukeproteesi, jossa on irrotettava silikoni 
tukeosa ja jossa proteesilevyä on vahvis-
tettu kuituverkolla. Itse tukeosa ei tarvitse 
kuituvahvistusta, koska tukeosa ei yleensä 
mene rikki. Potilas saa mukaansa muutamia 
valmiita silikonitukeosia, jotka hän voi itse 
vaihtaa proteesiin tarvittaessa kotioloissa 
ja näin ollen hammaslääkäri-ja laboratorio-
käynnit vähenevät.

Tukeproteesi jossa on ontto akryylinen 
tukeosa on melko hygieeninen. Tosin ont-
toon tukeosaan imeytyy kudosnesteitä. Täs-
tä syystä proteesia onkin käytävä tyhjentä-
mässä hammaslääkärin vastaan otolla 1-2 
kertaa vuodessa, jossa tukeosaan porataan 
reikä, tukeosa tyhjennetään ja reikä suljetaan 
valokovetteisella akryylillä.

Käyttömukavuus riippuu täysin siitä mi-
hin potilas on tottunut ja millainen halkion 
muoto ja koko on. Toiset pitävät akryyli- ja 
toiset silikonitukeosaa miellyttävänä (50%-
50%). Tärkein asia mihin pitäisi kiinnittää 
huomiota tukeproteesin valmistuksessa on 
tukeosan retentio ja muotoilu ei niinkään 
se kuinka painavaksi proteesi tulee. Tämä 
johtuu halkiopotilaan yleensä matalasta 
suulaesta ja  kohta mistä voidaan hakea re-
tentiota on tukeosa.

Tapaukset joissa suositellaan käytettäväksi 
onttoa tukeosaa on sellainen, jossa tukeosa 
on kookas tai tarvitaan erityistä tukea halki-
on ympärillä oleville pehmytkudoksille.

Kuppimainen tukeosa taas soveltuu ta-
pauksiin, joissa tarvitaan retentiota vain 
halkion yhdeltä puolelta. Irrotettava sili-
koniosa taas soveltuu tapauksiin, joissa on 
mahdollista saada retentiota fisteliaukon eri 
reunoilta samanaikaisesti.
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Historiikkiosaan ovat useat alan asiantuntijat ja oman ammatti-
kunnan taitajat lupautuneet kirjoittamaan alansa artikkeleita. Omat 
järjestömme ja oppilaitos tarkastelevat kirjoituksissaan kulunutta 
kymmenvuotiskauttaan. 

Toimikunta pyytää positiivista ja myönteistä suhtautumista mat-
rikkelitietojen keräämiseen paikkakunnittain siten, ettei kukaan alalla 
työskentelevä järjestöihin kuulumatonkaan  jäisi vaille mahdollisuut-
ta olla mukana tässä ammattihenkilöiden matrikkelissa. Toivotaan, 
että kaavakkeen saavat ovat aktiivisia ja monistavat lomakkeen esim. 
opiskelijalle, sairauslomalla olevalle, muussa ammatissa toimivalle, 
ulkomailla asuvalle tai eläkkeellä olevalle. 

Toimikunta kerää hammasteknisen alan henkilöstöltä matrik-
kelitietoja henkilötietolomakkeella. Lomakkeessa kysytään tietoja, 

Historiikkimatrikkeli vuosilta1��� -�004 tekeillä
MATRIKKELITIETOKYSELY ALAN JUHLATEOKSEEN
Suomen Hammasteknikkoseura ry on alan järjes-

töjen kanssa koonnut toimikunnan, ja antanut sen 

tehtäväksi tuottaa alan Historiikki-matrikkelin vuosil-

ta 1���-�004 järjestön �0-vuotisjuhlajulkaisuksi ja 

saada se valmiiksi tammikuussa �00�.

jotka julkaistaan juhlateoksessa. Mikäli jonkun tiedon antaminen ei 
miellytä, kohdan voi jättää täyttämättä. Tietosuojalain vuoksi pyyde-
tään allekirjoituksella vahvistamaan lupa annettujen tietojen painat-
tamisesta juhlajulkaisuun. Mikäli henkilö ei  palauta allekirjoitettua 
lomaketta eikä kiellä tietojen julkaisua, toimikunta harkitsee oikeaksi 
julkaista asianomaisen nimen, syntymäajan, ja -paikan, kotipaikan 
sekä suoritetut tutkinnot siinä määrin kuin ne ovat tiedossa.

Henkilötietolomakkeet lähetetään jäsenkirjeen mukana ja ne tulee 
palauttaa osoitteella: Suomen Hammasteknikkoseura ry, matrikke-
litietoja, Mannerheimintie 52 A1, 00250 Helsinki.

Teos rahoitetaan ennakkotilauksin. Siksi on huomioitava, että 
suuri tilausmäärä alentaa hintaa. Tämä on myös ammattiin kuuluva 
kulu. Kirjoittajat ja toimikunta ovat luvanneet tehdä työnsä kor-
vauksetta. Toivotaan runsaita ennakkotilauksia. Ennakkolaskutus 
tapahtuu silloin kun teos on valmis toimitettavaksi kirjapainoon.

Toimikunnan puolesta Matti Juntunen GSM 0400- 972712



1�1/�004

NobelDirect™.–..
yksiosainen.hammasimplantti

U usi yksiosainen implantti yksin-
kertaistaa implanttihoitoja. Nobel 
Biocaren hammasimplanttituot-
teiden sarjaan on tullut uutuus, 
joka helpottaa hammaslääkärien 

työtä ja merkitsee potilaille parantu-
nutta estetiikkaa. NobelDirect™ kuuluu osa-
na Crown & Bridge & Implant (C&B&I) 
-konseptiin, jonka tuotteiden käyttämisen 
pitäisi yrityksen mielestä kuulua kaikkien 
hammaslääkärien hoitovalikoimaan. 

Anatomisesti ja bio-
logisesti oikea muotoilu
Tämä uusi yleiskäyttöinen NobelDirect-
implantti on tarkoitettu korvaamaan joko 
yhtä tai useampaa hammasta. Se on työstet-
ty yhdestä titaanitangosta, ja siihen kuuluu 
sekä implantin runko että integroitu kiinteä 
abutmentti. Implantin runko perustuu Rep-
lace® Select Tapered -implanttiin. 

Pituus- ja halkaisijavaihtoehtoja on 
useita. Valmistajan mukaan saatavana on 
myös erityinen halkaisijaltaan 3,0:n vaih-
toehto, joka on tarkoitettu ahtaisiin käyt-
tökohteisiin. Myös NobelPerfect™One-
Piece implantti esitellään Nobel Per-
fect –val ikoiman laajennuksena. 

Potilasystävällinen, suljettu 
leikkaustekniikka ja Imme-
diate Function™ 
Uusi muotoilu merkitsee, että useimmissa 
tapauksissa leikkaus voidaan tehdä kiele-
kettä avaamatta ja vain hyvin vähän inva-
siivisesti. Lisäksi uusi tekniikka helpottaa 
hammaslääkärin työtä, jolloin mahdollinen 
tilapäinen proteettinen osa voidaan asen-
taa samalla kerralla ja ratkaisu on heti val-
mis käytettäväksi. Kun parantuminen on 
tapahtunut, implantti voidaan preparoida 
luonnollisen hampaan tavoin. 

Kestävää kauneutta 
NobelDirect-implantissa käytetään TiUni-
te™-pintaa. TiUnite™-pinta implantissa 
ulottuu implantin hammaskuoppaharjan-
teen päälle. Tämä helpottaa normaalin bio-
logisen leveyden muodostumista. 

NobelDirect™  
nopeuttaa oppimista
Yksiosaisen implantin kehittäjä tohtori Mick 
Dragoo sanoo: ”Mielestäni noin 
70–80 % kaikista implanteista soveltuu mui-
den kuin erikoisasiantuntijoiden asennetta-

viksi. Vaikka hammaslääkäri ei koskaan olisi 
kiinnittänyt implanttia ja hänellä olisi vain 
vähän kirurgista kokemusta, tämän hyvin 
tavallisen ja turvallisen hammaslääketie-
teellisen toimen opettelemista ei kannata 
pelätä.

Nobel Biocaren biologinen, yksiosainen 
implantti on suunniteltu erityisesti helpot-
tamaan implanttien kiinnittämistä sekä var-
mistamaan pitkäkestoiset, terveet ja kauniit 
hymyt.”Nobel Biocaren biologinen, yksi-
osainen implantti on suunniteltu erityisesti 
helpottamaan implanttien kiinnittämistä 
sekä varmistamaan pitkäkestoiset, terveet 
ja kauniit hymyt.”

YHTEYSTIEDOT:
Robert.Gottlander..

Vice.President
Global.Marketing.

Nobel.Biocare.AB
S-402.26.Göteborg,.Sweden

Puhelin:.+46.31.81.89.06
Faksi:.+46.31.16.31.52

Sähköpostiosoite:
robert.gottlander@nobelbiocare.com



14 1/�004

Työ: Ruuvikiinnitteinen metallokeraaminen implanttisilta dd 42-
35, neljän implantin varaan. Fikstuuratason jäljennös, Brånemark 
system Regular Platform eli RP.
Kultasylinterit: GoldAdapt Non-Engaging Bmk Syst RP

Potilaalta syövän takia poistettu hampaita sekä pehmyt- ja luuku-
dosta. Rakenteesta haluttiin kiinteä ja mielellään ruuvikiinnitteinen. 
Suun kuivumisen johdosta perinteinen valukulta-proteesihammas 
rakenne ei ollut mahdollinen. Plakin herkempi kiinnittyminen 
akryyliin ja tästä johtuvat puhdistettavuusongelmat tekivät me-
tallokeraamisesta rakenteesta tässä tapauksessa ainoan järkevän 
vaihtoehdon.

Valettavan kappaleen kokonaiskorkeus oli noin 30 mm. Valun 
kokonaispaino kanavineen oli 88 g. Seoksena perinteinen ns. har-
maa päällepolttoseos jonka koostumus on:

Au 75,00%, Pd 17,90%, In 4,50%, Ag 1,30%, Sn 1,00%, Zn 
0,20%, Ru 0,05%, Ir 0,05%.

Istuvan valun aikaansaamisessa valumassa ja käytettävä laajen-
nussuhde on erittäin tärkeä. Laajennussuhteeseen vaikuttaa kui-
tenkin laboratorion olosuhteet ja käytettävät laitteet. Tästä syystä 
en tekstissä paneudu laajennussuhteisiin niin tarkasti. Valumassana 
Heraeus Kulzer Moldavest Futura –valumassa. Massa soveltuu 
sekä hitaaseen, että nopeaan esilämmitykseen. Tässä työssä käytin 
hidasta esilämmitystä. Työ valettiin Heracast IQ vakuumi/paine 
induktiovalulaitteella.

Vaikka kyseessä ei ollut varsinaisesti ns. pitkä silta (vrt. dd 16-26 
pituinen silta), oli menetetyn kudoksen korvaaminen korkeussuun-
nassa metallokeraamisella seoksella valuteknisesti erittäin vaativa 
tehtävä kts kuva 1. 

