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ELME Studion palvelut
Tutkimusta ja kehitystä sekä
valmistustietoa hyödynnettäväksi
yrityksesi tuotesuunnittelussa ja
T&K-prosessin säädössä.

SLM 280 HL

YHTEYSHENKILÖITÄ:

Yrityskehityspalvelut
Jari Tirkkonen
kehittämispäällikkö
jari.tirkkonen@nivala.fi
GSM +358 400 392 463

Ainetta lisäävä metallin valmistuslaite.

Tutkimuspalvelut

Työalue: x = 280 mm, y = 280 mm
ja z = 365 mm. Teho 700W.

Kari Mäntyjärvi

tutkimusjohtaja
kari.mantyjarvi@oulu.fi

Materiaaleina pääsääntöisesti kaikki
hitsattavat materiaalit: mm. Aisi 316L,
Cobalt Chromium, Inconel 718,
AlSi10Mg ja TiAl6V4.
Tulostuksen valmisteluohjelmana
CAD-malleista: Magic Materialise.
Tiedonsiirtoformaattina on STL.

GSM +358 400 843 050
Kimmo Mäkelä
tutkijatohtori
kimmo.makela@oulu.fi
GSM: +358 40 8235 650
Metallien 3Dvalmistuslaboratorion
käynnistäminen (Me3Lab)
YHTEISTYÖVERKOSTO:

Nivalan Teollisuuskylä Oy
Pajatie 5
85500 Nivala
www.elmestudio.fi
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ELME Studion palvelut
1

Tutkimusta ja kehitystä sekä
mittatietoa hyödynnettäväksi yrityksesi
tuotesuunnittelussa ja prosessin
säädössä.
Trumpf HLD 4002 ja TRUDISK
3001 -teollisuuslaserit (1):

2
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Yrityskehityspalvelut
Jari Tirkkonen
kehittämispäällikkö

jari.tirkkonen@nivala.fi

leikkaus, hitsaus, lämpökäsittelyt ja
pinnoitus; mahdollisuus
monisädeprosessointiin; integroituna
Motoman ja ABB 3D-robottilaitteistoon.

GSM +358 400 392 463

Induktiokuumennuslinja
karkaisuyksiköllä : Pääkuumennin (2)

kari.mantyjarvi@oulu.fi

Fives Celes MP600; Ferriittinen (Ferr.) ja
austeniittinen (Aust.) teräs + alumiini;
600kW; taajuusalue: 50… 200 kHz;
linjanopeus 0,1…10m/min;
kuumennusnopeus: 1…500ºC/s;
maksimilämpötila ~1000 ºC; s=3,2…30mm
ja w= 85…1200mm.
Paikalliskuumennin (3) Fives Celes M25;
25 kW; w=10…200mm; kuumennusnopeus
1…1000ºC/s; maksimilämpötila ~1200 ºC.

4

YHTEYSHENKILÖITÄ:

Tutkimuspalvelut
Kari Mäntyjärvi
tutkimusjohtaja

GSM +358 400 843 050
Työstöpalvelut
Pekka Takanen

laboratorioteknikko
pekka.takanen@nivala.fi
GSM +358 44 4457 230
YHTEISTYÖVERKOSTO:

Instron servohydraulinen
aineenkoetuslaitteisto (4):
+/- 250 kN; väsytyskokeet sekä
staattiset veto- ja puristuskokeet.
5

Keyence VHX2000
järjestelmämikroskooppi (5):
54 Mpix kamera; 3D-mosaiikkikuvaus;
videokuvaus; kaksi optiikkaa 20…200 ja
500…5000 –kertaiset suurennokset.

TajMac MCFV 1060
työstökeskus (6):
6

5-aks. Nikken erillispöytä, suurnopeuskara
Jäger 50 000 rpm.
7

Zeiss Carmet C6 CNC,
3D-koordinaattimittauslaite (7):
mittausalue x3000 y1600 z2100.
Luonnos 10.9.2014 ver.4

Nivalan Teollisuuskylä Oy
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ELME Studion palvelut
Tutkimusta ja kehitystä sekä mittatietoa
hyödynnettäväksi yrityksesi
tuotesuunnittelussa ja prosessin säädössä.

Zeiss Carmet C6 CNC

YHTEYSHENKILÖITÄ:

Yrityskehityspalvelut
Jari Tirkkonen
kehittämispäällikkö
jari.tirkkonen@nivala.fi

Vaakapuominen koordinaattimittakone
koskettavalla mittapäällä.

