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KÖLN, 12.–16. APRIL 2005Wichtig für alle
Zahntechniker.
Funktion, Ästhetik und effi-
ziente Verarbeitung sind
wichtige Kriterien für
Produkte der Zahnmedizin.
Die IDS 2005 ist mit vielen
Live-Demonstrationen und
Produktvorstellungen der
Branchentreff der gesamten
Zahnmedizin. Nutzen Sie
die herausragenden Infor-
mationsmöglichkeiten der
internationalen Leitmesse
des Dentalbusiness.

31. Internationale Dental-SchauHammaslääketieteen ja 
hammastekniikan tulevaisuus 

IDS 2007 tulee jälleen olemaan johtava

kansainvälinen hammaslääketieteen 

tapahtuma 50 eri maasta olevan, noin

1,600 näytteilleasettajan voimalla.

Joka toinen vuosi koko hammaslääketieteen

sektori tapaa Kölnissä kommunikoidakseen

ja vaihtaakseen informaatiota tuote

-esittelyiden ja -demonstraatioiden 

merkeissä.

Täällä näette kaikkien hammaslääketieteen

ja hammastekniikan osa-alueiden 

viimeisimmät innovaatiot ja uusimmat

konseptit.

Käyttäkää hyväksenne mahdollisuus 

tutustua alan tulevaisuuteen ja olla 

mukana kehityksen kärjessä. Tulkaa Kölniin!

www.ids-cologne.de

Lisätietoja:
Koelnmesse 
Katri Suomela, Lampuotinkatu 8, 20780 Kaarina
Puh. 010-616 84 00, Fax. 010-616 84 02
e-mail: koelnmesse@kolumbus.fi

VDDI
Association of German
Dental Manufacturers

www.vddi.de

Säästäkää aikaa ja rahaa!

Rekisteröitykää kävijäksi ja tilatkaa 

samalla liput online!

www.ids-cologne.de

Maaliskuu 20: Trade Dealer Day

32. Internationale Dental-Schau – 
Kansainväliset hammaslääketieteen messut

KÖLN, 20.– 24. maaliskuuta 2007
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kevään kurssit 2007
 s. 18

Mondial on kehitetty ihmisille jotka vaativat 
parasta jokaiselta hampaalta - toiminnallisesti 
ja esteettisesti. Mondial hampaat merkitsevät 
edistysaskelta kolmella rintamalla:
1. Parempi estetiikka: Etuhampaiden edistyk-
sellinen muotoilu ja kerrostustekniikka
2. Parempi toiminnallisuus: Hammasparit ovat 
100% identtiset, kiitos modernin CAD/CAM 
-teknologian.
3. Parempi materiaalilaatu: NanoPearlien avulla 
50 % korkeampi kulutuskestävyys kuin 
perinteisillä ristiinsidotuilla akryylihampailla. 

28 syytä hankkia uudet hampaat

Heraeus Kulzer Nordic AB
Box 437, 191 24 Sollentuna
Tel: +46 (0) 8 585 777 55
Fax: +46 (0) 8 623 14 13
pe@heraeus.se
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titaanin.sovelluksista.
hammastekniikassa.

etallo-keraamiset kruunu- ja sil-
taproteesit alkoivat yleistyä 1960-
luvulta lähtien. Alkuvaiheessa 
käytettiin eniten korkeakultase-
oksia (high-gold alloys), jollaisiksi 

luokiteltiin yli 75 % jalometalleja sisältävät 
lejeeringit. Myöhemmin tulivat mukaan ma-
talakultaseokset (low-gold alloys), joissa oli 
alle 50 % jalometalleja. Rutiinikäyttöön ovat 
yleistyneet myös hopea-palladium lejeerin-
git. Uusien metalliseosten kehittämisen 
vaikuttimina ovat olleet mm. niiden fysi-
kaaliset- ja biologiset ominaisuudet, hinta, 
ulkonäkö ja sidostumisominaisuudet keraa-
misiin materiaaleihin. 

Metallin ja keramian väliseen sidok-
seen vaikuttavat tekijät:
1. Mikromekaaninen retentio;
2. Fysikaaliset ominaisuudet mm. van 
der Waals voimat, metallin kostuminen 
lasifaasista, rajapintadiffuusio 
3. Kemialliset reaktiot, rajapintareak-
tiot. 

Sidoksen lujuus riippuu monista fysikaa-
lisista ja kemiallisista tekijöistä, kuten mm. 
sauman rakenteesta ja metallin ja keramian 
koostumuksesta (metalliin ja keramiaan li-
sättyjen metallisten pienelementtien mää-
rästä ja laadusta). Metallin ja keramian ra-
japintaan muodostuu polton aikana erilaisia 
yhdisteitä, jotka voivat parantaa sidosta tai 
vastaavasti heikentää sidosta mm. oksidoi-
tumisreaktion kautta. Metallin ja posliinin 
lämpölaajenemiskerrointen yhteensopivuus 
vaikuttaa myös oleellisesti sidoksen kestä-
vyyteen. Jalometalliseoksilla on monia hyviä 
mekaanis-kemiallisia ominaisuuksia, mutta 
kudosystävällisyyden kannalta ne eivät ole 
parhaita mahdollisia ja lisäksi ne värjäävät 
posliinia.

Titaanin yleisin käyttökohde hammas-
lääketieteessä on implantologiassa joh-
tuen sen hyvästä bioyhteensopivuudesta. 
Titaania on alettu käyttää myös kiinto- ja 
irtoprotetiikassa 1980-luvulta lähtien. Ti-
taani-posliinirajapintaa ja sidosta parantavat 
tekniikat ovat kehittyneet nopeasti, kuten 
myös niihin liittyvät testausmenetelmätkin. 
Titaanin korkea sulamispiste sekä sen voi-

makas affiniteetti hapen kanssa aiheuttavat 
titaani-posliinisysteemille erityisiä vaatimuk-
sia. Merkittävimmät erot perinteiseen me-
tallo-keramiaan verrattuna ovat matalampi 
posliinin polttolämpötila ja korkeamman 
vakuumin käyttö polton aikana. Kehitys-
työtä tehdään edelleen myös titaanin päälle 
poltettavaksi soveltuvien matalapolttopos-
liinien kanssa. 

Titaani-posliinisauman rakenteeseen vai-
kuttaa myös titaanirungon valmistustapa. 
Valumenetelmässä titaani joutuu sulana 
kosketuksiin valumassan kanssa. Titaanin 
pintaan syntyy tämän kontaktin seurauksena 
reaktiokerros, jolla on vaikutuksia metallo-
keraamiseen sidokseen. Jyrsimällä valmis-
tettu titaani ei altistu korkeille lämpötiloille, 
eikä se ole kosketuksissa valumassaan, jol-
loin myöskään runkoon ei synny reaktioker-
rosta. Jyrsintämenetelmissä käytetty titaani 
on yleensä puhdasta titaania (useimmiten 
Ti c.p.1). 

 
Puhtaan titaanin (Ti c.p 1- Ti c.p 4) 

lämpölaajenemiskerroin (LCTE=linear 
coefficient of  thermal expansion) on al-
hainen (8.6-10x10-6/˚C, 100-815˚C välillä). 
Tämä vaikeuttaa sekä korkeapolttoposliinin 
(LCTE 13.7-15.5x10-6/˚C) että tavallisen 
matalapolttoposliinin (LCTE 14.1-15.1x10-

6/˚C) kiinnittymistä titaanista valettuun 
kappaleeseen. Sen sijaan, erikoisesti titaa-
nia varten kehitetyn matalapolttoposliinin 
(LCTE 7.9-9.7x10-6/˚C) kiinnittyminen ti-
taanista valettuun runkoon on mahdollista4. 
Titaanilejeerinkien tyypillinen lämpölaaje-
nemiskerroin vaihtelee 10.1–13.1x10-6/˚C 
(25˚-500˚C) välillä ja on siis yleensä hieman 
puhtaan titaanin lämpölaajenemiskerrointa 
suurempi. Seostamalla titaania lejeeringiksi 
voidaan sen LCTE-kerrointa säätää, jolloin 
titaanin kanssa voidaan käyttää tavallisia kul-

talejeerinkien kanssa käytettäviä matalapolt-
toposliineja. 

Jäljempänä selostetuissa kokeissa ja tut-
kimuksissa on käytetty seuraavanlaisia ti-
taaniseoksia. I: 80Ti-18Sn-1.5In-0.5Mn, II: 
76Ti-12Ga-7Sn-4Al-1Co, III: 87Ti-13Ga, 
IV: 79Ti-13Ga-7Al-1Co, V: 82Ti-18In, VI: 
75.5Ti-18In-5Al-1Co-0.5Mn, VII: 85Ti-
10Sn-5Al ja VIII: 78Ti-12Co-7Ga-3Sn. 
Kaavassa kunkin aineen edessä oleva nume-
ro kertoo sen pitoisuuden painoprosenttina 
(wt%). Titaanikappaleet oli valettu vakuu-
mipaine-Cyclarc valukoneella18.

Ennen posliinin polttoa, titaanirunko 
voidaan käsitellä eri tavoin esim. hiekkapu-
haltaa titaanikappaleen pinta tai puhdistaa 
se elektrolyyttisesti14. Titaani-posliinisau-
man rakennetta tutkittiin SAM (scanning 
acousting microscopy) ja SEM (scanning 
electron microskopy) mikroskooppien 
avulla14. Koekappaleet (Ti c.p. 1) hiottiin 
ensin SiC paperilla (grit 1200 SiC paperi) 
vesijäähdytyksessä, jonka jälkeen kappaleet 
joko hiekkapuhallettiin alumiinioksidilla 
(50µm), tai kiillotettiin elektrolyyttisesti 10 
min. (30˚C, jännite 15 V) perkloorihapolla 
(240ml metanoli, 140ml butanoli ja 20ml 
perkloorihappo). Seuraavaksi kappaleisiin 
poltettiin neljä posliinikerrosta (Ducera, 
Dental GmbH, Saksa); kaksi opaakki- ja 
kaksi dentiinikerrosta niin, että poltetun 
posliinin yhteinen pinta-ala titaanikoekap-
paleen päällä oli 100mm2. Elektrolyyttisesti 
kiillotetun titaanin ja posliinin välille muo-
dostui polton aikana paikallisia murtumia, 
jotka polton aikana etenivät silikaatti rik-
kaan reaktiokerroksen läpi titaanirungon 
puolelle. Reaktiokerros muodostui kemial-
lisen reaktion seurauksena titaanin ja SiO2:
n (posliinissa) välillä. Hiekkapuhalletun ti-
taanikappaleen ja opaakin välille sen sijaan 

Osa III: Titaani metallo-keramiassa

J. Bijelic1, L. Lassila1, K. Markkanen2, P. Vallittu1

1Turun Yliopisto, hammaslääketieteen laitos, hammasprotetiikan ja 

biomateriaalitieteen oppiaine, Lemminkäisenkatu 2, 20520 Turku
2Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia, Hammastekniikan koulutus-

ohjelma, Mannerheimintie 172, 00�00 Helsinki
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muodostui hyvä kiinnitys, vaikka paikoit-
tain myös siinä todettiin pieniä halkeamia. 
Niiden arveltiin johtuvan puhtaan titaanin 
(8.6x10-6/˚C) ja opaakin (9.5x6x10-6/˚C) 
lämpölaajenemiskerrointen erosta, jonka 
seurauksena posliinin puolelle muodostui 
vetojännitystä ja titaanin puolelle puristus-
ta. Jäähtymisen aikana nämä termiset jän-
nitykset aiheuttavat posliinin halkeamia. 
Saumassa oli todettu myös alumiinioksidia 
ja silikaatteja, mutta ei varsinaista reaktio-
kerrosta.  