Työn ensimmäinen vaihe oli kultasylinterien yhteen kytkeminen. 
Kytkentämateriaalina käytän, riippuen tapauksesta, Pattern Resin 
LS (low shrinkage) akryylia. Pattern Resin on puhtaasti pois palava 
akryyli jota käyttämällä vahatyöstä saadaan jäykempi. Runko ei 
myöskään ole niin herkkä muodonmuutoksille kuin pelkkää vahaa 

Tapauskertomus:  

Massiivinen.valu
Seuraavassa artikkelissa tulen keskittymään ensisi-

jaisesti suurien rakenteiden valamisessa esiintyviin 

ongelmiin ja niiden mahdollisiin ratkaisuihin. Artik-

keli ei ole minkäänlainen ohjenuora jota tulisi nou-

dattaa, vaan kuvaus siitä kuinka allekirjoittanut on 

kyseisen työn tehnyt. Työ on myös hyvä esimerkki 

miten voi käydä vaikka on omasta mielestään 

ottanut kaiken huomioon. Virheet ovat monta ker-

taa paras opettaja. Toivottavasti artikkeli herättää 

ideoita ja ennen kaikkea keskustelua massiivisten 

rakenteiden valamisessa esiintyvistä ongelmista. käytettäessä. Kytken kultasylinterit yhteen yleensä illalla ennen ko-
tiin lähtöä, jolloin akryyli saa rauhassa kovettua yön yli kts kuvat 
2 ja 3.

Akryylin kovettumiskutistumasta aiheutuvat jännitykset on helppo 

teksti.ja.kuvat:.Anders.Wollstén

Kuva 1.

Kuva 2.

huomata seuraavana aamuna. Runko ei istu passiivisesti kun ruuvit 
on irrotettu. Ainoa tapa eliminoida jännitykset on rungon katkaise-
minen. Runko on paras katkaista jokaisesta välistä. Katkaisemiseen 
käytän ohutta katkaisulaikkaa ( paksuus 0.15 mm ), katkaisupinnat 
on puhdistettava huolellisesti mahdollisista epäpuhtauksista ennen 
uudelleenkytkentää. Kultasylinterit ruuvataan takaisin paikoilleen 
ja kytketään Pattern Resin akryylilla kts kuva 4.

Markkinoilla on myös valokovetteisia muotoiluakryyleja (esim. 
Visio Form, 3Mespe ja Palavit G LC, Heraeus Kulzer) jotka sovel-

Kuva 3.
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tuvat yksittäisten kruunujen ja päällysraken-
teiden valmistukseen erinomaisesti, mutta 
suurempia töitä valmistettaessa ongelmaksi 
muodostuu myös kovettumiskutistuma ja 
tästä aiheutuva uudelleenkytkennän tar-
ve. Valokovetteisesta materiaalista katoaa 
porattaessa tai kosketettaessa happi - inhi-
biitiokerros joka on välttämätön lisättävän 
materiaalin kiinnittymiselle. Katkaisun jäl-
keen kytkentäpinnasta puuttuu happi - in-
hibiitiokerros ja kytkentä ei näin ollen ole 
paras mahdollinen. 

Kytkemisen jälkeen runko saa kovettua 
rauhassa pari tuntia, jonka jälkeen rungon 
istuvuus on jälleen tarkistettava. Yleen-
sä rungon istuvuus uudelleenkytkennän 
jälkeen on erinomainen. Mikäli runko ei 
istu on kytkennät tehtävä uudelleen. Kun 
Pattern Resin runko istuu passiivisesti on 
sopivalla kovametalliporalla (punainen tai 
keltainen karkeus) hyvä muotoilla rungosta 
mahdollisimman siro. Tämän jälkeen voi 
varsinainen vahaus alkaa kts kuva 5.

Vahausta helpottaaksesi voit käyttää esim. 
proteesihampaita. Proteesihampaiden aset-
telun ja liikkeiden tarkistamisen jälkeen ko-
konaistilanteesta otetun silikoni-indeksin 
avulla on rungon muotoilu huomattavasti 
helpompaa (valitettavasti ei kuvia). Toinen 
tapa on vahata koko työ valmiiksi ja sen jäl-
keen työstää keramian vaatima tila sopivalla 
vahantyöstöinstrumentilla. Tässäkin tapauk-
sessa silikoni-indeksi kannattaa tehdä. Sili-
koni-indeksin avulla valmiiden vahaväliosien 
oikea asema ja koko on helppo määritellä 
kts kuvat 6, 7, 8, 9.

Vahatyön valmistuttua on vielä tarkistetta-
va rungon istuvuus mallilla. Implanttitöissä, 
kuten kaikissa muissakin, vanha perustotuus 
on hyvä painaa mieleen ”yksikään valu ei 
voi istua mallilla paremmin kuin vahatyö on 
istunut”. Kuvassa 10 valmis vahatyö mallilla 
ilman ruuveja.

Kuva 5.Kuva 4.

Kuva 6.

Kuva 7.

Kuva 8.

Kanavointi:
Kaikista haasteellisin tehtävä suurien valu-
jen valmistamisessa on kanavointi. Väärin 
suunnitellulla, huolimattomalla kanavoinnil-
la voidaan aikaa vievä ja hyvä vahatyö pilata 
totaalisesti. Perinteiset kanavointisäännöt 
eivät enää pidä paikkaansa tai ole riittäviä 
massiivisia valuja valmistettaessa. Varsinkin 
implanttivaluissa rakenteiden massiivinen 
koko aiheuttaa ongelmia kutistumahuokos-
ten muodossa. Huokoinen valu aiheuttaa 
ongelmia oli kyseessä päällepolttoseos tai 
perinteinen valukultaseos. 

Huokoinen valukultaseos korrodoituu 
suun olosuhteissa erittäin nopeasti, aiheut-
taen esim. pahanhajuista hengitystä ja se-
oksen värjäytymisen. Päällepolttoseoksissa 
kutistumahuokoset aiheuttavat suurimmat 
ongelmat keramian polton yhteydessä. Ku-
tistumahuokosissa olevat epäpuhtaudet ja 
kaasut nousevat polttojen aikana pikkuhiljaa 
kohti keramian pintaa ja yleensä kiiltopoltto 
vaiheessa ne tulevat esiin varsin katastrofaa-
lisin seurauksin. Jokainen joka on joutunut 
kiiltopolton jälkeen poraamaan keramiaan 
ilmestynyttä suurta kuplaa auki tietää mistä 
on kyse. Kutistumahuokoset myös heiken-
tävät valua, joissakin tapauksissa hyvinkin 
tuntuvasti. 

Kanavoinnin suunnittelussa on aina 
otettava huomioon tekijät jotka edesautta-
vat mahdollisimman homogeenisen valun 
syntymiseen. Koska kutistumahuokosilta ei 
voi välttyä on ne saatava valussa sellaiseen 
paikkaan joissa niistä ei ole haittaa, eli pois 
itse runkorakenteesta. 

Oikeanlaisella kanavoinnilla voidaan ku-
tistumahuokosten sijaintia valussa kontrol-
loida. 

Valulaitteen vaikutus 
kanavointiin
Vakuumi/paine –valulaitetta käytettäessä 
on valukanavien läpimitan oltava suurem-
pi kuin perinteistä valulinkoa käytettäessä. 
Lingon keskipakoisvoima on huomattavasti 
rajumpi tapa syöstä seos valusylinteriin kuin 

Kuva 9.
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vakuumi/paine –valulaitteen, käytännössä painovoiman avulla ta-
pahtuva valusylinterin täyttyminen. Tästä syystä erot valukanavien 
paksuuksissa. Valulaitteen valmistajan antamia kanavointiohjeita 
on hyvä noudattaa, ainakin tavallisia valuja tehtäessä. Massiivisten 
valujen kanavoinnissa on Heraeuksen uusi ohjeistus ollut suureksi 
avuksi kts kuva 11.

Kuvassa 11 annetut valukanavien läpimitat koskevat päällepolt-
toseoksia, valukultaseoksia valettaessa käytetään läpimitaltaan pie-
nempiä kanavia.

Tavallista kanavointimenetelmää käyttämällä ongelmaksi muo-
dostuu valettavan kappaleen suuresta tilavuudesta johtuva hitaampi 
jäähtyminen, jolloin yhdyskanava jähmettyy liian aikaisin eikä pysty 
enää syöttämään valupalkista (reservistä) lisää metallia valukutistu-
man kompensoimiseksi.

Valettava kappale on saatava jähmettymään nopeammin ja siihen 
hyvä keino on nostaa työtä valusylinterissä ylöspäin. Valupalkki eli 
reservi on pidettävä mahdollisimman lähellä valusylinterin kuuminta 
kohtaa ja itse valettava työ mahdollisimman kaukana kuumimmasta 
kohdasta. Jotta yhdyskanavat eivät jähmettyisi liian aikaisin ja valu-
palkki pystyisi syöttämään metallia valettavan työn valukutistuman 
kompensoimiseksi on kuvassa 11 esitetty menetelmä osoittautunut 
erinomaiseksi. Jatkamalla yhdyskanavia Ø 5,0 mm valukanavalla va-

lupalkista tuleva metalli ei jäähdy liian aikaisin ja kutistumahuokoset 
muodostuvat sinne minne pitääkin eli valupalkkiin.

Kuvista 12 ja 13 näkyy hyvin kuinka kanavointi on tehty. Muis-
tisääntö: valupalkin massa pitäisi olla suunnilleen sama kuin valet-
tavan rakenteen massa. Tässä työssä ongelmaksi muodostui imp-
lanttisillan massiivisuus. Valupalkkina Ø 5,0 mm kanava ei ollut 
riittävän iso.  Ainoaksi keinoksi jäi vahata kaksi Ø 5,0 mm kanavaa 
toisiinsa. Kanavat kannattaa yhdistää toisiinsa rinnakkain kts kuva 
14. Tällä tavalla valupalkin sijainti suhteessa valusylinterin kuumim-
paan kohtaan pysyy vielä hallinnassa. Heraeuksen kanavointiapu 
helpottaa valupalkin oikean kohdan määrittämisessä kts kuva 15.

Kuvista 14 ja 16 näkyy hyvin valupalkissa olevat kutistumahuo-
koset.

Mikä sitten meni pieleen?
Vaikka valu muuten onnistui hyvin (erittäin hyvä istuvuus, ei huoko-

Kuva10.

Kuva 11: Vasen sylinteri, normaalin kokoinen valu.  Oikea sylinteri, massiivinen valu.
Yhdyskanavat Ø 3,5 mm, valupalkki Ø 5,0 mm, syöttökanavat Ø 5,0 mm

Kuvat 12 ja 13. Työ valun jälkeen. Kanavat vielä kytkettynä.

sia), jäi kahden kultasylinterin reunat vajaaksi. Näkyy hyvin kuvissa 
12 ja 13.

Mistä syystä?
Todennäköisesti valettava kappale oli sen verran ylhäällä, että kul-
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Kuva 14.

Kuva 15.

Kuva 16.

tasylinterit jäivät niin sanotusti ”kylmäksi” ja seos jähmettyi liian 
aikaisin eikä kerinnyt aivan kultasylinterin reunaan saakka. 

