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Hammaslääkäri pioneerihommissa
Hammaslääkäri-yrittäjä Ilari
Tyni kiertää Nurmeksessa
perjantaisin ja torstaisin.
Hän ei paikkaile perinteisin
menetelmin.
Linda Halonen

Ilari Tyni tekee hammaslääkärin työtä eri tavalla kuin oikeastaan kukaan muu Suomessa.
Hän käyttää työssään implanttien, paikkojen ja siltojen tekemiseen skanneria, jyrsintä ja
3D-tulostinta käsitöiden sijaan.
Perinteisen muovin ja amalgaamin hän korvaa keraamisilla materiaaleilla.
– Muovihan on oikeasti huono
materiaali. Se ei kestä pitkäaikaisesti takahampaissa, koska se on
niin pehmeä. Amalgaami oli hyvä,
mutta se on kadonnut taiteenlaji ja
ongelmajäte. Keraaminen paikka
on kiillettä kovempi ja vahvistaa
jäännöshammasta, Tyni perustelee.
Erikoisteknologian käyttö vaatii
sen tasoista tietokoneosaamista,
jota ei alan opiskelijoille normaalisti juuri opeteta. Tynille digitaalinen maailma on kuitenkin tuttu,
sillä hän on kasannut tietokoneen
ensimmäistä kertaa jo alakouluikäisenä ja ollut Kuopion hammasklinikalla opettamassa aihetta
opiskelijoille.
– Käytän skanneri-, jyrsin- ja
3D-tulostin -systeemiä pioneeritasolla. Työnkuva on sekoitus lää-

Suomalaisilla
lienee Euroopan huonoimmat
hampaat.

"
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ketiedettä, koodausta ja taidetta,
hän kertoo.

Edullisempi harvinaisuus
Suurin syy Ilari Tynin käyttämän
menetelmän harvinaisuudelle on
erikoislaitteiden kallis hinta. Hän
kuitenkin uskalsi sijoittaa, sillä tiesi
kysyntää olevan.
– Laitteet maksavat itsensä takaisin tietyllä aikavälillä ja tuovat laadukasta tarjontaa edullisemmin,
Tyni sanoo.
Toinen syy, miksi hammaslääkärit eivät juuri käytä digitaalisia
työkaluja on se, että vanhemman
sukupolven hammaslääkärit
useimmiten vierastavat tietoteknisiä laitteita. Kuopiosta lakkautettiin 1990-luvulla laman aikaan
hammaslääketieteen koulutusohjelma säästösyistä, mutta se on
sittemmin palautettu. Itä-Suomen
alueella on kuitenkin edelleen pulaa hammaslääkäreistä, sillä 30- ja
50-vuotiaiden väliltä puuttuu käytännössä sukupolvi.
– Nyt on tulossa eläkepommi. Kymmenen vuoden päästä
olen nelikymppisenä hammaslääkäreiden vanhimmasta päästä
Itä-Suomessa. Tulee selvä sukupolvenvaihdos. Toivon mukaan sitten
kehitys menee enemmän tähän
suuntaan, Tyni pohtii.

Monipuolisia päiviä
Ilari Tyni nauttii työstään, sillä siinä voi oppia joka viikko jotain uutta, eikä koskaan tule tylsää päivää.
Hän kiertää vastaanotoilla monessa eri kaupungissa, Nurmeksessa
torstaisin ja perjantaisin. Hänen
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tyypillisin asiakkaansa tulee hakemaan keraamista paikkaa esimerkiksi poskihampaaseen tai haluaa
korvata hammaspuutoksia. Yleensä asiakkaita kiehtoo perinteistä
huokeampi hinta.
– He ovat ihmisiä, jotka ymmärtävät ja arvostavat omia hampaitaan, hän kertoo ja jatkaa
väittämällä, että suomalaisilla lienee Euroopan huonoimmat hampaat.
Tynin mukaan muovipaikkojen
huonoja puolia katsotaan Suomessa läpi sormien.
– Thaimaan tsunamissa suomalaiset tunnistettiin siitä, että heillä
oli niin paljon muovia hampaissa,
Tyni havainnollistaa.
Hänen mukaansa suomalaisten
kannattaisi opetella lankaamaan
hampaita, pesemään ne kaksi kertaa päivässä ja käymään säännöllisesti hammaslääkärissä. Hän ei
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korjaa hampaita, joissa huolto on
huonolla tolalla.
– Paikka menee hukkaan, jos

suuta ei hoideta. Missä on paikan
sauma, sinne voi syntyä reikä, hän
selittää.