Kerrostettaessa piidioksidipitoista (SiO2) 
posliinia jyrsityn titaanin päälle, tapahtuu 
polton aikana reaktio titaanin, hapen ja piin 
välillä. Lämmön noustessa happi liukenee 
titaanin kiderakenteeseen muodostaen hap-
pirikkaan ja hauraan kerroksen (α-kerros, eli 
”α case”). Tämä ilmiö heikentää posliinin 
kiinnittymistä titaaniin. Kemiallisen reakti-
on seurauksena muodostuu oksidien lisäk-
si myös silikaatteja, jotka voivat aiheuttaa 
murtumia rajapintaan15. Hapen voimakas 
reaktio titaanin kanssa vaikuttaa sekä titaa-
ni-posliinisauman pintarakenteeseen, että 
sauman sisäiseen sidoslujuuteen. 

Kimura ym. tutkivat miten ilmanpitoi-
suus (atmosfääriset olosuhteet) ja vakuumi 
vaikuttavat titaaniposliinirajapintaan. Tutki-
muksen mukaan happi tunkeutuu titaanin 
kiderakenteeseen 700ºC:n ja 800ºC:n välillä. 
Lämpötilan noustessa lähelle 900ºC:ta li-
sääntyy titaanidioksidin (TiO2) muodostu-
minen voimakkaasti. TiO2 muodostuu ha-
pen liuetessa titaaniin. Titaanilla ja hapella 
on siis voimakas taipumus reagoida kes-
kenään ja ne muodostavat runsaasti titaa-
nioksideja korkeissa lämpötiloissa. Tämän 
seurauksena titaanin ja posliinin välinen 
kiinnitys heikkenee. Mikrokovuustestillä 
mitattuna titaanin uloin pinta oli kovin. Il-
man läsnäolo posliinipolton aikana tuotti 
kovemman titaani ulkopinnan kuin vakuu-
mi11. Nostettaessa lämpötilaa sidoslujuus 
laski ja näytteet murtuivat adhesiivisesti ok-
sidi-metalli pinnalta. Jos titaanirunko altis-
tettiin yli 900ºC:n lämpötilalle, muodostui 
sen pinnalle paksuuntunut TiO2 kerros, joka 
heikensi posliinin kiinnittymistä titaaniin11. 
Tavalliset posliinit vaativat yli 900ºC:n ylit-
täviä polttolämpötiloja, eivät siksi sovellu 
titaanin kanssa käytettäviksi.

Lisäämällä posliiniin alumiinioksidia voi-
daan titaanin ja posliinin lämpölaajenemis-
kertoimet sovittaa lähellä toisiaan12. Samalla 
saadaan posliini vähemmän reaktiiviseksi ti-
taanin kanssa, koska piin suhteellinen osuus 
vähenee. On myös yritetty käyttää metallis-
ta välikerrosta titaanirungon päällä ennen 
posliinin kerrostamista. Kerroksen tarkoitus 
on eliminoida hapen haitallinen vaikutus ti-
taanin pintaan ja samalla parantaa titaani-
posliinisidoksen mekaanisia ominaisuuksia. 
Käytettäessä AuCuPd välikerrosta titaani-
pinnalla, havaittiin titaanin diffundoituvan 
vakuumista huolimatta välikerroksen läpi. 
Päällimmäiseksi muodostui Ti-Au/CuPd-
kerros. Kun tämän päälle poltettiin poslii-
nia, niin pii (Si, joka tulee posliinista) reagoi 
titaanin kanssa ja muodosti TiSi2 yhdistettä. 
Poltettaessa useampia posliinikerroksia väli-
kerroksen päälle, reagoi välikerroksen koos-
tumuksessa oleva kulta (Au) mahdollisesti 
alumiinin (Al, opaakin koostumuksessa) 
kanssa muodostaen Au2Al-yhdistettä. Tämä 
paksunsi ja laajensi titaanin kerroksittaista 
rakennetta. Puhdasta kultaa on myös ko-
keiltu titaanin päällysteenä. Kulta kuitenkin 
reagoi voimakkaasti titaanin kanssa muo-
dostaen metallisia yhdisteitä, jotka voivat 
repeytyä irti titaanin pinnalta13. 

Vakuumin käytöllä on suuri merkitys. Ta-
vallisessa posliiniuunissa vakuumin määrä ei 
ole riittävä ja polttokammioon jäävä happi 
(atmosfäärinen happi) saastuttaa titaani-
pinnan todella nopeasti. Titaanin pinnalle 
muodostuu paksu ja irtonainen happiker-
ros. Voimakkaan hapettumisen seurauk-
sena saadaan heikko kemiallinen kiinnitys 
ja syntynyt reaktiokerros jopa repeytyy irti 
titaanista11,15. Tavanomaista korkeampi va-
kuumi vähentää atmosfäärisen hapen mää-
rää ja happea liukenee β titaanirakenteeseen 
huomattavasti vähemmän. Koska hapen 
liukeneminen titaaniin kasvaa voimakkaasti 
lämpötilan noustessa (>700ºC), on korkeis-
sa lämpötiloissa hyvällä (korkealla) vakuu-
milla suuri merkitys. Poltettaessa posliinia 
titaanin päälle on myös kokeiltu argonia 
suojakaasuna. Argon syrjäyttää hapen pois 
polttotapahtumasta ja posliinin ja titaanin 
välinen kemiallinen kiinnitys paranee, kos-
ka suojakaasun ansiosta niiden lämpölaaje-
nemiskertoimet eivät merkittävästi muutu 
polton aikana13,16. 

Kerrostettaessa posliinia titaanin pinnalle, 
tulee hyvän adheesion saavuttamiseksi kont-
rolloida hapettumista ja ottaa huomioon 
titaanin alhainen lämpölaajenemiskerroin 
(8.6-10x10-6/˚C). Toisin kuin perinteisissä 
metalli-keraamisissa tapauksissa, sidospos-
liini parantaa posliinin kiinnitystä titaani-
kappaleeseen. Titaanisidosposliini (titanium 
bonding agent) on todettu estävän liiallisen 
hapettumisen. Se sisältää titaanipartikkelei-
ta, joiden vaikutuksesta titaanin ja matala-
polttoposliinin lämpölaajenemiskertoimet 
lähenevät toisiaan. Tämä vähentää posliinin 
murtumisen riskiä titaani-posliini yhdistel-
män jäähtyessä polton jälkeen. Titaanisid-
osaine vaikuttaa myös titaani-posliinisauman 
pintarakenteeseen. Ilman titaanisidosainetta 
sauma tulee tummemmaksi ja sidosaineen 
kanssa sauma muodostuu vaaleaksi ja hie-
norakenteisemmaksi. Titaanisidosaine muo-
dostaa 40 µm:ia paksun kerroksen titaanin 
ja posliinin välille. Tämä kerros kiinnittyy 
hyvin sekä titaaniin että posliiniin. Jos ti-
taanisidosaineita ei käytettä, muodostuu ti-
taani-posliinisaumaan myös huokoisuutta. 
Tutkimukset osoittavat, että titaanisidosaine 
parantaa posliinin kiinnittymistä titaaniin 
(vertaa: kultapohjainen sidosaine ei paranna 
posliinin kiinnittymistä jalometallin lejeerin-
gistä valmistettuun kappaleeseen)8. 

Titaani-matalapolttoposliinin kiinnitty-
mistä sekä puhtaaseen titaaniin (c.p.1) että 
titaanilejeerinkiin (Ti-6Al-4V) on tutkittu 
myös lämpöväsytystestillä. Lämpöväsy-
tyksen jälkeen tehty 3-pistetaivutustesti* 
osoitti, että lämpöväsytys ei vaikuttanut 
matalapolttoposliinin sidostumiseen puh-
taaseen titaaniin, eikä myöskään Ti-6Al-6V 
titaanilejeerinkiin (arvot olivat 24 MPa ja 
25 MPa). Merkittävänä havaintona todetta-
koon tavallisen posliinin ja kultapohjaiseen 
metalliin välille syntyvää huomattavasti kor-
keampi sidoslujuus (polton jälkeen 48 MPa 
ja lämpöväsytyksen jälkeen 45 MPa)20. 

Adachi ym. tutkivat kokeellisen titaa-
ni-matalapolttoposliinin kiinnittymiso-
minaisuuksia puhtaaseen (Ti c.p.1) titaa-
niin sekä titaanilejeerinkiin (Ti-6Al-4V). 
Kokeellisen titaani-matalapolttoposlii-
nin koostumus painoprosentteina (wt%) 
oli: SiO2=59.4; Al2O3=14.8; B2O3=10.1; 

*Posliinin (keramian) ja metallin sidoksen testaukseen on vuosien kuluessa kehitetty useita menetelmiä mm. erityyppisiä push- ja 
pull- out testejä on käytetty. Nykyisin mittaustavaksi on vakiintunut ISO standardin 9693 mukainen testimenetelmä. Menetelmässä 
metalliliuskan (25x3x0.5mm) päälle poltetaan 1.0 mm paksu posliini (8.0 mm pituus) kuvan 16 mukaisesti. Kun testikappaletta kuor-
mitetaan 3-pistetaivutuksessa, kohdistuu metallo-keramian rajapintaan leikkausjännitys, jonka seurauksena posliini delaminoituu irti 
metallista. Kuormitusvoimasta (Ffraktura) voidaan laskea sidoslujuus kaavan mukaisesti:
τb = k * Ffraktura ,  missä k = vakio saadaan taulukosta (ISO 9693)24
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K2O=8.7; Na2O=2.6; Li2O=3.7; CaO=0.2 
ja MgO=0.5. Kun posliinin poltto suoritet-
tiin 775˚C:ssa, todettiin sen delaminoituvan 
irti melkein kokonaan sekä puhtaasta titaa-
nikappaleesta että Ti-6Al-4V lejeeringistä 
valmistetusta kappaleesta1.