Tämän olisi voinut välttää kolmella tavalla. Vahaamalla pienet 
apukanavat (Ø 0,9 –1,0 mm) siltarungosta lähelle kultasylinterei-
tä. Näin sulan metallin perille pääsy olisi varmistettu ennen kuin 
kultasylinterit jäähtyisivät liikaa. Toinen tapa olisi ollut laskea työtä 
hieman valusylinterissä, jolloin kultasylinterit eivät olisi jäähtyneet 
niin nopeasti. Kolmas tapa olisi ollut yhdistää ensimmäinen ja 
toinen tapa.

Vajaus korjattiin juottamalla. Hitsaus olisi ollut myös hyvä vaih-
toehto, mutta tämäntyyppisen juotoksen tekeminen ei ole kovin 
monimutkainen asia. Juotteena pitäisi käyttää sellaista juotetta joka 
on koostumukseltaan mahdollisimman lähellä juotettavaa seosta. 
Juotteena käytin Herador Lot 1060. Koostumus: Au 71,9 %, Pd 
12,0 %, Cu 8,0 %, Ag 5,0 %, Zn 2,0 %, In 1,0 %, Ir ja Ru alle 0,1 
%.

Kyseinen juote on palladiumin suuresta määrästä johtuen väril-
tään valkoinen. Päällepolttotöissä kyseisen juotteen hyvä ominai-
suus on oksidoituminen polttojen aikana. 

Lopuksi muutama kuva eri työvaiheista raakapolttoon asti kuvat 
17, 18, 19 ja 20. Valmiista työstä ei kiireiden johdosta valitettavasti 
saatu kuvia. 

Kuva 20. Okklusaalinen 
näkymä. Ruuvikiinnittei-
senä implanttirakenne on 
helppo muotoilla erittäin 
siroksi.

Kuva 17. Ensimmäinen opaakki, istuvuus polton jälkeen erittäin 
hyvä.

Kuva 18. Silta kolmannen 
opaakkipolton jälkeen.

Kuva 19. Silta raakapoltettu-
na, kahden polton jälkeen. 
Istuvuus edelleen erittäin 
hyvä.
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10. VUOSIKERTA N:o 3 Heinäkuu1953 

Hammasteknikko 50 vuotta sitten –
on.juttusarja,.jossa.julkaisemme..
.Hammasteknikko.-lehdessä.ilmestyneitä.
artikkeleita.50.vuoden.takaa.

Toimitus

Tutkimus jacket-kruunun 
ominaisuuksista
O 1emme esittäneet periaatteessa alusta alkaen, että hampaan 

tappi toimii samoin kuin vioittumaton hammas. Käytännössä 
on kuitenkin otettava huomioon, että hammasluu on 
kokoonpuristuvainen. Norsunluu on paljon elastisempi 

kuin posliini. Tappi voi kevyesti vastata jonkin verran määrättyä 
kovaa painetta (kuva 16) ja liika ylijäämä siirtyy labiaaliolkapäähän. 
Lukuisat epäonnistumiset ovat selvästi johtuneet tästä kokoon-
puristumisominaisuudesta ja tässä näemme uuden syyn alleviivata 
sitä, että labiaaliolkapää on tehtävä erittäin huolellisesti. 
Kruunu on vielä määrättyjen voimakkaiden irtaantu-misvaikutusten 
alainen purtaessa kiinni takertuvia ruoka-aineita, kuten karamellejä. 
Liian kartiomainen tappi ei kykene pitämään kuorikkoaan. Tapin 
mesiaali- ja distaalisivut on hiottava keskenään niin yhdensuuntaisiksi 
kuin mahdollista ja palatinaaliolkapää koverrettava samansuuntaiseksi 
labiaalisen kanssa (kuva 17). 

Dr. med.dent. H. Conod, Lugano
Sveitsiläisen Hammasteknikko  Yhdistyksen 

ammattijulkaisusta "Die Zahntecknik" No. 4, 10. 
vuosikerta. Toimituksen luvalla.

Hampaiden pureskelemisen aikana joutuvat vastakkaiset hampaat 
toistensa kanssa kosketukseen ilman tehokasta liukkautta. 
Irroittamisvaikutukset ovat niin suuret, että joskus nähdään 
terveiden hampaiden kiilteen antavan perään. Meidän on pelättävä 
hampaiden pureskelemista, koska olemme tietoisia siitä, että posliini 
on herkempi kuin kiille. Kuinka vältämme tämän vaaran? 
Hammasta sovitettaessa vastahampaaseen meidän on erotettava 
levossa olevan artikulaation facetit, vastaten keskipurentaa, ja 
toimivan artikulaation facetit, jotka tulevat toistensa kanssa 
kosketukseen vain leukojen liikkuessa. Jacket-kruunussa levossa 
olevat pinnat ovat tavallisesti hampaan tapin tukemina, kun taas 
suuri osa toiminnassa olevia pintoja on ilman tukea (kuva 18). 
Kruunun on ehdottomasti oltava artikuloitu tarkasti lepoasentoon 

Kuva 16. 
Tapin kokoonpuristuminen kovan paineen alla ja vaikutuksen siir-
tyminen labiaaliolkapäähän. 

Kuva 17.
Tapin mesiaali. ja distaalisivujen yhdensuuntainen hionta ja olkapään 
oikea muoto.

Kuva 16. Kuva 17.

Kuva 18. 
A-B. (Vaakasuora viivoitus). Keskipurentaa vastaava lepoartikulaa-
tioalue. 
B-C. (Pystysuora viivoitus) . Toiminnassa oleva artikulaatioalue, jolloin 
posliini on tapin tukema. 
C-D. (Vino viivoitus). Toiminnassa oleva artikulaatio. Posliini toimii 
ilman tukea.  Artikulaatio on poistettava tältä alueelta. 

(jatkoa numerosta 3/2003)
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A-B, välttääksemme sen siirtymistä hammas-kaaressa. Se on myös 
artikuloitava huolellisesti toiminnassa oleviin pintoihin, jotka 
ovat paineen alaisia (kuva 18 B-C), ts. linguaalisivun siihen osaan, 
joka on hampaan tappia vastaan, ja väliin on jätettävä pieni rako. 
Vahvistaen niitä alueita, jotka ovat tukea vailla, tulemme vaaralliseen 
kosketukseen hampaiden puremisen aikana antagonistien kanssa, 
vähentämättä hampaan purentatehokkuutta. 

Yhteenveto 
1. Asettakaa tapin huippu niin lähelle etuhampaan reunaa kuin 
mahdollista. 
2. Asettakaa tapin huippu niin lähelle labiaalipintaa kuin 
mahdollista. 
3. Sijoittakaa huolellisesti labiaaliolkapää. Sitä ei saa lainkaan 
taivuttaa ulospäin. 
4. Säilyttäkää tappi mahdollisimman leveänä yhdensuuntaisten 
sivupintojen kanssa. 
5. Leikatkaa hiukan huuli-ienpoimua auki. Pienentäkää 
hampaitten välisen olkapään leveyttä. 
6. Asettakaa määrätyt kohtisuorat tasopinnat vastakkain 
painamalla. 
7. Pyöristäkää nystermät, jotka yhdistävät nämä tasot, 
halkeamisen estämiseksi. 
8. Kovertakaa tapin platinaalipinta kouruksi. 
9. Siirtäkää purenta aktiivisten fasettien päälle, jotka ovat ilman 
tukea. 

 
 
Murtumien urat 
Kokemus osoittaa, että on määrättyjä alueita, joissa murtumat ovat 
erittäin tavallisia. Kuva 19 osoittaa hyvin kaavamaisesti, mitä uria ne 
tavallisesti seuraavat. Selitämme jokaisen niistä tavalla, joka tuntuu 
todennäköisimmältä. 
Murtumat a ja b on aikaansaanut labiaalipuolen olkapään huono 
kaltevuus. 
Murtuman c on aiheuttanut liian lyhyt ja liian lähellä suulakipintaa 
sijaitseva tappi. 
Murtuman d on aiheuttanut liian lyhyt ja pyöreä tappi. Kruunu pyörii 
labiaalisen olkapään ympärillä ja irtoaa suulaen puolelta. 

(Kuvat 19-21) Murtuman e on aiheuttanut liian lieriömäinen tappi. 
On harvinaista, että nämä murtumat esiintyvät yksinään. Nämä 
urat ovat yhteydessä toisiinsa, ja silloin kun kruunun jokin osa 
antaa peräksi, tämä joutuu täydelleen pois tasapainosta ja murtuu 
muistakin paikoista. 
Muistakaamme lopuksi, että vaakasuorat paineet ovat hyvin 
vaarallisia. Mitä pystysuorempi on etuhampaan suulakireuna sitä 
suurempi on vaakasuora komponentti ja päinvastoin. Voimme 
joskus, jos esteettinen näkökohta sallii, muuttaa tätä kaltevuutta 
siirtämällä hammasta kevyesti eteenpäin säilyttäen sen alkuperäisen 
pituuden. 

Ylemmät sivuetuhampaat 
Sivuetuhammas valmistetaan suunnilleen samalla tavoin kuin 
keskietuhammas. Koska sen juuri muodostaa kaulassa paljon 
litteämmän soikion kuin mitä keskihammas, on syytä tehdä 
hampaittenvälinen olkapää kapeammaksi kuin labiaali- ja palatinaali-
olkapäät. 

Kuva 19. 
Tavallisimmat murtumien urat a ja b. Huono labiaaliolkapää. c. Liian 
lyhyt tappi. d. Liiaksi pyöristetty tappi. Palatinaali-olkapää huonosti 
asetettu paikoilleen. Huono liitos palatinaali puolella, joka sallii se-
mentin hajoamisen ja jättää porsliinin ilman tukea. e. Sylinterimuo-
toinen tappi. Pyörimistä ja särkyminen. 
 
Kuva 20. 
Voidaan toisinaan muuttaa etuhampaan reunan kulmaa, ja siten pie-
nentää vaarallisia seurauksia siirtämällä hammasta kevyesti eteenpäin 
muuttamatta sen pituutta. 
 
Kuva 21. 
Etuhampaan ja kulmahampaan vertailua. Kulmahammas on kupe-
rampi poikki- ja halkileikkauksessa. 

Kuva 19. Kuva 21. 

Kuva 20. 

Kuva 22. Kulmahammas nähtynä edestä, profiilista ja pohjasta. Var-
jostettu ala esittää tapin pohjan leikkausta. Klassillinen valmistus. 
Säännöllinen olkapää kaulan tasolla. Tappi on soikion muotoinen ja 
suuri labio-palatinaali-akseli tukien huonosti kruunun kylkiä, jonka 
suuri akseli on mesio-distaalinen. Tällainen tappi synnyttää palati-
naalisivulle vetoponnistuksia, kuten kuva 23 osoittaa. 

Kuva 23. 
Kulmahammas, palatinaalisivu. Vasemmalla kapea ja pyöreä tappi. 
Segmentit työntyvät toisistaan poispäin. Oikealla leveä tappi, jossa 
on kaksi litistymää, segmentit työntyvät keskustaa kohden. 
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Yläkulmahampaat 
Ei ole mahdollista tutkia kulmahampaita vain pelkästään niiden 
analogian perusteella etuhampaiden kanssa. Kulmahammas 
eroaa ensi silmäyksellä pallomaisemman muotonsa perusteella. 
Etuhampaan kaula on melkein pyöreä, kulmahampaan on hyvin 
litteä soikio. Poikkileikkaus kosketuskohtien tasolta näyttää meille, 
että kulmahammas on kupera, kun taas etuhammas on varsinaisesti 
kovera. Nämä pääeroavaisuudet pakoittavat meidät tekemään 
täydellisen tutkimuksen kulmahampaasta. Ainoa johtopäätös, minkä 
uskallamme tehdä ilman havaintoesitystä koskee kruunun huippua. 
Viitaten kuvaan 8 tiedämme, että on sopivaa sijoittaa tapin huippu 
mahdollisimman lähelle etuhampaiden reunaa ja mahdollisimman 
lähelle labiaalipintaa. 

Tutkikaamme tarkasti kuvaa 22. Näemme kulmahampaan etu-, 
vaaka- ja pystyasennoissa. Tässä kuvassa hammas on valmistettu 
klassillisen metodin mukaan tekemällä säännöllinen olkapää kaulan 
tasolle. 
Tässä projektiossa pistää silmään systeemin tasapainottomuus. 
Hyvin suuren kruunun, jolla on suuri mesio-distaalinen akseli täytyy 
kiikkua soikean tapin päällä, jolla on suuri labio-palatinaalinen akseli. 
Sivut synnyttävät vaarallisia tukemattomia alueita.  

Jotta saavutettaisiin suotuisa tasapaino tapin leikkauksen on oltava 
huomattavasti samansuuntainen kruunun leikkauksen kanssa 
tai vieläpä vähemmän kupera kuin tämän. (kuva 23.) Tapille on 

PURENNANHOIDON
MATERIAAlIT
Puh. 02-276 4700
Fax. 02-276 4710

kuitenkin annettava mahdollisimman suuri mesio-distaalinen koko 
ja pienennettävä sen labio-palatinaali-akselia. Löytyy kaksi keinoa 
tämän tuloksen saavuttamiseksi. 

Erikoishammasteknikolle.sopiva.hammaslääkärin.vas-
taanotto. vuokrataan. koneineen. tai. ilman. eläkkeelle.
siirt.. johdosta..Koneet.voidaan.myös.myydä.erikseen..
Martinlaakso,.Vantaa..Tied..p..0400.-436934,. tai.050.

MYYDÄÄN / 
VUOKRATAAN

Myydään.tarpeettomana.kaksi.Multimat.2.posliiniuunia,.
sekä.täydelliset.d..Sign.(vita.ja.ivoclar.värit).ja.Ducera.Plus.
(vita.värit).lajitelmat.
lisätietoja:. Dentec. Oy,. Jukka. Wichmann. puh.. 09-
176746,.

Sebond Pink Bond-Opaquer 

-.. valokovetteinen.opaakkipasta
-.. sisältää.tartunta-aineen.
-.. annostuubi.sisältää.5.g.vaalea.tai.tummaa.pinkkiä
-.. tutustumistarjous.100.euroa/tuubi.(sisältää.AlV..22.%)

. (normaalihinta.112.euroa/tuubi)

.

. Toimituskulut.8.euroa

. Tarjous.voimassa.30.04.2004.saakka

TOIMI JA TILAA HETI, NOPEAT SYÖVÄT 

Sebond Pink Bond-Opaquer 
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Seuran.kevätkokous.
lauantaina.luentojen.jälkeen

Seuran.kevätkokous
lauantaina.luentojen.jälkeen

HUOM! 

Muistithan, että kevätluentopäivät on koulutustapahtu-

ma ja siksi myös verovähennyskelpoinen.

Kevät tulee pian ja varmasti, 
kuten myös luentopäivät Tahkovuorella. 
Ajankohta huhtikuun ensimmäinen viikonloppu. 
Viimekerralla meitä oli lähes seitsemänkymmentä 
ja hauskaa oli. 

Hotellihuoneet alk. ��,- / hlö / �hh / yö, sis. aamiaisen. 
� hengen mökit 1��,- / yö, sis. liinavaatteet, 
pyyhkeet ja loppusiivouksen.

Majoitusvaraus kannattaa tehdä ajoissa.

Luentojen aiheet ilmoitetaan myöhemmin. 

Järjestämme bussikuljetuksen edelliskerran tapaan.

Tiedustelut Petri Anttila puh 040 ����444

TAHKOllA.
TAVATAAN.
2.-.4.4.2004

Tapahtuman järjestävät yhteistyössä: 
Suomen Hammasteknikkoseura, Hammaslaboratorioliitto ja Erikoishammasteknikkoliitto.
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Hammastekniikkaa keväthangilla
ulkoillen �.-4.4.�004

TAHKOLLE!!
TAHKOLLE!!

Hammasteknikkoseuran yhdistetty kevätluento- ja talvi-

ulkoilupäivä järjestetään perinteisesti Tahkovuorella.  

LUENNOT LAUANTAINA:
· Klo 10.00 Vahaustekniikka ja virheiden välttäminen.  
 Teemu Visuri, Kerrlab.
· Klo 11.00 Strauman protetiikka 2004. 

 Pia Eskola, Strauman.
.
· Luennot seuran jäsenille 28,-
· Luentojen jälkeen Hammasteknikkoseuran sääntömääräinen kevätkokous.
· Lisäksi hammastarvikeliikkeiden edustajat paikalla.
· Luentojen jälkeen jää aikaa lasketella, hiihdellä tai muuten ulkoilla... 

Hulvaton after-ski Pehkubaarissa klo 15 alkaen 
Klo 20.00 yhteinen foundue -ruokailu Pehkubaarissa. Ruokailun hinta on 28,-
. Paikkoja on rajoitetusti, joten muista ilmoittautua ajoissa. Pehkubaariin 
pääsee jalkaisin tai upealla kabiinikyydillä noin 10,- hintaan. 

Mennään bussilla…
Seura järjestää edullisen bussikuljetuksen Tahkovuorelle, meno-paluu hinta 
on 28,- EUR. Bussi lähtee perjantaina klo 15.00 Rautatientorilta ravintola 
Fennian edestä. Paluu samaan paikkaan sunnuntaina n. klo 21.00. Varaa paikkasi 
Petri Anttilalta ( puh. 040-589 6444). 

Mökkitunnelmaa…
Tahkolla on majoitusvaihtoehtoja hotellista mökkiin. Kerää ryhmä ja varaa oma 
viihtyisä mökki kaikilla mukavuuksilla. Tietoja majoitusvaihtoehdoista löydät 
Tahkon esitteestä tai sivustoilta  www.tahko.com.
Seuran mökeissä on myös muutamia vapaita vuodepaikkoja, ja muutama vapaa 
hotellihuone (65 EUR/ hlö/ 2hh/ yö, sis. aamiaisen noutopöydästä). Tiedustelut 
ja ilmoittautumiset suoraan Petrille. 

Muista myös ilmoittautua, vaikka olisitkin varannut oman majoituksesi, 
luennoille ja iltaruokailuun. Ilmoittaudu viimeistään 25.3. mennessä.

…majoitusta…
017-483000 Hotelli Tahkovuoren lomamökit
017-4648348 Tahkon Tuplat
017-481400 Aluevaraamo Tahkonvahti 
017-481450 Tahko Bungalows
ja lisää www.tahko.com

Hammasteknikkoseuran hallitus toivottaa kaikki tervetulleiksi Tahkolle!
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Jos.haluat.koulutustapahtumasi.tälle.ilmaiselle.palstalle.ota.yhteyttä:.
Teppo Kariluoto puh (09) 345 1023 tai sähköpostitse sastsk@nettilinja.fi 

KURSSIT MYÖS NETISSÄ!
http://www.hammasteknikko.fi/koulutus.html

KURSSIT.JA.TAPAHTUMAT.KEVÄÄllÄ..2004

KurSSEJa HaMMaSLääKärEILLE / HaMMaSTEKnIKOILLE
Järjestäjä: CeraTech / Htm Seppo Kärkkäinen
Kurssiohjelmat ja muut kurssitiedot: www.hammastekniikka.com

YHDEn METaLLIn Suu, MEnETELMäLLäMME TOTEuTuu
Teemme TITAANISTA alihankintana STB-menetelmällä “ONE FOR ALL” Ti-suprakonstruktiot, soveltuvuus kaikille
implanttijärjestelmille. Kurssin sertifikaatti oikeuttaa käyttämään rekisteröityä STB-merkiä/menetelmää hoidoissa ja
titaanisisa suprakonstruktioissa.
aika ja paikka: ilmoittautumisten mukaan.
Faxaa yhteystietosi  03-6122013 tai sähköposti : finntitan@mail.htk.fi ja olet mukana tiedotuksissa.
Kurssin hinta: 500 euroa sisältää näytetyön ja tarvittavat materiaalit.
Kohderyhmä: hammaslääkärit/hammasteknikot
Tiedustelut: klo 12.00-13.00 puh. 0500-458444  terv. TAWASTIAN TITAANI. 

LäHDE VITa KEraMIaKurSSILLE BaD SäCKIngEnIIn. 
Keramiakurssi Vitan tehtaalla Bad Säckingenissä, Saksassa. 
aika: kevät 2004 
Lisätietoja: Leena Jauhiainen, Plandent Oyj 0204-595 264. 

BrEDEnT aTaSMEnTTIKurSSI HELSIngISSä 
Bredent atasmenttien käyttöön tutustuttava Hands on -kurssi Helsingissä. 
aika: kevät 2004 
Paikka: Helsinki 
Lisätietoja: Leena Jauhiainen, Plandent Oyj 0204-595 264. 

KYLPYLäSEMInaarI / HaMMaSLaBOraTOrIOLIITTO
Hammaslaboratorioliiton jäsenille
aika: 24-25.1-04
Paikka: Naantalin kylpylä
Luentoja: Ajankäytön mestari ja hinnan asetanta
Lisätietoja: Hammaslaboratorioliitto p.040 720 9855

TaHKOLLa TaVaTaan 2. -  4.4 2004 / SuOMEn HaMMaSTEKnIKKOSEura
Kevät tulee pian ja varmasti, kuten myös luentopäivät Tahkovuorella. 
Viimekerralla meitä oli lähes seitsemänkymmentä ja hauskaa oli. 
Hotellihuoneet alk. 65,- / hlö / 2hh / yö, sis. aamiaisen. 
6 hengen mökit 198,- / yö, sis. liinavaatteet, pyyhkeet ja loppusiivouksen.
Majoitusvaraus kannattaa tehdä ajoissa.
TAHKON LUENTO-OHJELMA LAUANTAI 3.4-04 
Klo 10.00 Vahaustekniikka ja virheiden välttäminen. Kerrlab Teemu Visuri.
Klo 11.00 Strauman protetiikka 2004. Strauman
Seura tulee järjestämään bussikuljetuksen edelliskerran tapaan.
Tiedustelut Petri Anttila puh 040 5896444

Merkitse jo nyt vuoden 2005 allakkaasi !!!!
SuOMEn HaMMaSTEKnIKKOSEuran 80-VuOTISJuHLa
aika: 5.2.2005  klo 18.00 - 01.00
Paikka: Helsinki / Kalastajatorppa / pyöreä sali
Jos Sinulla on mielessäsi jotain juhlien kulkuun liittyviä ideoita,
ehdotelmia tai haluat esittää runoja, lauluja ym. niin ota yhteys: Jukka Salonen 050-5943638
Juhlia odotellessa! Juhlatoimikunta / SHtS
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Sebond.Bond-Opaquer.
Sebond Bond-Opaquer on valokovetteinen pastaopaakki metallirunkoisten osaprotee-
sien satulaosiin. Sebond Bond-Opaquer on saatavilla vaalean - ja tumman pinkkisenä. 
Metalliosien hiekkapuhalluksen jälkeen Bond-Opaqueria levitetään käsiteltävälle pinnalle 
kaksi tai useampia ohuita erikseen valokovetettavaa kerrosta Sebond pink materiaalia. 
Bond-Opaquerilla käsitelty pinta sisältää tartunta-aineen ja on sellaisenaan valmis jat-
kokäsittelyä (akrylointi) varten.