Cai ym. tutkivat kaupallisen titaani-ma-
talapolttoposliinin (Vita Titankeramik, 
Vivadent) kiinnittymistä puhtaaseen titaa-
niin ja Ti-6Al-4V lejeerinkiin ja totesivat 
sen kiinnittyvän yhtä hyvin kumpaankin 
titaanilaatuun (Ti c.p.1=30 MPa ja Ti-6Al-
4V=35 MPa). Lisäksi tutkijat totesivat, 
että vahamallin ympärille kannattaa sivellä 
MgO ja ZrO2 sisältäviä valumassoja, jonka 
jälkeen lopputäyttö tehdään halvemmalla 
fosfaattisidonnaisella valumassalla3, 5. Tämä 
menettely parantaa valetun titaanikappaleen 
ominaisuuksia. Tutkimuksissa selvisi lisäk-
si, että käytettiinpä Y2O3, MgO:n tai ZrO2 
pitoista valumassaa, ei matalapolttoposlii-
nin kiinnittyminen seostettuun Ti-6Al-4V 
titaanikappaleeseen oleellisesti muuttunut 
(38 MPa)5. 

Valetun titaanikappaleen ominaisuuksia 
on yritetty parantaa paitsi kehittyneillä va-
lumassoilla (MgO, Y2O3 ja ZrO2 sisältävät 
valumassat), myös käyttämällä eri valuläm-
pötiloja2-4. Tutkimuksissa havaittiin, että 
titaanikappaleeseen muodostuva oksidi-
kerros pysyi saman paksuisena 430-900˚C 
välillä. Tämä tarkoitti sitä, että valumuotin 
valulämpötilan nostaminen 900˚C:een ei 
lisännyt titaanin reaktiivisuutta. 

Bondioli ym. tutkivat titaanikappaleen va-
lumuotin lämpötilan vaikutusta matalapolt-
toposliinin ja valetun titaanin väliseen sidos-
lujuuteen. Metallina he käyttivät puhdasta 
titaania (Ti c.p.1). Titaanikappaleet valettiin 
muotteihin, joiden lämpötilat olivat 430˚C 
(matalin lämpötila), 700˚C (keskimmäinen 
lämpötila) ja 900˚C (korkein lämpötila). Esi-
lämmityksessä tutkijat käyttivät 4 portaista 
menetelmää: (1) lämpötila nostettiin 55˚C/
min 150˚C:een, sitten (2) 5˚C/min 250˚C:
een, jossa valumuottia pidettiin 90min. ja 
(3) 5˚C/min 1000˚C:een, jonka saavutet-
tuaan (4) valumuotin annettiin jäähtyä joko 
430˚C:een, 700˚C:een tai 900˚C:een. Valut 
suoritettiin muottien jäähdyttyä tavoite-
lämpötilaan. Ennen posliinin polttamis-
ta titaanikappaleet hiekkapuhallettiin 10s 
alumiinioksidilla (100µm) 2 bar paineella, 
2.0 cm:n etäisyydellä ja 45 asteen kulmas-
sa. Posliineina käytettiin, Triceram (Triline, 
Esprident GmbH, Ispringen, Saksa) ja Vi-
tan Titankeramik (VITA, Bad Sackingen, 
Saksa). Posliinit poltettiin puhdistettuihin 
titaanikappaleisiin valmistajan ohjeiden 
mukaisesti. Tähän tutkimukseen valitun 
puhtaan titaanin lämpölaajenemiskerroin 

(LCTE) oli 9.6x10-6/K-1 ja posliinien LCTE 
oli 8.4-8.9x10-6/K-1. Triceram posliini sidos-
tui parhaiten (60 MPa) puhtaaseen titaaniin, 
joka oli valettu 430˚C:ssa. Toiseksi paras 
sidostuvuus (40 MPa) oli kappaleeseen, 
joka oli valettu 700˚C:ssa. Huonoin sidos 
(34 MPa) syntyi 900˚C:ssa valettuun titaa-
nikappaleeseen. Kahdella viimeisellä ei ole 
merkittävää tilastollista eroa. 

Vita Titankeramik sidostui hyvin kaikissa 
lämpötiloissa, 430˚C:ssa (47 MPa), 700˚C:
ssa (52 MPa) ja 900˚C:ssa (46 MPa), eikä 
näiden arvojen välillä ollut myöskään tilas-
tollista eroa. Tulosten perusteella suositel-
tiin käyttämään titaanin valumuotin valu-
lämpötilana 430˚C:ta Triceram posliinin 
kanssa. Triceram posliinin sidoslujuus laski 
huomattavasti titaanin valumuotin lämpö-
tilan noustessa. Vita Titankeramik posliinia 
käytettäessä sidoslujuus ei sen sijaan ollut 
herkkä titaanin valumuotin lämpötilalle4.  

Pitkät sillat joudutaan joskus valamaan 
osissa, jotka sitten liitetään yhteen. Titaa-
nisillan rungon osat voidaan hitsata yhteen 
esim. laser-menetelmällä. Jyrsiminen on 
vaihtoehtoinen tapa valmistaa titaanisilto-
ja. Posliinin sidostuminen titaanirunkoon, 
joka on hitsattu tai jyrsitty, on usein ky-
seenalaistettu. Derandin mukaan posliini 
kiinnittyy yhtä hyvin hitsattuun tai jyrsittyyn 
titaanikappaleeseen kuin valettuunkin. Tätä 
tutkimusta varten oli valmistettu 40 jyrsittyä 
titaanikappaletta, sekä 40 puhtaasta titaa-
nista leikattua kappaletta, joita oli hitsattu 
argonkaasun suojassa. Kaikki kappaleet 
hiekkapuhallettiin 5 sekuntia alumiinioksi-
dilla (50µm), jonka jälkeen ne puhdistettiin 
ultraäänilaitteessa, huuhdeltiin asetonilla ja 
lopuksi kiehutettiin 10 minuuttia tislatussa 
vedessä. Kummastakin ryhmästä käsitel-
tiin 20 koekappaletta ns. kiinnitysposliinilla 
(bonding porcelain), jonka jälkeen kappa-
leisiin kerrostettiin opaakkia ja dentiiniä. 
Loppuihin 20:een kappaleeseen kerrostet-
tiin suoraan opaakkia ja dentiiniä. Kiinnitys-
posliinissa oli 8.4% Na2O (opaakissa 5.8%), 
1.7% BaO (opaakissa 0%). Kiinnitysposliini 
sisältää lisäksi 2.2% enemmän BaO:ta kuin 
opaakki, jossa on taas enemmän SnO2 :a. 

Tulokset osoittivat, että jyrsiminen 
(52MPa) tai hitsaaminen (60MPa) eivät 
merkittävästi vaikuttaneet posliinin ja ti-
taanin sidostumislujuuteen. Myöskään ns. 
kiinnitysposliini ei parantanut posliinin ja 
titaanikappaleen välistä sidoslujuutta kum-
massakaan ryhmässä7.

Watanabe ym. mukaan titaanin laser-hit-
saaminen ei myöskään vaikuta sen lujuu-
teen. Tutkijat eivät kuitenkaan suosittele 
käyttämään alle 240 A (output energy) lase-
reita hitsaukseen, koska lujuus alkaa kärsiä. 

Jos esimerkiksi hitsattavan kohdan paksuus 
on 0.5mm ja käytetään 240-300 A laseria, 
sauman lujuus vaihtelee 748-757 N välillä. 
Saman paksuisen puhtaan titaanikappaleen 
(kontrolli) lujuus on 804 N ja huomatta-
vasti pienempi lujuus (503 N) rekisteröitiin 
kun laserhitsauksessa käytettiin 214 A:n 
laseria17. 

Kuvassa 1 on CAD-CAM (Precident 
CAD/CAM DCS, Sveitsi) jyrsintämene-
telmällä valmistettu titaanikruunun runko. 
Käytetty titaanilaatu on puhdas titaani Ti 
c.p.1. 

Kuvassa 2 on valamalla valmistettu titaa-
nikruunun runko. Valussa käytettiin puhdas-
ta titaania Ti c.p.1 (valukone Biotan, Schutz, 
Saksa). Valukappale valmistettiin käyttämällä 
litteää valukanavaa (2.7x4.4mm). Valumuo-
tissa käytettiin 1:5.6 sekoitussuhdetta (45ml 
laajennusnestettä ja 250g valumassaa). Esi-
lämmityksessä käytettiin kolmeportaista oh-
jelmaa. Lämpötila nostettiin ensin huoneen 
lämpötilasta 300ºC:een ja pitoaika oli 30 
minuuttia. Seuraavaksi lämpötila nostettiin 
852 ºC:een 20 min pitoajalla. Lopuksi läm-
pötila laskettiin 450ºC:een, jossa pitoaika 
oli kaksi tuntia ennen kuin valu suoritettiin. 
Kun valumuoti oli purettu, kappaleen pinta 
hiekkapuhallettiin 110µm:lla ja 125µm:lla 
alumiinioksidipitoisella hiekalla. Happokä-
sittelyä ei käytetty. 

Kuvassa 3 on titaani-posliini kruunu. 
Kuvassa 4 on titaanikruunu, joka on val-

mistettu edellä kuvatulla valumenetelmällä. 
Erona edellisiin oli se, että titaanipinnan 
työstössä käytettiin hiekkapuhalluksen 
ja kovametalliporien jälkeen 800µm:n ja 
1200µm:n (#1200 ja #800) hiekkapaperia.

Kaikkien kappaleiden valmistuksessa käy-
tettiin edellä kuvattu esilämmitys- ja valu 
menetelmä. Kaikissa kuvissa esitellyissä 
tapauksissa käytettiin posliinia Vita Titan-
keramik (VITA, Saksa).