Lisätietoja: Extracon Oy 03-2110 290

Quick-Fix.mandrell
Huippunopea kiinnityssysteemi käsikappaletyökaluille.
* Edullisemmat hinnat – laikat ilman varsia
* Kiinnitys kolmessa sekunnissa
* Joustavuutta ja tehokkuutta
* Jopa 3 kertaa pidempi elinikä katkaisulaikoille
iskunvaimennuksen ansiosta
Saatavan lajitelmissa ja yksittäispakattuna

NoFlame.Plus
Amannin mullistava induktiolämmitin instrumenteille
Lämmittää kaikki terästä/rautaa sisältävät instrumentit
muutamassa sekunnissa ilman liekkiä.
* Heti käyttövalmis, ainoastaan verkkovirtaliitäntä
* Ei polta happea eikä vahaa 
* Ei nokea instrumenttia
* Perinteinen työskentelytapa
* Ei lämmitä huoneilmaa, eikä hiuksia/työvalaisimia J
* Virrankulutus vain 130W 

Heraeus.K+B.valumassat
Huippulaadukkaat k+b valumassat Heraeus-Kulzerilta kulta ja kobolttikromitöihin.
* grafiittivapaat, fosfaattisidonaiset massat pika/ohjelmoituun esilämmitykseen.
* helpot purkaa
* erittäin tarkat ja sileäpintaiset valut

MOLDAVEST futura kultavalumassa
MOLDAVEST exact k+b massa epäjaloille seoksille
Pakkauskoot: 35x160 g / 75x60 g, neste 900 ml 

Heraeus.rankavalumassat
Fosfaattisidonnaiset tarkkuusrankamassat
* geeli- ja silikonidublikointiin
* erinomainen istuvuus
* hienojakoisuus takaa erittäin tasaisen pinnan

MOLDAVEST master ohjelmoituun esilämmitykseen
MOLDAVEST master run pikalämmitykseen, suoraan loppulämpöön
Pakkauskoot: 45x450 g, neste 3 l

Lisätietoja: DentalAgent Oy 09-684 9855
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Hammashommissa
Mongoliassa..

U lan Batorissa  sijaitseva paikal-
linen Dental Groupín klinikka 
ja sen hammaslaboratorio on 
suurelta osin suomalaisten avus-
tuksella perustettu. Se on avattu 
syksyllä 2000, jolloin Kalevi Ilk-

ka sekä myös Maija Ilkka osallistuivat sen 
luomiseen. Sitä ennen oli Timo nieminen 
järjestänyt maassamme keräyksen hammas-
laboratoriovälineistön hankkimiseksi Mon-
goliaan. Keräys tuotti niin hyvän tuloksen, 
että varsinaisia välineostoja ei sinne ole tar-
vinnut tehdä. 

Timo Nieminen on ollut kerran aikaisem-
min Mongoliassa opetus- ja näytöstyössä. 
Viime syksynä hän alkoi valmistella uutta 
matkaa ja soitteli minua kaveriksi. Aluksi 
en oikein lämmennyt asiasta.  Marraskuus-
sa tullut uusi soitto laukaisi kuitenkin kiin-
nostukseni asiaa kohtaan. Lupasin harkita 
lähtöä. Kun hän myöhemmin tiedusteli  
harkintani tulosta, vastasin myöntävästi. 
Sovimme lähdön  ajankohdaksi joulun ja 
uudenvuoden välisen ajan ja olisimme pari 
viikkoa perillä. 

Nyt alkoi tietojen kokoaminen maasta, 
josta en tiennyt juuri mitään. Tietoa löytyi 
netissä  paljon ja näin sain alustavan käsi-
tyksen maasta. Timon,  Kalevin ja Maijan 
kertomukset auttoivat myös suhtautumaan 
matkaan positiivisesti.

Maa rajoittuu pohjoisessa Venäjän fede-
raatioon ja idässä, etelässä ja lännessä Kii-
naan. Pinta-ala 1,56 miljoonaa neliökilomet-
riä ja asukasluku on 2,5 miljoonaa. Mongo-
lia on yksi maapallon harvaan asutuimmista 
maista. Asukastiheys pohjoisessa 2 henkilöä 
neliökilometrillä ja etelässä vähemmän kuin 
1 henkilö neliökilometrillä. Tammikuun 
keskilämpö on 24,6 C0. Pääkaupunki Ulaan-
bataar, entinen Urga, on  perustettu 1600 
-luvulla. Neuvostovallan aikana vakiintui ni-
men kirjoitus Ulan Batariksi. Maa itsenäistyi 
1990, kun Neuvostoliitto hajosi. 

 Joulun odotus  muuttui kohdallani mat-
kan odotukseksi, kun  lähtö oli heti joulun 
jälkeen ja se tietty myös hieman jännitti. Oli 
hankittava viisumit Kiinaan ja Mongoliaan 
ja valmistauduttava muutenkin tälle hieman 
erikoiselle matkalle. Matkakustannukset kui-

tattaisiin perillä tehtävällä opetuksella sekä 
hammasteknisillä töillä. Lupasin omistautua 
rankaprotetiikalle ja Timo vastaisi kruunu- 
ja siltaprotetiikasta. 

 Matkaan lähti myös hammaslääkäri Sal-
la Salmenkivi, joka on  Dental Group'in 
Mongolian -projektin suomalainen tukihen-
kilö. Hän  työskentelee nykyisin  Lahdessa, 
mutta on perheineen aiemmin asunut Ulan 
Batorissa viitisen vuotta ja puhuu hyvin 
maan kieltä. Hän oli ollut mukana luomassa 
tätä klinikkaa yhdessä muiden suomalaisten 
kanssa, joihin kuuluu myös Kalevi Ilkka la-
boratorion osalta.

Työkielenä englanti
Klinikan hammaslääkärit puhuvat englantia, 
joten sillä kielellä siellä kyllä tulee juttuun. 
Oma englantini on alkeellista, koska ensim-
mäinen vieras kieleni oli saksa. Kieliongel-
mia ei matkalla kuitenkaan esiintynyt. Timo 
puhuu erinomaista englantia.

Lensimme Pekingiin  Finnairin koneella, 
lentoaika hieman yli 8 tuntia. Lento Pekin-
gistä Ulan Batoriin  Mongolian Airlinesillä 
kesti noin kaksi tuntia. Pekingin kentällä oli 
tyypilliset systeemiin kuuluvat muodollisuu-
det, täytimme erilliset maahantulolaput sekä 

terveystiedot ja meitä kuljetettiin lämpöka-
meroiden valvonnassa, koska Kiinassa oli 
taas löytynyt jokin uusi Sars -tapaus. Kaikki 
sujui kuitenkin hyvin ja Salla Salmenkiven 
opastamana  kuljimme rutinoidusti läpi by-
rokraattisten vaiheiden. Kenttärakennukset 
olivat melko uusia ja kokoluokka ainakin 
yhtä suuri kuin Frankfurtissa.

Ulan Batorissa meitä oli vastassa viisi 
henkilöä klinikalta ja kolme henkilöautoa. 
Meidät kuljetettiin ensin asunnollemme, 
joka oli neljä huonetta ja keittiön käsittä-
vä huoneisto tyypillisessä venäläisten ra-
kentamassa kerrostalossa. Viides kerros 
ilman hissiä. Talon  porraskäytävä oli karu 
ja kylmä. Pimeällä porras oli pimeä, joten 
mukaan ottamani taskulamppu oli tarpeen. 
Itse huoneisto oli todella siisti ja vasta re-
montoitu. Meille oli jokaiselle oma huone ja 
huoneisto oli lämmin, miltei liikaakin.

Dental Group -klinikka sijaitsee entisen 
venäläisen sairaalan sivurakennuksessa kah-
dessa kerroksessa. Yläkerroksessa on suu-
kirurgin tilat ja hallintotiloja. Alakerrassa 
on neljä hammaslääkärin vastaanottotilaa 
ja hammaslaboratorio, röntgen yms. Labo-
ratorion varustus on hieman vanhahtava eli 
paljolti koottu niistä välineistä, joita Timo 

lars.Nordberg

Kuva 1. Klinikan johtava hammaslääkäri B.Baigalmaa ja Timo Nieminen.
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oli saanut lahjaksi meikäläisiltä laboratorioil-
ta ja tarvikeliikkeiltä vuonna 2000. 

Laboratoriossa työskenteli kaksi henki-
löä, nuori miespuolinen vastavalmistunut 
teknikko ajul sekä nuori nainen, Tuija,  
joka oli ikään kuin laborantin tehtävissä. 
Alusta alkaen teknikkona toiminut ham-
maslääkäri oli lopettanut työnsä muutama 
kuukausi sitten ja lähtenyt  Amerikoihin. 
Näin oli teknisiä töitä kertynyt melkoisesti 
ja me koetimme osaltamme niitä tehdä sen 
minkä ehdimme. Päivät olivat pitkiä, jopa 
12 tuntisia. Omalta kohdaltani yllätyin, kun 
en tuntenut juurikaan väsymystä, oli kivaa 
taas tehdä hampaita kolmen vuoden tauon 
jälkeen. Mikään ei tuntunut muuttuneen 
kolmessa vuodessa, oli kuin olisin eilen teh-
nyt näitä hommia. Näpeissä tuntui kuuman 
arkuus enemmän kuin aiemmin. Piti ottaa 
vesikuppi vierelle, kun rankaa koneisti. 

Kiitollinen vastaanotto
Opetusmielessä saimme  melko kiitollisen 
vastaanoton. Kahden henkilökuntaan kuu-
luvan lisäksi oli oleskelumme ajaksi kutsuttu 
neljä hammasteknikko-opiston keväällä val-
mistuvaa poikaa kurssitettaviksi. He olivat 
suorastaan ahmimassa tietoa ja työmenetel-
miä. Näytin heille ranganteon  perusteita ja 
pidin pienen selostuksen Sallan tulkitsema-
na rankojen desingnoinnista.

He saivat myös dublikoida ja vahata yh-
den ylärangan, mutta valamaan ei voinut 
heitä päästää, kun laboratorion ainoa esi-
lämmitysuuni  oli koko ajan potilastöiden 
käytössä. Oppilaat tunkivat päänsä aivan 
meihin kiinni ja olivat heti katsomassa, kun 

heitä siihen kehotettiin. He olivat vuoroon 
Timon ja minun pöydän ympärillä ja hyräi-
livät yhdessä joitakin  sävelmiä. Pyysin heitä 
sitten oikein laulamaan ja estoitta he sen 
tekivätkin. Soitin siinä vaiheessa kännykällä 
kotiin Airille ja he lauloivat kännykkäänkin 
luontevasti.

Mongolian  
ensimmäinen implantti
Timolla oli kunnia saada tehdä Mongolian 
ensimmäinen implanttityö, alaleuan metal-
lokeraaminen kutonen, joka oli 3 I -me-
netelmän osista istutettu talon suukirurgin 
toimesta. Salla poisti parantumishetan ja 
jäljensi homman. Siitä tuli aivan erinomai-

nen kruunu.   
Timo teki muutaman sillan ja minä kym-

menkunta rankaa ja joitakin muita hommia. 
Salla piti useita esitelmiä henkilökunnalle 
erilaisista aiheista.

Kurssin päätöstilaisuus oli juhlava. Op-
pilaat saivat meidänkin allekirjoittamat 
todistukset. Klinikan ylilääkäri piti kauniin 
puheen kiittäen meitä suomalaisia ihan yli-
sanoihin saakka. Toivottivat tervetulleeksi 
uudelleen. Sain lahjaksi lampaannahalle 
maalatun taulun, joka esitti elämää jurtta-
kylässä sekä pullon tammanmaidosta teh-
tyä snapsia, kansallista juomaa. Vastasimme 
molemmat Timon kanssa puheeseen ja tun-
nelma oli hyvin herkkä.

Kun katselimme klinikan teknisten töiden 
tasoa, voimme olla tyytyväisiä, jos paikalli-
set pystyvät omaksumaan niitä oppeja, joita 
me pyrimme heille antamaan. Minulle tuli 
etsimättä mieleen Viron teknisten töiden 
taso yhdeksänkymmenluvun alussa. Hekin 
olivat olleet saman diktatuurin alla viimei-
set 50 vuotta ja hammastekninen työtaso 
jäänyt länsimaisesta tekniikasta pahasti jäl-
keen. Virossa on asiat jo paljon paremmalla 
tolalla, Mongoliassa  tarvitaan vielä paljon 
opastusta. Toisaalta tämä klinikka mielle-
tään siellä suomalaiseksi klinikaksi, jonka 
taso on paikallisia korkeampi.

Mutta olihan siellä muutakin huomioita-
vaa kuin meidän rakas ammattimme. Olin 
odottanut tulipalopakkasia perillä, mutta 
tullessamme oli vain muutama aste miinus-
ta. Lunta oli vain nimeksi. Oleskelumme 
aikana kävivät pakkaslukemat kyllä – 30 

Kuva 2. Lasse oppilaittensa seurassa.

Kuva 3. Kurssin päättäjäiskuva. Oikealta istumassa klinikan johtaja N.Oyun, Salla Salmenkivi, 
Timo Nieminen ja Lars Nordberg.
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C0 ja sen allakin.  Pakkanen ei kuitenkaan 
tuntunut niin kylmältä, kun ilma on kuivaa 
mannerilmastoa. Kaupunki on 1 300 metriä 
merenpinnan yläpuolella, vuorten ympä-
röimässä laaksossa. 

Pääkatu on kuusikaistainen ja 36 km 
pitkä! Kaupunki on paikoin melko kapea. 
Asukkaita lähes miljoona. He asuvat pää-
asiassa kerrostaloissa, mutta noin neljännes 
asuu vieläkin jurtissa.  Jurtat on pystytetty 
muutaman jurtan ryhmiin,  joita ympäröi 
korkea lauta-aita. Näitä "kyliä" on aivan 
keskustankin tuntumassa.

Jurttia lämmitetään kaikella palavalla 
mm. lehmän lannalla. Savu, joka nousee 
jurtista, jää lepäämään miltei maan pintaan 
ja näkyvyyttäkin on vain rajoitetusti. Var-
sinkin iltaisin vallitsi ulkona outo valaistus, 
kun savu ympäröi harvoja katuvalaisimia ja 
punersi niiden valoa. Kaduilla kulkevilla ih-
misillä on yleisesti käytössä hengityssuojia. 
Savun haju tarttuu vaatteisiin ja vielä monta 
päivää kotiutumisen jälkeenkin  haisivat ul-
kovaatteet savulta. Kaupungin voimalaitos, 
joka toimii kivihiilellä työntää piipustaan 
tonnikaupalla saasteita kaupungin ylle.    

Uusi vuosi vaihtui 
sikäläiseen tapaan
Uudenvuoden aatto on sikäläinen perhe-
tapahtuma, ravintolat suljettu, joten meille 
tarjottiin klinikalla aito paikallinen illallinen,  
työpäivän päätteeksi.

Uudenvuoden päivänä klinikkalaiset vei-
vät meidät pienoisbussilla luonnonsuoje-
lualueelle, jossa kävelimme kapeaa polkua 
vuorten välissä. Puita ei juurikaan ollut,  

joitakin käkkäräisiä, mutta kymmenenkin 
metriä korkeita koivuja lukuun ottamatta. 
Sieltä ajoimme korkealla sijainneelle tuntu-
rimaiselle loivalle mäelle, jossa sai vuokrata 
kelkkoja ja lasketella monta sataa metriä. 
Mäeltä näki myös kaupungin päällä leijaile-
van savun, joka esti auringon valon pääsyn 
varsinaiseen kaupunkiin. Ulkoilun jälkeen 
koko porukka vietiin aitoon mongolialai-
seen ruokapaikkaan. Olin ainoa, joka tilasin 
oluen ja labotatorion johtava hammaslääkäri 
tilasi minulle vielä snapsinkin. Vähän nolot-
ti. Muut olivat kuin Toivonliittolaisia.

Ruokailimme useassa ravintolassa, oli kii-
nalaisia, saksalainen ja muidenkin  kansal-

lisuuksien ravintoloita. Ruokaa kannettiin 
pöytiin niin runsaasti, ettei kaikkea jaksa-
nut syödä. Mutta mikä oli pöytään tuotu oli 
myös maksettu ja ylijäämän sai mukaansa. 
"Dogbägi" oli aivan yleisesti käytössä, muo-
vinen kannellinen laatikko, johon ylimäärä 
ruokaa laitettiin tarjoilijan toimesta. Usein 
söimme näin saadun ruoan lounaaksi seu-
raavana päivänä laboratoriossa.

Liikenne Ulan Batorissa on oma lukunsa. 
Autoja aivan valtavasti ja 90 % niistä pääka-
dulla. Suojateitä on, mutta niitä ei kunnioi-
teta eikä juurikaan käytetä, jalankulkija saa 
väistää, muuten tulee päälle. Ihmiset me-
nevät yli kadun mistä vaan. Autot kiilaavat 
toisiaan ja miltei joka kärryssä on lommoja. 
On tietysti myös uusia ja komeita autoja ja 
korskeita maastureita.  Ja torvia soitetaan.

  Käytimme  matkoihimme laboratori-
on ja asunnon välillä takseja, eikä matka 
maksanut kuin muutamia centtejä eurois-
sa laskettuna. Kun emme osanneet sanoa 
osoitetta, neuvoimme kuskia vasemmalle 
"tsum", suoraan "tsigedi" ja oikealle "ba-
rum". Kaikissa takseissa ei ollut edes tak-
samittareita.

Iloisia, ystävällisiä ihmisiä
Ihmiset olivat iloisia, ystävällisiä ja hymy-
kin oli herkässä. Jos lyhyen ajan perusteella 
uskaltaa arvioida kansan elintasoa, sain vai-
kutelman, että siellä on melko jyrkät erot 
tavallisen työtätekevän kansan ja parempi-
osaisten välillä. Kadulla näkee vaatetuseron 
ja kerjäläisiäkin on melkoisesti. Jonkinlainen 
kansallisvaate on musta päällystakki sekä 
oranssin värinen leveä kangasvyö. On myös 
katulapsia, jotka  asuvat kaukolämpötun-
neleissa. Paikallisen tavaratalon edustalla 

Kuva 4. Lassen saama lahja.Lampaannahalle maalattu mongolien paimentolaiselämää ku-
vaava taulu.

Kuva 5.   Timo ja Salla luonnon helmassa.
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annoimme eräälle pojalle vähän rahaa ja 
tullessamme ulos ostoksiemme jälkeen, hän 
vielä vilkutti kiitollisena meille.

Ulaanbatoorissa meille sovittu työaika 
alkoi olla lopussa. Niin kuin usein käy,  vii-
meisten töiden tekeminen aiheutti pientä 
kiirettäkin. Harkitsimme jo lähdön siirtä-
mistä, mutta se olisi tiennyt myös yhden yön 
valvomista ennen lentoa Pekingiin, sillä eh-
tiäksemme Helsingin koneeseen, olisimme 
joutuneet lähtemään yöllä Ulan Batorista. 

Perjantaiaamuna 9.1.2004  aloitimme kol-
misin matkan Pekingiin. Yövyimme siellä 
hotellissa. Salla sekä Timo jatkoivat aamulla 
Helsinkiin. Minä jäin vielä kolmeksi päiväksi 
Pekingiin.

 Nyt alkoi matkani ylellisin osa. Miniäni 
matkatoimisto Aktiv.-Resor oli varannut mi-
nulle auton  kuljettajajineen sekä saksankie-
lisen oppaan kahdeksi päiväksi. He tulivat 
aamuisin hotellille ja näin sain tutustua val-
tavaan Pekingiin. Se on 185 km pitkä ja 85 
km leveä. Siellä asuu 13 miljoonaa kiinalais-
ta. Ensimmäisenä päivänä kävimme Ming 
-dynastian puistossa, jossa on 14 Kiinan 
keisarin hautamonumentit. Kävimme myös 
Kiinan muurilla, valtava rakennushomma, 
joka on 6 000 km pitkä.

Tutustuimme myös suureen käsityökes-
kukseen maaseudulla. Sen myymäläkin oli 
noin 100 x 200 metriä ja täynnä mitä hie-
nompia esineitä. Jadea, meripihkaa, kultaa ja 
hopeaa sekä silkkimattoja. Emalitöinä teh-
tyjä maljakoita aina 5 cm:tä yli metrin kor-
kuisiin. Toisena päivänä vierailimme Kiel-
letyssä kaupungissa ja Taivaallisen rauhan 
aukiolla sekä kansallismuseossa. Pidimme 
molempina päivinä lounastauon ravinto-
loissa. Iltaisin kävin kävelyllä kaupungilla ja 
katselemassa tavarataloissa. Opas houkutteli 
minut käymään kiinalaisen professorin vas-
taanotolla, jossa tämä vanha guru molem-
mista käsistäni kiinni pitäen tunnusteli  ter-
veydentilaani. Palkkiona piti ostaa kiinalaisia 
luontaistuotteita. Aika kalliita.

Ostoksista mainittakoon, että kävimme 
sikäläisessä Perl Marketissa, suuressa kolmi-
kerroksisessa hallin tapaisesssa  tavaratalos-
sa, jossa on edulliset hinnat. Myytävänä on 
kaikkea maan ja taivaan väliltä. Vaatteet ovat 
kaikki "merkkitavaroita" Guccia, Armania, 
Hugo Bossia aitouspapereineen.

Tein joitakin ostoksia, joista tingin op-
paani kehotuksesta 2 kolmasosaa ja kaupat 
syntyivät.  

Pekingin liikenteessä
Pekingin liikenne on  kaaosmaista, autoja 
2,5 miljoonaa sekä 9 miljoonaa polkupyö-
rää.  