Kuvassa 5 on ns. bondingposliini (kiin-
nitysposliini), joka poltettiin vakuumis-
sa 800˚C:n lämpötilassa (nostolämpötila 
60˚C/min). Opaakki kerrostettiin kahdesti 
790˚C:ssa (nostolämpötila 110˚C/min) ja 
opaakin poltto suoritettiin myös vakuumilla. 
Dentiini poltettiin myös kahdesti kun kiille-
väri vain kerran. Sekä dentiini, että kiilleväri 
poltettiin 770˚C:ssa (nostolämpötila 50˚C/
min) ja molemmissa käytettiin myös vakuu-
mia. Maalivärejä käytettiin ennen kiiltopolt-
toa ja maaliväripoltto suoritettiin 700˚C:
ssa (nostolämpötila 100˚C/min) ilman 
vakuumia. Kiiltopoltto tehtiin vakuumissa 
700˚C:ssa. Pintojen muotoiluun käytettiin 
timanttiporia ja kumeja ja kiillottamiseen 
kiillotuspastoja ja pehmeitä harjoja. 

Kuvissa 6 ja 7 on titaani-posliinisilta.
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Kuva 1. 
CAD-CAM jyrsintämenetelmällävalmistettu titaanikruunun runko.

Kuva 2. 
Valamalla valmistettu titaanikruunun runko.

Kuva 3. Titaani-posliini kruunu palatinaalisesti katsottuna. Kuva 4.Titaanikruunu.

Kuva 5. CAD-CAM menetelmällä valmistettu titaanisillan runko, johon 
on poltettu yksi kerros ns.bonding (kiinnitys) posliini.

Kuva 6. Titaani-posliinisilta.
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Kuvassa 8 on jyrsimällä valmistettu ti-
taanisilta. Siihen on poltettu ns. bonding 
posliini, dentiiniposliini ja kiilleväriä. Silta 
on leikattu keskeltä halki ja leikkauspinta on 
kiillotettu grit 4000 (#4000) hiekkapaperilla. 
Pinnat analysoitiin SEM/EDS (scanning 
electron microscope SEM, Model JSM 
5500, JEOL Ltd, Japani) mikroskoopilla ja 
pintakäsittelyjen väliset erot näkyvät kuvissa 
9-15.

Titaanin korroosion kestävyys eräissä 
proteetisissa tapauksissa
Kliiniset kokemukset ovat osoittaneet, että 
in vivo olosuhteissa kaikista perinteisistä 
metallityypeistä vapautuu metalli-ioneja. 
Titaani on tässä suhteessa ylivertainen, 

koska se ei aiheuta minkäänlaisia reaktioita 
in vivo olosuhteissa. Siksi sen käyttöä suo-
sitellaan varsinkin allergiaherkille potilaille. 
Ongelmallisinta titaanissa on sen taipumus 
muodostaa valuprosessin aikana pinnalleen 
reaktiokerros, joka on altis korroosiolle2,3,6. 
Reaktiokerros voidaan poistaa joko hiek-
kapuhaltamalla, mekaanisella työstöllä tai 
happokäsittelyllä. Happokäsittely voi tosin 
aiheuttaa titaaniin poroottisen pinnan. Jos 
titaanipintaa ei reaktiokerroksen poiston 
jälkeen kiilloteta kunnolla, se voi olla altis 
korroosiolle. Valetun titaanipinnan kiillot-
taminen on myös ongelmalista, johtuen 
pinnan suuremmasta mikrokovuudesta ver-
rattuna esimerkiksi Co-Cr:iin. Toisaalta oi-
kein käsitellylle titaanipinnalle muodostuva 
passiivinen oksidikerros estää korroosiota. 

On muistettava, että oksidikerroksen suo-
jakerroin korroosiota vastaan riippuu sen 
paksuudesta, kemiallisesta koostumuksesta, 
mikrorakenteesta, titaaniin kohdistuvasta 
mekaanisesta rasituksesta ja suun ja lima-
kalvojen olosuhteista6.

Kaupallisten (jyrsittyjen) titaani-implant-
tien päälle valmistettava silta- tai kruunun-
runko valetaan yleensä kulta-lejeeringistä tai 
vaihtoehtoisesti myös Ag-Pd-, Co-Cr– tai 
Ti-lejeeringistä. Kahden eri metallin ollessa 
suorassa tai epäsuorassa kosketuksessa toi-
siinsa voi syntyä ns. galvaaninen reaktio9,19. 
Kun titaani-implantin päälle asetetaan epä-
jalosta metallista valmistettu runko, syntyy 
näiden kahden eri metallien välille sähkö-
kemiallinen galvaaninen virtapiiri9. Tämä 
johtuu metallien erilaisesta sähkökemialli-

sesta jännitteestä ja siitä, että metallit 
eivät passivoidu suun olosuhteissa. 
Sen sijaan, jos titaani-implantin päälle 
tuleva runko valetaan jalometallista 

(esim. kultalejeeringistä), voidaan saavuttaa 
metallisysteemin passivoituminen19.

Korrodoituminen Taher ym. mu-
kaan voi johtua kahdesta merkittä-
västä syystä: metallista vapautuvien 

ionien vaikutuksesta tai galvaanisen reak-
tion seurauksena, joka hoitamatto-
mana voi johtaa ns. suugalvanismiin 
joka voi ilmetä määrittelemättömänä 
kipuna9. Taher:n tutkimustulosten 

mukaan, kultalejeerinki (Pontallor-4) ei aihe-
uttanut galvaanista reaktiota titaanin kanssa 
ja Ag-Pd lejeerinki osoitti vain vähäistä re-
aktiota. Co-Cr (tyyppi R800) myöskin osoit-
tautui yhteensopivaksi titaanin kanssa eikä 
aiheuttanut galvaanista reaktiota. Sen sijaan 
Co-Cr (tyyppi 2000) ei ollut yhteensopiva 
titaanin kanssa ja oli hyvin altis galvaaniselle 
reaktiolle. Ni-Cr epäjalona metallina ei ollut 
suositeltava metalli titaanin kanssa. Myös 
amalgaami osoitti olevan voimakkaasti altis 
galvaaniselle reaktiolle suussa titaanin kans-
sa ja siksi sen käyttöä paikkauksessa tulisi 
välttää jos potilaan hoidossa on aikaisem-
min käytetty titaania19. Amalgaami on yk-
sin ollessaan passiivinen ja on galvaaniseen 
korroosioon taipuvainen ainoastaan muiden 
metallien läsnä ollessa (titaanin lisäksi myös 
muidenkin jalometallien kanssa)9. Tavallinen 
amalgaami korrodoituu enemmän titaanin 
kanssa kuin Cu-amalgaami (high-cooper 
amalgam), joka taas aktivoi titaanin korroo-
siota fluorin läsnäollessa. Fluorin on todettu 
vähentävän passiivisen oksidikerroksen pak-
suutta titaanipinnalta ja titaani korrodoituu 
aggressiivisesti passiivisen oksidikerroksen 
puuttuessa10. Titaanin oksidikerroksen pas-
siivisuuteen eivät esimerkiksi vaikuta kloo-
ri-ionit9. Titaanin herkkyys fluoridille tulee 

Kuva 7. Titaani-posliinisilta, palatinaalisesti katsottuna.

Kuva 8. Titaanisillan poikkileikkauskuva. Leikkauspinta on hiottu ti-
mantti poralla ja kiillotettu grit 4000 paperilla, SEM kuvauksia varten. 
Poikkileikkauskuvassa näkyvät jyrsitty titaanisiltarunko, ns.bonding 
(kiinnitys) posliini ja dentiiniposliini.

Dentiiniposliini

Bonding posliini 
(kiinnitysposliini)

Jyrsitty titaani
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Kuva 9. Valettu titaanipinta kuvattuna SEM mikroskoopilla (x300).

Kuva 10. Jyrsitty titaanipinta kuvattuna SEM mikroskoopilla (x300).
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Kuva 13. Bonding (kiinnitys) posliini poltettuna 
jyrsittyyn titaanikappaleeseen. Bonding posliini on 
kuvattu SEM mikroskoopilla (x400).

Kuva 15. Dentiiniposliini poltettuna jyrsittyyn 
titaanikappaleeseen. Dentiiniposliinissa näkyy zirkonia 
partikkeleita väripigmentteinä (SEM mikroskoopikuva, 
x1000).

Kuva 14. Opaakki posliinikerros. Posllinin opaakkisuus on 
saatu aikaan lisäämällä tina- ja bariumoksidi partikkeleita, 
jotka näkyvät kuvassa vaaleina (SEM mikroskoopikuva, 
x1000).

Kuva 12. Jyrsityn titaanin ja bonding posliinin rajapinta. 
Rajapinnassa ei havaita reaktiokerrosta.

Kuva 11. Jyrsitty titaani analysoituna SEM mikroskoopilla 
(x100).
Vasemmasta reunasta alkaen kuvassa näkyvät vierekkäin 
jyrsitty titaani, ns.bonding (kiinnitys) posliini, opaakki ja 
dentiiniposliinikerrokset.

639μm

317μm
145μ

m
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esiin myös Siirilän ja Könösen tutkimukses-
ta. Merkittäväksi tekijäksi osoittautuu myös 
titaanipinnan harjaus, joka lisää Ti-pinnan 
passiivoituneen oksidikerroksen mekaanista 
kulumista10. Edelleen, Johanssonin mukaan 
poroottinen titaanipinta voi myös korro-
doitua ja kuiva titaanityöstö (titaanityöstö, 
joka tapahtuu ilman jäähdytystä) edesauttaa 
korroosiota. Siksi vettä ja jäähdytystä tulee 
käyttää aina titaania työstettäessä, huolimat-
ta titaanin valmistusmenetelmästä (valu tai 
jyrsintä).  

Fluorideja vapautuu myös useista se-
menteistä, joilla kiinteän protetiikan sillat 
ja kruunut sementoidaan hammaslääkärin 
toimesta tukihampaisiin. Lasi-ionomeri se-
mentit (GIC) vapauttavat eniten fluorideja 
eri sementtivaihtoehdoista ja saavat lisäksi 
aikaan sementoinnin yhteydessä lyhyen pai-
kallisen happaman reaktion. Turpin ym. ra-
portoivat titaanin elektrokemiallisesta passi-
voitumisesta erilaisten hammas-sementtien 
sekä happaman fluorigeelin vaikutuksesta. 
Titaanikappaleet tutkimusta varten puh-
distettiin etanolilla ja huuhdeltiin tislatulla 
vedellä, jonka jälkeen niihin kerrostettiin 
0.70±0.0.50 mm:a paksu sementtikerros. Se-
menttityypit olivat: (1) fluorideja vapautuva 
GIC-sementti (2) sinkkifosfaatti sementti ja 
(3) sinkki-eugenoli sementti. Titaanikappa-
leet upotettiin sementoimisen jälkeen joko 
keinotekoiseen sylkiliuokseen (NaCl 0.7g; 
KCl 1.2g; K2HPO4 0.2g; Na2HPO4 0.26g; 
NaHCO3 1.5g; KSCN 0.33g; urea 0.13g ja 
tislattu vesi Q.P. 1000ml), jonka pH=7.5 tai 
Fluogeeliin (NaF 0.553g; NH4F 1.126g; ka-
lium sorbate 0.533g, pH 5.5 100g), joka on 
preventiivisessä karieshoidossa käytettävä 
fluorigeeli. Hieman suurempi korrodoitu-
mistaipumus havaittiin titaanilla, joka oli se-
mentoitu fluorideja vapautuvilla sementillä. 

Titaani osoittautui kuitenkin hyvin passiivi-
seksi, jonka vuoksi kyseiset sementit eivät 
ole kliininen riski. Sinkki-eugenoli sementti 
ei vaikuttanut titaanin passiivisuuteen ja tä-
män korroosiotaipumus oli vastaava kuin 
jalometallien korroosiotaipumus. Keinote-
koisessa sylkiliuoksessa titaani oli passiivi-
sempi kuin fluorigeelissä21.

Yhteenveto
Titaanin käyttö on tällä hetkellä melko ra-
joittunutta hammasprotetiikassa sen ollessa 
pääasiassa lähinnä vaihtoehtoinen metalli 
kiintoprotetiikassa ja metallirunkoisissa osa-
proteeseissa. Syyt titaanin vähäiseen käyt-
töön ovat sen hankalassa, kalliissa ja erikois-
tekniikkaa vaativassa valutekniikassa sekä 
heikossa titaani-posliinikiinnityksessä.

Valumassat, jotka sisältävät yhtä tai use-
ampaa seuraavista oksideista: MgO, ZrSiO4, 
Al2O3, MgAl2O4, ZrO2, CaO ja Y2O3 tulen-
kestävinä aineina, vähentävät sulan titaanin 
reagointia valumassan ainesosien kanssa ja 
titaanivalusta saadaan parempilaatuinen.

Zirkoniumia, kalsiumia, magnesiumia tai 
yttriumia sisältäviä valumassoja (joille on 
ominaista palautumaton lämpölaajenemi-
nen) tulee käyttää titaanivaluissa. Huomi-
oitava on, että magnesium vaatii alumiinin 
mukanaoloa valumassan koostumuksessa, 
jotta syntyisi palautumaton lämpölaajene-
minen. Lämpölaajenemisen ja optimaalisen 
valulämpötilan saavuttamiseksi on käytet-
tävä joko kolme- tai neljäportaista esiläm-
mitystä. Kolmannen tai neljännen portaan 
ohjelmoinnissa lämpötilaa tulee madaltaa. 

Jos käytetään valumassoja, joissa tapah-
tuu palautumaton lämpölaajeneminen, on 
titaani mahdollista valaa jopa huoneen 
lämpöiseen valumuottiin. Palautumaton 
lämpölaajeneminen on edullinen myös va-

lettavan kappaleen pinnan laadulle ja lisäksi 
itse valaminenkin on helpompaa.

Puhtaan titaanin lämpölaajenemisker-
rointa voidaan nostaa seostamalla titaaniin 
seuraavia aineita: Al, Ga, In, Sn, Co ja Mn. 
Lämpölaajenemiskertoimen täsmäämisen 
jälkeen voidaan titaaniin kiinnittää myös 
tavallista matalapolttoposliinia18. 

Titaani voisi korvata useita nykyisin kiin-
toprotetiikassa käytössä olevia metalliseok-
sia. Se on hyvä vaihtoehto myös Co-Cr:n 
tilalle rankaproteesien valmistuksessa. Ti-
taani on kevyt, kudosystävällinen ja kor-
roosiokestävä metalli. Hammasteknisten 
valumenetelmien edelleen kehittäminen 
vähentäisi titaanin valamiseen liittyviä on-
gelmia ja edistäisi sen yleistymistä.
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Kuva 16. Kaaviomainen esitys 3-piste taivutustestistä, jolla testataan posliinin sidoslujuutta metalliin.  

metalli

posliini

Taulukko 1. Kuvan 11 eri kerrosposliinien keskiarvoiset alkuainepitoisuudet mitattuna SEM/EDS tekniikalla. 

bonding	posliini	 opaakki	 dentiiniposliini	
pisteet	 4,	5	ja	6	 7,	8	ja	9	 10,11	ja	12	

Element	 Compound	 Cmpd	Wt%	 Cmpd	Wt%	 Cmpd	Wt%	
Na Na2O 6 5 6 
Mg MgO 0 0 0 
Ca CaO 4 1 2 
Si SiO2 73 51 70 
K K2O 8 7 8 
Al Al2O3 8 12 13 
Zr ZrO2 0 0 1 
Sn SnO2 0 20 0 
Ba BaO 0 4 0 

Total	 Total	 100	 100	 100	
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N:o 2 1954 

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

toimitus

Amerikoihin  

L ehden toimituksen saatua tietää, että liittomme kunniajä-
sen Ernst Grönholm on kuumeisella kiireellä valmistellut 
lähtöä "rapakon taakse", kiirehdimme häntä haastattele-
man, ettemme joutuisi "lehdellä soittelemaan", vaikkakaan 

meillä ei ollut tietoa tarkemmasta lähdön hetkestä. Mitäpä muuta 
kuin suunnata matkansa asianomaista laboratoriota kohti ja samalla 
miettiä kysymyksiä.

Moni nuorempi lukija ei varmaankaan ole selvillä siitä, että hra 
Grönholm on jo aikaisemminkin ollut Yhdysvalloissa kokonaista 
kolme kertaa. Siksipä esitimmekin hänelle ensimmäisenä kysymyk-
senä: "Milloin olit aikaisemmin Amerikassa?"

– Oltuamme parisen vuotta naimisissa tutustuimme vaimoni 
kanssa konsuli Akseli Rauanheimoon, joka oli Betty-rouvansa 
kanssa muuttanut Porvooseen suorittamaan kirjallisia töitä. Erään 
kerran kahvikupin ääressä istuttaessa oli konsuli ikäänkuin mie-
tiskellen sanonut: "Teillä, jotka olette nuoria ja vapauden ammat-
tien harjoittajia, olisi hyvät mahdollisuudet Amerikassa." Tästä 
alkoi siemen itää ja muutamaa kuukautta myöhemmin olimme jo 
hankkineet passit ja lunastaneet matkaliput. Viisumit saatiin heti. 
Kotimme pakkasimme huoneistomme yhteen huoneeseen ja loput 
huoneet vuokrasimme.

– Minkä takia lähditte?
– Olimme yksinkertaisesti kyllästyneet pikkukaupungin yksi-

toikkoisuuteen ja ajattelimme, että vaikkemme löytäisikään mitään 
kultakimpaleita, olisi siellä meille kuitenkin paljon opittavaa. Hei-
näkuun 2 pnä 1921 matkamme alkoi. Aikomuksemme oli jäädä 
pariksi vuodeksi, mutta kun tämän ajan loppuun kuluttua minulla 
oli vielä vuosi jälellä korkeakoulututkinnosta ja vaimoni oli tehnyt 
sopimuksia suomalaisten seuranäyttämöiden ohjaustoiminnasta, 
jäimme vielä puoleksitoista vuodeksi. Silloin meidän oli tultava 
Suomeen pelastamaan sitä, mitä meillä pelastettavissa oli. Täällä oli 
sillä aikaa joutunut eräitä pikkupankkeja vararikkoon, eikä meidän 
etujamme ollut kukaan valvomassa. Niin menivät opintorahani, 
sillä olin niiden turvin ajatellut jatkaa Dental Collegassa. Saman 
vuoden syksyllä palasimme takaisin New York’iin ja pari vuotta 
puskettiin töitä oikein olan takaa samalla opiskelemalla. V. 1936 
kävin Yhdysvalloissa kolmannen kerran kuukauden kestävällä tut-
kimusmatkalla. Entiset muistot ovat rakkaita ja ne tulevat esille 
vuolaana virtana.

Liiton kunniajäsen 
ERNST GRÖNHOLM 

– Miten on nykyhetken tilanne? Viimeisestä matkastasi on kulu-
nut 18 vuotta ja jälleen on herännyt kaipuu päästä pilvenpiirtäjien 
valtakuntaan. Mikä sai Sinut jälleen lähtemään sinne?

Tämä kysymys sai haastateltavan jo mietteliäämmäksi.
– Vaikea kysymys vastata. Tuo "sai"-sana viittaa menneeseen 

ja kuitenkin olen vielä täällä. Viisumin allekirjoituspäivästä ei ole 
annettu tarkkaa tietoa, vaikka matkaa varten onkin kehoitettu jo 
valmistautumaan. Jos kysymys tarkoittaa - kuten otaksun - matkan 
aiheuttaneiden syiden selville saamista, niin syyt on seuraavat:

Ensiksikin Amerikassa on minulla eräs laboratorion omistaja, 
jonka kanssa olen ollut luottamuksellisissa ystävyyssuhteissa yli 30 
vuotta. Hän pyysi minua työtoverikseen jo v. 1939, mutta silloin 
tuli sota. Kun sodan jälkeen saatiin yhteys USA:han, uudisti hän 
pyyntönsä, mutta minulla ei silloin ollut tilaisuutta lähtöön. V. 1951 
katsoin tilanteen siinä määrin muuttuneen, että olisin valmis läh-
temään ja niin ilmoitin itseni Amerikan konsulaatin odotuslistalle 
viisumin saamiseksi. Toiseksi tunnen suurta halua päästä perus-
teellisesti tutkimaan hammastekniikan nykyistä kehitystä yleensä 
sekä järjestely- ja opetustoiminnan muotoja.

Siis edelleenkin itsensä kehittäminen ja opetustoiminnan paran-
taminen ovat matkan päätekijät. Suomen hammasteknikot ovatkin 
runsain mitoin saaneet nauttia Ernst Grönholm’in opetuksesta ja 
sen pätevyydestä. Niin oli asia hammasteknikkokoulussa ja niin on 
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ollut nykyisin kurssienkin aikana. Mitä mahtaisi hammasteknikoiden 
opetustoiminta tälläkin hetkellä olla, ellei häntä olisi ollut sitä kehit-
tämässä ja nurkumatta asioita hoitamassa. Tämä ajatus aiheuttikin 
seuraavan kysymyksen:

– Miten kauan aiot tällä kertaa viipyä Amerikassa?
– Jaa. Tähän kysymykseen on miltei mahdotonta vastata, sillä 

oleskeluni riippuu kokonaan vallitsevista olosuhteista ja ne voivat 
kuten tiedämme, muuttua hyvinkin nopeasti ja tehdä kaikki ennak-
kolaskelmat tyhjiksi, joten on parasta varautua kaikkiin mahdolli-
siin ehtoihin, kuten veikkauksessa sanotaan. Sanon kuitenkin, että 
kun nyt vihdoinkin pääsen matkalle, tuskin ennätän takaisin liiton 
vuosikoukseen.