Siellä on myös metro. Opas ei suosittanut 
sen käyttöä, tungos on vallitsevana ja minul-
lahan oli oma kuljettaja. Vähän syrjemmällä 
on maksullisia moottoritieosuuksia, jotka 
vetivät hyvin,  niiden nopeusrajoitus on 110 
km/h. Oikealle käännyttäessä saa ajaa päin 
punaista. Autot olivat mielestäni uudempaa 
kalustoa kuin Mongoliassa. Tosin ne olivat 
malleja, joita ei näe Suomessa. Minua kul-
jettanut isohko auto oli merkiltään China ja 
myös valmistettu Kiinassa. 

Hotelli Crowne Plaza jossa asuin on aivan 
ydinkeskustassa. Idän hyvät hotellit ovat 
tunnetusti eurooppalaisia loistokkaampia, 
eikä tämä tehnyt poikkeusta. Aamiaispöy-
dässä ei ollut kuin yhtä lajia juustoa, se oli 
mielestäni kummallista. Muuten oli kyllä 
valikoimana ainakin sataa erilaista lajiketta 
ruokia. 

Summa summarum, itse matkateko oli 
kaikilta osin miellyttävää. Olimme onne-
kaita kun saimme istua menomatkalla bis-
nesluokassa turistilipuilla ja kotimatkalla 
ikkunapaikalla. Lentoilmat olivat kirkkaat 
ja vuoristonäkymät sekä Siperian maisemat 
mieleenpainuvia. Alla näkyivät jo koulusta 
tutut Gobin autiomaa, Siperian kaupungit 
Omsk, Tomsk ja Tobolsk sekä Uralin vuo-
risto.

Toivottavasti meihin kohdistuneet  ope-
tukselliset odotukset  täyttyivät, niin kuin 
juhlapuheessa vakuutettiin ja heidän työnsä  
taso nousee entisestään.

Ei ole täysin varmaa, vaikka tulisi vielä  
lähdettäväksi kohden itää hampaantekijän 
käsi - instrumentit mukana. 

 
- Kiitos vain Timolle ja Sallalle yllytyk-
sestä matkalle lähtöön, se oli tosi antoisa. 
Lars nordberg

MYYDÄÄN
Valulaite,.uudenveroinen.Kultzer.Cl-i.95,.alipaine/paine.12000.-.
Soita.iltaisin.0400-.873.893

Uutta.vastaavat.laitteet:.Mikromoottori.K5.käsikappa.700.euroa,.Mikromoot-
tori.K5/K12.jalka.350.euroa,.Erkoform-RVE.prässi.80.euroa,.Kipsitahko.400.
euroa..Puh:.09-7244008

JÄSENET ILMOITTAVAT
JÄSENET.IlMOITTAVAT.on.Suomen.Hammasteknikkoseuran.
jäsenille.tarkoitettu.ilmainen.ilmoituspalsta.
Ilmoitukset.julkaistaan.seuran.www-sivuilla.osoitteessa.www.
hammasteknikko.fi.sekä.tilan.salliessa.myös.Hammasteknik-
ko-lehdessä.rivi-ilmoituksina.

lähetä.ilmoituksesi.sähköpostilla.osoitteeseen:.shts@co.inet.
fi.tai.postikortilla.osoitteeseen:.Suomen.Hammasteknikkoseura.
ry,.Mannerheimintie.52.A.1.00250.Helsinki..

laita.otsikoksi.JÄSENIlMOITUS.ja.muista.merkitä.myös.jättö-
päivä.ja.yhteystietosi.
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HAMMASLABORATORION

TOIMIHENKILÖT ry TU

Tes-asiamies / Työsuhdeasiat
Juhani Rantinoja 
Toimihenkilöunioni
PL 183 (Selkämerenkuja 1 A) 00181 HKI
puh.(09) 1727 3586
gsm 0500 607 715
faksi(09) 1727 3333
e-mail juhani.rantinoja@toimihenkilounioni.fi   

Puheenjohtaja
Riitta Saloranta
gsm 050 5635 968

Sihteeri/jäsenasiat
Marja Sillanpää
gsm 050 581 6747
e-mail sillanpaa@kolumbus.fi

Taloudenhoitaja
Paula Näveri
gsm 050 320 0901

TOIMIHENKILÖUNIONI
Jäsenyyttä koskevissa asioissa neuvoo
myös liiton jäsenrekisteri.
päivystysaika klo 9-12 (09) 17273 440

Siilinjärvellä.tarjoaa
HAMMASTEKNIKOIllE

valtakunnallista.ASlAK-kuntoutusta.
Kuntoutuksen.kokonaiskesto.on.1,5.vuotta.ja.se.toteutetaan.kolmessa.osassa..

KURSSIN.AlOITUSJAKSO.ON.16.-21.8.2004.
2..jakso.helmikuussa.2004..(10.vrk).ja.3..jakso.helmikuussa.2006.(5.vrk).

Kenelle.tarkoitettu?
.Aslak-kuntoutus.on.tarkoitettu.hammasteknikoille,.joilla.on.jo.useamman.vuoden.työkokemus..Kurssille.valitaan.
nuorehko.tai.keski-ikäinen.työntekijä,..jolla.on.työstä.johtuvaa.tuki-.ja.liikuntaelimistön.oireilua.tai.uupumusta.ja.jonka.
työkyvyn.heikkenemisen.riskit.ovat.todettavissa..Sairaslomien.määrä.on.kohtuullinen.ja.eläketodennäköisyys.pieni..
Kuntoutujalla.on.hyvä.kuntoutusmotivaatio.ja.halu.sitoutua.pitkäjänteiseen.kuntoutusprosessiin..

Tavoitteena.on.kuntoutujan.työ-.ja.toimintakyvyn,.työn.hallinnan,.henkisen.hyvinvoinnin.ja.työssä.jaksamisen.paran-
tuminen.sekä.terveiden.liikunta-.ja.elämäntapojen.omaksuminen..

Sisältö
Aslak.on.10.henkilön.ryhmämuotoista.kuntoutusta..Kurssi.sisältää.monipuolista. fyysiseen.kuntoon. ja.henkiseen.
hyvinvointiin. liittyvää.ohjausta.ja.harjoittelua..Kurssijaksoilla.tehdään.yksilöllisiä.kuntomittauksia,.työkykyarviointia,.
työnäytevideoinnin.pohjalta.löydetään.keinoja.työergonomiaan,.ammatilliset.keskustelut.painottuvat.mm..stressin.
ja.muutosten.hallintaan..

Hakeutuminen.ASlAK-kuntoutukseen.tapahtuu.työterveyshuollon.tai.hoitavan.lääkärin.kautta..Kelan.paikallistoimis-
to.tekee.kuntoutuspäätöksen.lääkärin.kirjoittaman.B-lausunnon.perusteella..Valinta.toteutetaan.ASlAKin.yleisten.
kriteereiden.mukaisesti..Aslak.on.Kelan.kustantamaa.ja.Kela.maksaa.kuntoutuksen.ajalta.kuntoutusrahaa.

lisätietoja.antaa.kuntoutuspäällikkö.Anneli.leppänen,.puh..(017).476.512.tai.Kelan.paikallistoimiston.kuntoutusyk-
sikkö..Voit.myös.itse.käydä.Kelan.sivuilla.kela.fi.ja.sieltä.kohta.kuntoutus,.kurssinumero.on.8878.

KUNTOUTUMISKESKUS

KUNNONPAIKKA
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Kalevi.Ilkka.60.vuotta
O ulun Kastellin kirkko oli ääriään myöden täynnä kuulijoita 

Kalevin antamassa laulukonsertissa lauantaina  13.12.2003. 
Konsertin tulot luovutettiin Yksinäisten Joulun hyväksi. 
Oli kulunut kolme päivää Kalevin juhlapäivästä, jota hän 
näin juhlisti antaen monelle kanssaihmiselle mahdollisuu-
den viettää joulua.  

Tilaisuuden avasi seurakunnan kirkkoherra tervetuliaissanoilla, 
joilla hän luonnehti Kalevia ihmisenä, joka tahtoo ottaa huomioon 
lähimmäisensä. Hän muisteli myös seurakunnan matkaa Itä-Kar-
jalaan, jossa vihittiin kummiseurakunnan uusi  kirkko. Kalevi oli 
lahjoittanut kirkkoon kastemaljan.

Oulun Työväen Soittokunta  aloitti konsertin  juhlavasti   Adeste 
Fideles -sävelmällä. Sen jälkeen Kalevi lauloi  urkujen säestämänä 
useita  hengellisiä lauluja.  Viimeisenä ja konsertin vaikuttavimpana, 
hän esitti Suomalaisen rukouksen soittokunnan säestämänä. Laulaja 
miltei ylitti itsensä. Hänen mahtava äänensä kaikui kirkossa yli soit-
tokunnan suurten puhaltimien säestyksen. Me  läsnä olleet koimme 
hartaan musiikillisen elämyksen  Kalevin välittämänä. Hänellä  on 
kyky nousta tehtäviensä mukana sekä rohkeutta ja tahtoa toteuttaa 
itseään aikaansaaden hyvän olon tunteen paitsi  itselleen, myös 
kuulijoille ja ennen kaikkea niille vähäosaisille joiden hyväksi hän 
oli konsertin järjestänyt. Tilaisuuden lopuksi tarjottiin kakkukahvit 
seurakunnan tiloissa.

Kalevi valmistui ammattiin Opistosta vuonna 1967. Hammas-
teknikkomestariksi 1973 ja Erikoishammasteknikoksi 1974. Oman 
laboratorion hän avasi Oulussa 1968.

Kalevi on ammattikunnassa tullut tunnetuksi suoraselkäisenä, 
välittömänä  ihmisenä, joka ottaa selkeästi kantaa asioihin. Minulla 
on hänestä ensimmäinen muistikuva Helsingin Kauppakorkeakou-
lulla Liiton vuosikokouksesta seitsenkymmenluvun alusta.  Minulle 
ja meille vähän vanhemmille kollegoille täysin tuntemattomana, 
hän  kantavalla äänellään  teki ehdotuksiaan takariviltä.  Hän sai 
kannatusta ajatuksilleen ja melko nopeasti hänelle avautui  järjestö-
miehen ura, joka johti hänet suoraan Suomen Hammasteknikkojen 
Liiton puheenjohtajaksi kaudeksi 1973-74. Hän oli silloin  29 vuotta 
täyttänyt ja  kaikkien  aikojen nuorin Liiton puheenjohtaja. Toinen 
jakso ajoittui vuosille 1978-81. Hän vaikutti Liiton johdossa, sen 
muuttuessa  Keskusliitoksi ja toimi sen puheenjohtajana vuodet 
81-82. 

Hammasteknikkomestarit ry;n puheenjohtajana hän on toiminut 
vuodesta 2000 lähtien.

Hän on edustanut ammattikuntaa Terveydenhuollon opetus-
suunnitelmatoimikunnassa 1974 ja Aikuisväestön hammashuollon 

komiteassa asiantuntijana vuonna 1982.
Valtion Hammasteknikko-opiston johtokunnassa hän vaikutti 

vuodet 79-83. Hän on edustanut ammattikuntaa myös pohjoismai-
sen Nordisk Tandtekniker Unionin kokouksissa. Kalevi on valittu 
arvostettuun valtakunnalliseen  Mestarikiltaneuvostoon.