Mitäpä muuta siihen saattoikaan vastata, sillä tulevaisuudesta on 
vaikeata mitään tietää. Ikäväksemme vain totesimme, ettei hän ole 
keskuudessamme viettäessä ensi talvena liiton 30-vuotisjuhlaa. Tai 
kukapa sen tietää. Onhan Suomesta suora lentoyhteys ja ehkäpä 
"hyvä ystävä valloissa" haluaisi samalla kertaa tutustua talviseen 
kotimaahamme.

Matkan oltua kovin lähellä olimme uteliaita kuulemaan perillä 
odottavista olosuhteista.

- Mitkä ovat suunnitelmasi Yhdysvalloissa?
Kasvoilla välähti aurinkoinen hymy ja pieni salaperäisyys kuvastui 

silmistä. Syystä kylläkin, koska tässä tapauksessa ei oltu tarvittu 
mitään erikoisia suunnitelmia.

_ Perille saavuttuani menen suoraan työhön, Asunto on varattu 
työnantajani omassa talossa ja maaseudulla huvila viikonloppujen 
viettoa varten. Minua on pyydetty myös huolehtimaan siitä, että 
ajokorttini on kunnossa, sillä käytettävissäni on myös henkilöauto. 
(Vieläkö joku ihmettelee lähtöäni?)

Totta onkin, ettei sitä ihmetellä tarvitse, koska edessä tuntui 
olevan kaikkea, mitä voi toivoa.

Edellä kuulemamme perusteella meitä kiinnostikin kuulla ham-
masteknikoista sikäläisissä oloissa ja siksipä tiedustelinkin hänel-
tä:

– Voitko kertoa, minkälaiset olosuhteet hammasteknikoilla on 
Yhdysvalloissa?

– Nykyhetken olosuhteista minulla ei oletarkkaa tietoa, mutta 
ehkäpä puolen vuoden kuluttua osaan jo vastata tähän kysymyk-
seen. Aikaisemmista kokemuksistani voin kuitenkin mainita. että 
hammaslääkäreiden ja laboratorioiden välinen yhteistyö on paljon 
kiinteämpää ja henkilökohtaisempaa kuin Suomessa. Erikoislaatui-
sissa tapauksissa pidetään ennen työn aloittamista aina neuvottelut 
ja alan uutuuksia tutkitaan yhdessä. Tällä tavalla karsiutuu jäykkä 
kaavamaisuus pois ja tilalle tulee henkilökohtainen työ, josta mm. tri 
Laitinen Yhdysvalloista jokin aika sitten sanomalehtihaastattelussa 
mainitsi. On ilmeistä, että tällainen yhteistoiminta helpottaa myös 
hammasteknikon työtä ja säästää hammaslääkärin monista har-
millista erehdyksistä. Kuten sanoin, nyt en osaa sanoa paljoakaan, 
mutta kun jotakin olen tietooni saanut, aion pyytää puheenvuoron. 
Tähän ytimekkääseen ja paljon lupaavaan lauseeseen haastattelum-
mekin päättyi.

Meidän tehtävänämme on toivottaa onnellista matkaa miehelle, 
joka on antanut ja luvannut myös jatkuvasti antaa ammattikunnal-
lemme tavattoman paljon. Kiinnostuksella jäämmekin kuulumisia 
odottelemaan. Niitä voimme tämän lehden palstoilla lukijoillemme 
esittää ja toivomme, että hän muistaa lehteämme kuten kirjeen-
vaihtaja ainakin.

Lopuksi haluamme kiittää kaikesta saamastamme ja toivomme, 
että menestys jatkuisi uudessa maanosassa. Kiitokset vielä Sinulle 
Ernst ja onnellinen ja menestyksellinen olkoon tulevaisuutesi!

M. Elomaa
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Kurssi soveltuu kerrostustekniikan yhteneväisyyden vuoksi myös VM7- tai VM13-posliineiden käyttäjille tai niistä kiinnostuneille. 
aika: tammi-helmikuu 2007 (aika tarkentuu myöhemmin), 2 pv 
Paikka: Plandent Oy, Helsinki 
Kurssin vetäjä: HTM Mikko Kääriäinen 
lisätietoja: Leena Fredriksson, puh. 020 7795 264 tai leena.fredriksson@plandent.com

haMMaSTEKniiKKaPäiVäT häMEEnlinnan aulangolla 
10–11.02.-07
Kattava näyttely, luentoja ja liittokokoukset.
Varaa majoitus ajoissa. 
lisätietoja: Juha-Pekka Marjoranta, j-p.marjoranta@uusihammas.fi, 050 4060351
Tuula Mohtaschemi, ukihammas@uusikaupunki.fi,  050 4366640                              

   
haMMaSTEKniKoiDEn MaSTEr -KurSSi
Paikka: Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos, Vilppulantie 14, 00700 Helsinki
aika: 9. – 10.3.2007
ohjaaja: CDT Marc Sommer, Sveitsi
luennoitsija: EHL Pauli Varpavaara
lisätietoja: Straumann / Pauliina Riuttamäki,puh. 0400 – 20 66 88
hinta: 445 € + alv. 22%

Hammasteknikoille suunnatulla kaksipäiväisellä Master –kurssilla käsitellään implantologiaan liittyviä proteettisia ratkaisuja. Master –kurssi 
antaa hammasteknikoille tietoa implantologiassa tapahtuneesta kehityksestä (implanttityöt), suunnittelutaidoista ja uusimpien jatkeiden 
käytöstä. Kurssi on luento- ja työkurssi, jonka aikana tehdään kruunu- ja siltatyö.

Hammasteknikoiden Master –kurssilla käsitellään mm. seuraavia kokonaisuuksia:
- Esteettisen lopputuloksen saavuttaminen hyvän suunnittelun avulla
- Proteettisten ratkaisujen suunnittelu
- Hands on – työharjoittelu, jossa tehdään sementoitu silta käyttäen burnout – osia (RN,WN) ja kruunu WN-ruuvikkiinnitteisellä synOc-
ta-kultakapalla. Työskentely Narrow Neck –komponenteilla ja ruuvikiinnitteisellä RN 1,5 –kiinnikejatkeella.

Protetiikan erikoishammaslääkäri Pauli Varpavaara luennoi hammasteknikon / hammaslääkärin proteettisista ongelmatapauksista imp-
lantologiassa.
- Implanttiprotetiikka helppoa – joskus mahdotonta
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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

iDS – Köln
20.3 – 24.3 2007

TahKo / ShtS
aika: 30.3-1.4.2007  
Tiedustelut: Minna Harmanen puh. 050 5897003

Erikoishammasteknikoiden suuri kansainvälinen tapahtuma
08-12.05.-07
Word Symposium on Denturism and Dental Technology in  Nottingham
www.denturisum2007.com     symposium@dla.org.uk.
Ryhmämatkasta kiinnostuneita pyydetään ottamaan yhteyttä
lisätietoja: Juha-Pekka Marjoranta    j-p.marjoranta@uusihammas.fi ? 050 4060351
Tuula Mohtaschemi  ukihammas@uusikaupunki.fi ? 050 4366640
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12. April 2005 Fachhändlertag

KÖLN, 12.–16. APRIL 2005Wichtig für alle
Zahntechniker.
Funktion, Ästhetik und effi-
ziente Verarbeitung sind
wichtige Kriterien für
Produkte der Zahnmedizin.
Die IDS 2005 ist mit vielen
Live-Demonstrationen und
Produktvorstellungen der
Branchentreff der gesamten
Zahnmedizin. Nutzen Sie
die herausragenden Infor-
mationsmöglichkeiten der
internationalen Leitmesse
des Dentalbusiness.

31. Internationale Dental-SchauHammaslääketieteen ja 
hammastekniikan tulevaisuus 

IDS 2007 tulee jälleen olemaan johtava

kansainvälinen hammaslääketieteen 

tapahtuma 50 eri maasta olevan, noin

1,600 näytteilleasettajan voimalla.

Joka toinen vuosi koko hammaslääketieteen

sektori tapaa Kölnissä kommunikoidakseen

ja vaihtaakseen informaatiota tuote

-esittelyiden ja -demonstraatioiden 

merkeissä.

Täällä näette kaikkien hammaslääketieteen

ja hammastekniikan osa-alueiden 

viimeisimmät innovaatiot ja uusimmat

konseptit.

Käyttäkää hyväksenne mahdollisuus 

tutustua alan tulevaisuuteen ja olla 

mukana kehityksen kärjessä. Tulkaa Kölniin!

www.ids-cologne.de

Lisätietoja:
Koelnmesse 
Katri Suomela, Lampuotinkatu 8, 20780 Kaarina
Puh. 010-616 84 00, Fax. 010-616 84 02
e-mail: koelnmesse@kolumbus.fi

VDDI
Association of German
Dental Manufacturers

www.vddi.de

Säästäkää aikaa ja rahaa!

Rekisteröitykää kävijäksi ja tilatkaa 

samalla liput online!

www.ids-cologne.de

Maaliskuu 20: Trade Dealer Day

32. Internationale Dental-Schau – 
Kansainväliset hammaslääketieteen messut

KÖLN, 20.– 24. maaliskuuta 2007

FIN_182x140_sw_IDS07  10.11.2006  10:57 Uhr  Seite 1

kuRssit.Ja.taPaHtumat.keväällä.2007
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erikoishammasteknikon.tiedotussivuterikoishammasteknikon.tiedotussivut

65 vuotta..9.1.2007..ahti.and

eRikoishammasTeknikkoliiTTo RY 
onniTTelee meRkkiPÄiviÄÄn vieTTÄviÄ

eRikoishammasTeknikkoliiTTo RY
olympiastadion.
a.-.rappu
00250.Helsinki
Puh..09-.1496306
Fax..09-.1496300
erikoishammasteknikkoliitto@kolumbus.fi
www.erikoishammasteknikkoliitto.fi

JÄsenPalveluTuoTTeeT..
numeRosTa 
050-406 8853. 

    
maRkeTTa RauTiala vasTaanoTTaa 
Ja PosTiTTaa TilaukseT. 

erikoishammasteknikkoliitto.ry.on.nimittänyt.eHt.
eero Rissasen.vuoden.erikoishammasteknikok-
si.2006..Hän.on.pitkällä.urallaan.erikoishammas-

teknikkona.jakanut.kokemustaan.opintopäivillä.
jälkipolville,. toiminut.aktiivisena.alan. järjestö-
toiminnassa. ja.vaikuttanut.alan.positiiviseen.
markkinointiin..Hän. toimii. vastaantollaan.os..
Puijonkatu.26.2..kerros,.70110.kuopio.

puh..050.5616905.