Hänen osallistumisensa hyväntekeväisyystoimintaan kohdistui 
kolmisen vuotta sitten Ulan Batorissa Mongoliassa tehtyyn ope-
tustyöhön ja sikäläiseen laboratorion rakentamiseen. Hän työs-
kenteli siellä kaksi kuukautta palkatta. Sukupolvenvaihdos omassa 
yrityksessä oli mahdollistanut matkan, mutta kyllä Kalevilla olisi 
ollut täystyöllisyys omien asiakkaittensa työllistämänä, joten talou-
dellisesti matka oli melkoinen uhraus. Myös Kalevin vaimo, Maija, 
osallistui kaukaisessa idässä tehtyyn työhön.

Ansioistaan yrittäjänä ja ammattinsa eteen tehdystä pyyteettö-
mästä työstä hänelle myönnettiin merkkipäiväksi Suomen Yrittäjien 
Yrittäjäristin Timanttiristi. Sitä olivat ehdottaneet hänelle kaikki 
alamme järjestöt yhdessä, Suomen Hammasteknikkoseura, Erikois-
hammasteknikkoliitto, Hammaslaboratorioliitto ja Hammasteknik-
komestarit. Mitali kiinnitettiin Kalevin paraatipuvun takin rintaan 
hänen konserttinsa jälkeen järjestetyssä tilaisuudessa Kastellin kir-
kossa. Paikalla oli mitalia anoneitten yhteisöjen edustajat. Suomen 
Hammasteknikkoseura luovutti lisäksi  standardinsa hänelle. Näin 
on ammattikunta antanut tunnustuksensa ja kiitoksensa yhteisöjen-
sä kautta suurelle miehelleen. Niihin yhtyvät myös kaikki Kalevin 
tuntevat hammasalan ammattilaiset. 

 
Päivän kallistuessa iltaan, olivat Kalevin  sukulaiset ja yhteis-

työkumppanit kutsuttu juhlaillallisille ravintolan tiloihin. Paistista 
päästyä alkoivat kielenkannat vapautua ja Kaleville pidettiin lukui-
sia puheita ja muisteltiin hänen monivivahteista elon taivaltaan. 
Tunnelma oli aito, vaihdellen iloisista naurunremahduksista aina 
silmäkulman pyyhkimisiin asti. 

On helppo yhtyä Kalevinkin huumorimieliseen lausumaan:” Viel´ 
kauan elää Ilkan työt kansan suussa”. Hyvillä mielin kävelin kes-
kiyön tunnilla Oulun rautatieasemalle, jossa makuuvaunussa unta 
odotellessa kertasin muistorikkaan päivän tapahtumia

Vielä kerran Onnea, Kalevi, kiitos ystävyydestä.

Lars nordberg
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   OSOITE PuHELIn Fax/EMaIL
HaLLITuS
Puheenjohtaja
lIkka Tuominen Mottitie 20 040 - 540 4880 09 – 436 81801
   00370 HELSINKI 09 - 349 6070 k ilkka.tuominen@kolumbus.fi 

Jäsenet
Teppo Kariluoto Kaupparaitti 13 09-3451023 sastsk@nettilinja.fi 
   00700 HELSINKI 040-588 1023
Jussi Karttunen Papurikonkatu 4 02- 639 3925 jussi.karttunen@deco.inet.fi
   28220 PORI 0400- 595 559
Petri Anttila Nokitontunkuja 2 D 33 09- 452 2713 k. 09- 777 4455
   02200 ESPOO 09- 777 4422 t. petri.anttila@brando.fi
    040- 589 6444 
Kirsi Ehoniemi Sorkkistentie 39 02-865 4636 kirsi.ehoniemi@nic.fi
   27510  EURA 040-5831 957

Varajäsenet
Vesa Valkealahti Riippakoivuntie 10 A 09- 425 811 k.
   02130 ESPOO 09- 621 4421 t. 09-621 44 24
Jukka Salonen Laurintie 12 B 10 050-5943638 jukka.pekka.salonen@luukku.com 

  
   04200 KERAVA 09-2919200 t.
Hemmo Kurunmäki Pallokatu 14 as 1 06- 317 8987 t. 06- 3171545
   65230 VAASA 06- 321 3555 k. hemmo.kurunmaki@pp.qnet.fi
    0500- 163 562
KOuLuTuSTOIMIKunTa
Puheenjohtaja
Jussi Karttunen Papurikonkatu 4 02-641 5959 jussi.karttunen@deco.inet.fi
   28220 PORI 02-639 3925

Jäsenet
Kirsi Ehoniemi Sorkkistentie 39 02-865 4636 euran.hammaspalvelu@nic.fi
   27510  EURA 040-8311 375
 Anders Wollsten Muuralankumpu 1 B 2    0500-683 928 anders.wollsten@kolumbus.fi
   02770   ESPOO
Vesa Valkealahti Riippakoivuntie 10 A 09- 425 811 k. 09-621 44 24
   02130 ESPOO 09- 621 4421 t. vesa.valkealahti@kolumbus.fi
Juha Tamminen Ulvilantie 17 a K 162 0400- 417 419 juha.tamminen@astrateck.com
   00350 HELSINKI 
Esko Kähkönen Lapinlahdenkatu 7 C 18 050-3711200 
   00180  HELSINKI 
Juhani Mäkelä Torkkelinkatu 19 B 29 050-3015 776 tixident@co.inet.fi
   00500 HELSINKI
 
JuLKaISuTOIMIKunTa
Päätoimittaja
 Anders Wollsten Muuralankumpu 1 B 2    0500-683 928 anders.wollsten@kolumbus.fi
   02770   ESPOO
Jasenet
Teppo Kariluoto Kaupparaitti 13 09-345 1023 sastsk@nettilinja.fi 
   00700 HELSINKI 040-588 1023
Arja Krank Iso Roobertinkatu 44 C 34 050-586 6428 arja.krank@welho.com
   00120 HELSINKI
Eero  Mattila Rusutjärventie 80 0400-790 889 09- 436 2131 (SHtS ry)
Taitto/Toimitussi hteeri 04370 RUSUTJÄRVI  shts@co.inet.fi
Juha Pentikäinen Terveystie 2 09- 278 7850(SHtS RY)  09- 436 2131 (SHtS ry)
Oy TeeJii-Tuloste 01150 SÖDERKULLA 050- 413 6199 shts@co.inet.fi

Suomen Hammasteknikkoseuran Hallitus 
ja toimikunnat 2001-2003
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Lehden julkaisija:. . Suomen.Hammasteknikkoseura.ry
Toimituksen osoite: Mannerheimintie.52.A.1.00250.Helsinki
Puhelin:. . . 09.-.278.7850
Fax:. . . . 09.-.436.2131
Sähköposti:  . shts@co.inet.fi
Kotisivu:. . . www.hammasteknikko.fi
Päätoimittaja:. . Anders.Wollstén,.puh..0500.-.683.928
Taitto: . . Eero.Mattila,.puh..0400-790.889
Materiaaliosoite: . Mannerheimintie.52.A.1.00520.Helsinki

Laskutus: . . Juha.Pentikäinen
Puhelin:. . . 050.-.413.6199
Laskutusosoite: . Mannerheimintie.52.A.1.00250.Helsinki

Levikki:.. . n..700.kpl

Lehden koko:. . A4,.20.-.32.sivua,.4.-.väri
Palstan leveys:.. 1.palsta.57mm,.2.palstaa.120.mm
Painopinta-ala:.. 182.x.280.mm
Etusivun ilmoituskoko:. 132.x.195.mm
Linjatiheys: . . 54.linjaa/cm
Ilmoitusaineistot:. . Sähköinen.aineisto.
Painomenetelmä: . Offset
Painopaikka: . Uusimaa.Oy,.Teollisuustie.19,.Pl.15,.06151.PORVOO,.puh.019.-.66.161

Ilmoitushinnat:. Koko  MV    4-väri
. 1/8.. 100.euroa.. . . 200.euroa
. 1/4.. 200.euroa. . . 350.euroa
. 1/2.. 300.euroa.. . .. 600.euroa
. 1/1.. 600.euroa.. . .1.200.euroa
. Etusivu.(132x195mm). .. .. .1.500.euroa
. Takasivu.. . . .. ..1.300.euroa

Alennukset: . . Toisto-.ja.paljousalennukset.sopimuksen.mukaan

Maksun saaja:. . SHtS.ry
Pankki:.. . Nordea.102130.-.502390

Ilmoituksen peruutus:. Kirjallisesti.aineistopäivään.mennessä
Reklamaatiot:. . Kirjallisesti14.päivän.kuluessa.tarkistuskappaleen.vastaanottamisesta

Ilmestymisaikataulu:. . N:o. ...Ilmestymispäivä Aineistopäivä  Aineistopäivä
             ilmoitukset      
artikkelit

. 1.. 27.02.. 13.02.. 06.02.

. 2.. .14.05.. 23.04.. 16.04.

. 3.. 17.09.. 27.08.. 20.08.
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Leikkaa irti ja sujauta postiin
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PALVELUKSEEN HALUTAAN

Laborantti tai hammasteknikko 
EHT- labraan

EHT..Sakari.lepojärvi
Keskuspuistokatu.6-.8
94100.Kemi
016.-.254600.0400.299.799
sähköposti:sakari.lepojarvi@pp.inet.fi

Tule töihin hyvien kulkuyhteyksien Forssaan. 

Haemme

AMMATTITAITOISTA 
HAMMASTEKNIKKOA

laboratoriossamme.valmistetaan.kaikkia.alan.töitä.
(kp,.op,.rangat,.kiinteä.protetiikka,.oikomiskojeet)

Odotamme.Sinulta:
. · mielellään.aikaisempaa.työkokemusta
. · yhteistyökykyä.ja.oma-aloitteisuutta
. · halua.oppia.uutta.ja.kehittyä.alalla

lisätietoja.tehtävästä.antaa:
Hammasteknikko.Mika.Heinonen.puh..03-433.4900
Hammaslaboratorio.Heinonen.Oy,.Forssa

HAMMASlABORANTTI
VAKITUISEEN.TAI.MÄÄRÄAIKAISEEN.TYöSUHTEESEEN

Työpaikka sijaitsee Mäntässä, Pirkanmaalla (Tampereelle 
�0 km, Jyväskylään �0 km). Töiden pääpaino muodostuu 
EHT-vastaanottoon liittyvistä töistä; kokoprotetiikka, poh-
jaukset, korjaukset, yms.
Sinä olet: oma-aloitteinen, palveluhenkinen, kätevä käsistä-
si, kykeneväinen itsenäiseen työskentelyyn ja motivoitunut. 
Asunnon etsimisessä saat apua.

MÄNTÄN HAMMAS OY
erikoishammasteknikko
Tapani Korkeala
Kauppakatu �1
���00 MÄNTTÄ
0�-4�4�4�1, 0�0-���4��4

Haetaan.äitysloman.sijaiseksi.

TEKNIKKOA TAI LABORANTTIA
.alkaen.01.05.04

.
lisätietoja.Dentec.Oy,.Jukka.Wichmann..puh.09-176746,.
GSM.050-4124003,.Email:.jukka.wichmann@kolumbus.
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