Palkinto. julkaistiin. liittokokoukses-
sa.17.11.2006,.mutta.koska.hän.oli.
matkoilla,.kiertopalkinto. luovutetaan.
liittokokouksessa. Hammasteniik-
kapäivillä.Hämeenlinnan.aulangolla.
10.02.2007.

• Dentalagent Oy
• Extracon Oy
• Heraus Kulzer Gmbh
• KAR Sjödings
• Oriola Oy
• Plandent Oy    
   Kiitos tuesta !

Pikkujoulujuhlien 
sponsorit

EHT 2006kaverukset
Hieno lämmin kesä. Jäljennösaineet ja akryylit jämähtävät käsiin. Jää-
kaappi on saanut aivan uuden ulottuvuuden, kun siellä säilyttää akryyli-
nesteiden lisäksi myös vahatöitä, jotka työpöydällä tahtoivat elää omaa 
elämäänsä. Muuten, eväsvoileivät ja akryylinesteet eivät kuulu samaan 
jääkaappiin, yäk. 
Kaiken tämän lämmön keskellä kaksi erikoishammasteknikkoliitolle 
merkittävää henkilöä saavutti miehen iän. Liiton Puheenjohtaja 
Juha- Pekka Marjoranta täytti 30.6. 
50 vuotta, samaten liiton sihteeri
Juha Pentikäinen 16.7. Puheenjoh
tajan merkkipäivää juhlistimme
hallituksen kokouksen alkajaisiksi
21.7.
Hallitus luovutti Juha-Pekalle 
Yrittäjien Kultaisen Yrittäjäristin 
hänen pitkästä työurastaan, 
mutta kuten Jukka Talka ja Yrjö Rau-
tiala totesivat puheessaan, yhtäpaljon 
se on kunnianosoitus puheenjohtajalle. 
Kiitos hyvästä yhteishengestä ja yhteistoi-
minnasta, jonka Juha- Pekka on pystynyt 
luomaan eri yhteisöjen välille. 
Yrjö Rautiala totesi että tämä on ollut ainoa 
hallitus, jossa hänen ei ole tarvinnut edes 
korottaa ääntään, ja se on paljon sanottu. 
Yrjö kun on ollut kai niissä kaikissa. 
Kokouksen jälkeen hallitus siirtyi Sipooseen 
Juha Pentikäisen kotiin juhlimaan hänen merk-
kipäiväänsä. Ilta sujui leppoisasti hyvän ruuan, 
juoman, torvisoiton ja hampaantekijöiden kera. 
Pieni sade tosin ajoi torvisoittajat pation alle, 
mutta eipä siitäkään sateesta ollut nurmikoita 
kastelemaan. Taksi kylläkin tuli liian aikaisin 
hakemaan meitä pois.
 
Onnea molemmille kaveruksille. Hampaan-
tekijät tarvitsevat jatkossakin teidän palve
luitanne

Teksti: Terho Parikka Kuva: Yrjö rautiala
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lauanTai 10.2.2007

klo.10.00.-.11.00. kahvi.ja.näyttelyyn.tutustuminen

klo.11.00.–.11.45. kiireen.kirot.työn.ilot,.isä.mitro.

klo.12.00.-.13.30. lounas.ja.näyttelyyn.tutustuminen

klo.13.30.-.14.30. työergonomia,.Fysioterapeutti.miitta.nordenswan

klo.14.30.–.15.00. kahvi.ja.näyttelyyn.tutustuminen

klo.15.00.-.16.00. Puheenjohtajien.tunnit.

klo.16.00.-.17.00. Hammaslaboratorioliiton.vuosikokous.ja.

. . . . . erikoishammasteknikkoliiton.liittokokous

klo.20.00.-.. . illallinen.

sunnunTai 11.2.2007

klo.10.00.–.11.30. Future.of.implants,.
. . . . . hammasteknikko.ole.Petter.våge.ja.
. . . . . hammaslääkäri..eirik.aasland.salvesen

klo.10.00.–.11.30. asiakkaan.kohtaaminen,.Fm.markus.H..korhonen

klo.11.30.–.12.00. kahvi

klo.12.00.–.13.30. Dental.ceramics.for.esthetics.and.function,
. . . . . hammasteknikko.ole.Petter.våge

klo.12.00.–.13.30. asiakkaan.kohtaaminen,.Fm.markus.H..korhonen

koulutus,.kokouskaHvit.Ja.lounas.sekä.illallinen.ovat.JäsenetuJa.
HammaslaBoRatoRioliiton.Ja.eRikoisHammasteknikkoliiton.Jäsenille.

tapahtumapaikkana.Hotelli.Rantasipi.aulanko,.Hämeenlinna..majoitus-.ja.matkakuluista.kukin.osallistuja.vastaa.itse,.
majoitushinnat.ovat.per.henkilö.77.euroa./.2.hengen.huoneessa.ja.107.euroa./.1.hengen.huoneessa..varaukset.voit.
tehdä.numerosta.(03).658801./.myyntipalvelu.tai.sähköpostitse.rantasipiaulanko.myyntipalvelu@restel.fi.tee.huoneva-
rauksesi.viimeistään.18.01.2006.mennessä. ja. ilmoita.kiintiö.”Hammastekniikkapäivät”..Jos.haluat.majoittua.kahden.
hengen.huoneessa,.ilmoita.kummankin.majoittujan.nimi.jo.varausta.tehdessä....

ei.Jäsenten.osanottomaksu.on.200.euRoa./.HenkilÖ..
tule.sinäkin.luennoille.Ja.tutustumaan.liittoJen.toimintaan

ilmoittautumiset.markku.annaniemi@hammaslaboratorioliitto.fi.tai.
erikoishammasteknikkoliitto@kolumbus.fi.18.1.2007.mennessä.

tiedustelut.markku.annaniemi.040.720.9855.tai.tuula.mohtaschemi.050.436.6640
JäRJESTELyISTä VASTAAVAT HAMMASLABORATORIOLIITTO Ry JA ERIKOISHAMMASTEKNIKKOLIITTO Ry yHDESSä.   .

hammasTekniikkaPÄivÄT.
aulangolla.10.-.11.2.2007
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Hammaslaboratorioliiton.
kurssimatka.leuven.-.
Bryssel.5.-8.10.2006
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kurssilaiset.kiittävät.G.C.europea.ja.markku.mikkolaa...kuvat:.markku.mikkola.ja.Hannu.leppäkorpi
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Erikoishammasteknikkoliitto järjesti jo perinteisiksi 

tulleet pikkujoulut 17.11. jo neljännen kerran 

Scandic Hotel Continentalissa. Vaikka päivä oli 

pitkä luentoineen, näyttelyineen, ja kokouksineen 

mukavasti porukkaa oli kuitenkin paikalla. Ehkä 

ensi vuodeksi saisimme jotakin ohjelmaa aikaan 

ja porukkaa tuplaten.

Hampaantekijöiden.
pikkujoulu

kuvat.ja.teksti:.terho.Parikka

sYYsluentoPäivät.2006
Helsingin Messukeskuksessa 17.11.2006

Kari Syrjänen ja biomateriaaliset Hi-tech ratkaisut 
alihankintana

Plandentin osasto



254/2006 Hammaslaboratorioliitto

Suomen
Hammasteknikkoseura, 
Erikoishammasteknikko-

liitto ja
Hammaslaboratorioliitto
yhteistyökumppaneineen

toivottavat kaikille
Hammasteknikko-lehden

lukijoille 
Rauhallista Joulua ja 

Rattoisaa Uutta Vuotta!



26 4/2006

32. Kansainvälinen hammasnäyttely Kölnissä
MESSUJEN JäRJESTäJäT:
German Dental Manufakturers (VDDI) (http://www.vddi.de), GFDI ja Koelnmesse GmKöln

AVOINNA: 
- Tiistai 20.- lauantai 24. maaliskuuta 2007
- Hammasspesialisteille 20.3.2007
- Kaikille vieraille 21.- 24.3.2007
- Joka päivä klo 9.00- 18.00

Sisäänkäynnit: Itä, etelä ja länsi

Sijainti ja hallit: 3.2, 4, 10 ja 11

Näytteilleasettajat: n. 1600 yritystä 50 maasta. Ulkomaisten osuus n. 60% 

Vierailijoita 2005: 77433 kävijää 165 maasta joista 27% Saksan ulkopuolelta.

Tarjolla 2007: Kaikkea mitä hammasteknikot työssään tarvitsevat ja paljon muuta.

MUUTA:  
- Speakers corner
- 23. 3. Kansainvälinen Hammastekniikan foorumi ( Europasaal)
- 23.- 24.3 Dentechnica foorumi (Europasaal)

LIPUT JA LUETTELOT:
Online shop: http://www.ids-cologne.de Vältä jonoja ja tulosta oma lippusi. 
Luettelot saatavilla helmikuu 2007 alusta.

Hotellipalvelut: Alueella yli 75 000 hotellivuodepaikkaa Kaikissa hintaluokissa.
Online booking Koelnmesse kumppani hotelleihin: http://www.ids-cologne.de

MATKAJäRJESTELyT:
Koelnmesse service GmbH tarjoaa edullisia täyden palvelun matkapaketteja osoitteessa 
www.koelmesseservice.de kannattaa tutustua.
Sivuilla mm. viikonloppupaketteja jotka tehty erityisesti IDS2007 messuvieraita silmälläpitäen.

TäRKEITä LINKKEJä:  
- Köln- Bonn lentokenttä: http://www.airport-cgn.de
- Düsseldorf  lentokenttä: http://www.duesseldorf-international.de
- Frankfurt lentokenttä: http://www.airportcity-frankfurt.com
- Junayhteys: http://www.bahn.de
- City rail shuttle: http://www.kvb-koeln.de
- Messuvieraille ilmainen julkinen liikenne: http://www.vrsinfo.de
- WLAN käytössäsi, lisätietoja: http://www.messe-netcologne.de

LISäTIETOJA:
- Lehdistö: Karsten Deicke  k.deicke@koelnmesse.de
- Näytteilleasettajat: Stephanie Zöller s.zöller@koelmesse.de
- Muu ohjelma: Stephanie Sobola s.sobola@koelmesse.de
- Vieraat: Anke Hausen a.hausen@koelnmesse.de
- Projektipäällikkö Thomas Maxein t.maxein@koelmesse.de

MUUT LINKIT: 
Kaikki tiedot järjestävistä tahoista löytyy linkistä http://www.koelnmesse.com
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SuoMEn haMMaSTEKniKKoSEura rY 
   niMi gSM E-Mail ToiMiKunTa
Puheenjohtaja  Ilkka Tuominen  040 - 540 4880 ilkka.tuominen@kolumbus.fi       
Varapj. Teppo Kariluoto 040-588 1023  sastsk@nettilinja.fi Lehtitoimikunta, www 
   Jussi Karttunen 0400-595 559 jussi.karttunen@deco.inet.fi Koulutustoimikunta 
   Pia Rauhamäki 040-509 0217  sport10@luukku.com       
    Kirsi Ehoniemi 040-831 1375 kirsi.ehoniemi@dnainternet.net Koulutustoimikunta 
opiskelijajäsen Sauli Lahtinen 050-414 0814 sauli.lahtinen@edu.stadia.fi Koulutustoimikunta 
Varajäsenet Jukka Salonen 050-594 3638 jukka.salonen@netsonic.fi  
   Hemmo Kurunmäki 049-163 562 hemmo.kurunmaki@pp.qnet.fi  
   Tapio Suonperä 044-325 4885 tapio.suonpera@stadia.fi Lehtitoimikunta 
HAMMASTEKNIKKO-LEHTI
Päätoimittaja Wollstén Anders 0500-683 928 anders.wollsten@kolumbus.fi Lehtitoimikunta 
   Pasi Alander 0400-690 916 pasi.alander@utu.fi Lehtitoimikunta
   Juhani Mäkelä 040-847 2073 jussi.makela@kolumbus.fi Koulutustoimikunta
Taittaja Eero Mattila 0400-790 889 eero.mattila@nic.fi Lehtitoimikunta 
VIRKISTYSTOIMIKUNTA
   Minna Harmanen 050-589 7003 minna_harmanen@hotmail.com Virkistystoimikunta
KOULUTUSTOIMIKUNTA
Puheenjohtaja Esko Kähkönen 050-371 1200 estech@kolumbus.fi Koulutustoimikunta
   Juha Tamminen 040-767 1441 juha.tamminen@timoni.fi Koulutustoimkunta
   Juhani Mäkelä 040-847 2073 jussi.makela@kolumbus.fi Koulutustoimikunta
Sihteeri Juha Pentikäinen      050-413 6199      teejii-tuloste@kolumbus.fi 

EriKoiShaMMaSTEKniKKoliiTTo rY 
   niMi gSM E-Mail ToiMiKunTa
Puheenjohtaja  J-P Marjoranta  044-556 6010 j-p.marjoranta@uusihammas.fi      Kansainvälinen toiminta
Toiminnanjohtaja Tuula Mohtaschemi 050-436 6640 ukihammas@uusikaupunki.fi Kotimainen toiminta  
   Ilkka Garaisi 040-560 0400 ilkka.garaisi@alueenhammas.fi Jäsenpalvelutuotteet
   Terho Parikka  0400-712 151 terho.parikka@pp.inet.fi Koulutus 
   Pauli Nurmi 050-557 0399 pauli.nurmi@kopteri.net Eettinen toiminta
   Anssi Soininen 0440-591 159 anssi.soininen@dnainternet.fi 
Varajäsenet Petteri Heliste 0400-771 370 petteri.heliste@luukku.com Mainostyöryhmä
   Leena Kukkonen 040-501 7722 leena.kukkonen2@luukku.com
   Yrjö Rautiala 050-511 9052 yrjo.rautiala@pp.armas.fi Mainosasiat
   Jukka Talka 0400-552 873
   Marketta Rautiala 050-406 8853 Jäsenpalvelutuotteiden myynti
Sihteeri Juha Pentikäinen      050-413 6199      teejii-tuloste@kolumbus.fi Toimistoasiat 

haMMaSlaBoraTorioliiTTo 
   niMi gSM E-Mail   
Puheenjohtaja Anna-Liisa Tuominen 040-504 4321 aurinkohammas@co.inet.fi
Toiminnanjohtaja Markku Annaniemi 040-720 9855 markku.annaniemi@hammaslaboratorioliitto.fi
Varapj. Henry Salmelainen 040-513 0511 teknodent@co.inet.fi
   Aki Lindén 0400-648 540 lindent@tendent.com
   Timo Linnavuori 040-503 4461 timo.linnavuori@hammaskeskus.inet.fi
   Ari Nieminen 0400-486 828 ari.nieminen@tendent.com
   Virpi Nummi 040-820 0888 vident@tendent.com
   Risto Rikkonen 0400-556 638 rikkonen@tendent.com
   Juha Venäläinen 040-524 2998   hammaslab@co.inet.fi

halliTukseT Ja ToimikunnaT 2007
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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..0400.-.683.928
taitto: . . eero.mattila,.puh..0400-790.889
materiaaliosoite: mannerheimintie.52.a.1.00250.Helsinki

Laskutus: . Juha.Pentikäinen
Puhelin:. . 040.-.5051.051
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.. 85.euroa.. . 170.euroa
. . 1/4.. 150.euroa. . .300.euroa
. . 1/2.. 290.euroa.. . .580.euroa
. . 1/1.. 500.euroa.. . 1.000.euroa
. . etusivu.(132x195mm).. .. 1.350.euroa
. . takasivu.. . . 1.200.euroa

alennukset: . . toisto-.ja.paljousalennukset.sopimuksen.mukaan

maksun saaja:.. sHts.ry
Pankki:.. . merita.102130.-.502390

Ilmoituksen peruutus:. kirjallisesti.aineistopäivään.mennessä
reklamaatiot:. . kirjallisesti14.päivän.kuluessa.tarkistuskappaleen.vastaanottamisesta

Ilmestymisaikataulu:. . n:o. ...Ilmestymispäivä aineistopäivä  aineistopäivä
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Suurimmalla osalla selkärankaisista hampaat uusiutuvat jatkuvas-
ti ja pudonneet hampaat korvautuvat uusilla. Ihmisillä ja muilla 
nisäkkäillä hampaat uusiutuvat yleensä vain kerran, kun maitoham-
paiden tilalle kasvaa pysyvät hampaat.

Helsingin yliopiston Biotekniikan instituutin tutkijat osoittivat, että 
myös nisäkkäiden hampaat voidaan muuttaa jatkuvasti uusiutuviksi. 
Tutkijat aktivoivat hiirten kudoksissa yhden alkion kehitykselle 
tärkeistä, solujen viestintää välittävistä signaalireiteistä Wnt-signaal-
ipolun. Sen seurauksena yhdestä hiiren poskihampaasta kehittyi 
kymmeniä uusia hampaita, joissa oli normaalisti muodostunut ham-
masluu ja kiille sekä kehittymässä olevat juuret. Hampaiden kruunut 
olivat kuitenkin yksinkertaisia ja kartiomaisia, eivätkä muistuttaneet 
hiiren tyypillisiä moninystermäisiä poskihampaita.

Kun uusien hampaiden kehitystapaa tutkittiin kudosviljelyolo-
suhteissa, osoittautui että ne saivat alkunsa silmukoimalla aiemmin 
kehittyneistä hampaista samaan tapaan kuin alempien selkärankai-
sten uusiutuvat hampaat.

Hampaiden evoluutiossa kehityssuunta on ollut niiden uusiu-
tumisen vähentyminen, samalla kun hampaiden kruunun muoto 
on monimutkaistunut. Tutkimuksen tulokset viittaavat siihen että 
Wnt- signaloinnilla on ollut keskeinen merkitys sekä hampaid-
en muodon että lukumäärän muuttumisessa evoluution aikana. 
Hiirillä on säilynyt kyky hampaiden jatkuvaan uusiutumis-
een ja se voidaan herättää henkiin aktivoimalla Wnt-signaa-
lin välittämä viestintä. Voidaan olettaa, että uusiutumiskyky 
on säilynyt myös ihmisillä. Kukaties tulevaisuudessa ham-
maslääkärit voivat käyttää hyväksi tätä miljoonia vuosia van-
haa kykyä ja kasvattaa uusia hampaita puuttuvien tilalle. 
 
Tutkimustulokset julkaisi PnaS.

 
Aiheeseen liittyviä uutisia

- Kananpojalle kasvoi hampaat
- Suomalaistutkimus selittää talttahampaat
- Komeus karisti miehiltä kulmahampaat
- Sokeri jarruttaa hammasluuun muodostusta
- Hampaista kantasoluja

Hampaista uusiutuva 
luonnonvara?

Hammaslaboratorioliitto.
onnittelee.50-vuotiasta.
Hammaslaboratorio.valokorpi.oy:tä
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Procera® luo lisää

tuottoisia suhteita

Lisätietoja saat osoitteesta www.nobelbiocare.com.

Procera® Bridge Alumina- ja Zirconia-sillat • Procera® Laminate

Procera®-sillat ja -laminaatit takaavat täydellisen istuvuuden, kestävyyden ja uskomattoman 
pysyvän kauneuden. Procera® yhdistää teollistuneet tuotantoprosessit yksilöityyn kauneuteen 
ja auttaa laboratorioita tuomaan Easy Esthetics™ -käsitteen hammaslääkäreille ympäri maailmaa.

Procera® Bridge Alumina -silta
• Maailman ensimmäiset ja ainoat alumiinioksidista valmistetut sillat
• Tarkoitettu etualalla sijaitseville hampaille
• Alumiinioksidin läpikuultavuus ja valon heijastavuus saa aikaan ennennäkemätöntä kauneutta
• Procera®-kruunujen sementointi säästää aikaa sidostamiseen verrattuna

Procera® Bridge Zirconia -silta
• Tarkka istuvuus 15 mikrometrin tarkkuudella ja jopa 60 mm pituus

Procera® Laminate
• Vahvin saatavilla oleva laminaatti
• Erinomainen peittämiskyky
• Takaa kauniin lopputuloksen
• Helppo ja varma kliininen toimenpide

Tarjoamiemme kokonaisvaltaisten ratkaisujen avulla huomaat, miksi Easy Esthetics™

on paras keino menestyvän liiketoiminnan rakentamiseen.
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