GSM +358 400 392 463

Mittausalue: x = 3000 mm, y = 1600 mm
ja z = 2100 mm

Kari Mäntyjärvi

Tutkimuspalvelut

tutkimusjohtaja
kari.mantyjarvi@oulu.fi

Mittakoneen mittausepävarmuus:
U3= 50 + L/50 <100

GSM +358 400 843 050

Windows-pohjainen Calypso
mittausohjelma.

Mittauspalvelut

Mittauspöytäkirjat voidaan toimittaa
asiakkaalle sähköisessä muodossa.

laboratorioteknikko

Pekka Takanen

pekka.takanen@nivala.fi
GSM +358 44 4457 230

Koneella voidaan mitata mm.
koneistusosia, ohutlevyosia ja
metallirakenteita.

YHTEISTYÖVERKOSTO:

Nivalan Teollisuuskylä Oy
Pajatie 5
85500 Nivala
www.elmestudio.fi

Kuvassa NTcab Oy:n ohjaamo mittakoneen työpöydällä tarkistusmittauksessa.
Luonnos 16.2.2015 ver4
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Tutkimusta ja kehitystä sekä mittatietoa
hyödynnettäväksi yrityksesi
tuotesuunnittelussa ja prosessin säädössä.
Prenta DUO XL 3D (1)
3D-tulostin (muovi):
Suuri tulostusala 40x20x20cm (XYZ),
kaksi suutinta ja materiaalit.

2

YHTEYSHENKILÖITÄ
Yrityskehityspalvelut
Jari Tirkkonen
kehittämispäällikkö
jari.tirkkonen@nivala.fi
GSM +358 400 392 463

NOVA 1440K kärkisorvi (2):
Kärkiväli L1000mm,max. D 410/580 mm, karan läpivienti
D52mm. 4kW moottori, johdeleveys 267mm, terät./pitimet

Tutkimuspalvelut

Bernardo FM45V pora-/jyrsinkone (3):

tutkimusjohtaja

Jyrsinkoneessa karan automaattisyöttö, vetotanko M10
adapteri M16 Poraistukka 1 -16 mm MK4 kiinnitys
Supistusholkit MK 4 / MK 3, MK 3 / MK

kari.mantyjarvi@oulu.fi

Kari Mäntyjärvi

GSM +358 400 843 050

Työstöpalvelut
3

Bernardo DG30 poranteroituskone (4):

Pekka Takanen

Teroituslaikka CBN, ER20 holkit 6 kpl, 3 - 8 mm
ER 40 holkit 22 kpl, 9 - 30 mm (1 mm välein)
holkinpidin ER 20 tai ER 40

laboratorioteknikko
pekka.takanen@nivala.fi
GSM +358 44 4457 230

Bernardo TB2020 kanttikone (5):
smax 2,5mm, yläterä paloina, takavaste

NOVA 1250M magneettikanttikone (6):
smax 1,5mm, sähkömagneettinen yläleuka, palasarja

Räätälöidyt
piensarjateräkset
tutkimusympäristön
kehittäminen + (RPST+)

NOVA 150 metallinauhahiomakone (7):
4 kW/380V/2800rpm, 150x2000mm, 1800m/min.
4

NOVA S350 kylmäpyörösaha (8):
kääntyvä sahauspää 45ast., nopeudet 38/19 rpm.,
puristin 145mm, teräkoko: 350/40mm

2

Lisäksi tarvikkeita (9):
mm. tarkkuuskoneruuvipuristimet, kohdepoistoimuri,
Lubetool sumuvoitelulaite, viilapenkki, viilat, laikat.

Toyota FBET15 (10):
sähkökäyttöinen vastapainotrukki, sivusiirrolla, jatkopiikit,
nostoketjut, latauspiste .
5

6

9
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Pajatie 5
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ELME Studion palvelut
TUTKIMUSKONTTI:
1

YHTEYSHENKILÖITÄ:
Yrityskehityspalvelut

saunatestitila, mittalaitteet

Jari Tirkkonen

Mittatietoa hyödynnettäväksi yrityksesi
tuotesuunnittelussa ja prosessin säädössä.
2

3

4

kehittämispäällikkö
jari.tirkkonen@nivala.fi

Siirrettävä vaihtolavakontti (6)
(koukku/vaijeri), sähköistetty,
savuhormi ja ilmanvaihtoluukut.

GSM +358 400 392 463

Savuhormillinen saunatestitila (7),
kuutiotilavuus säädettävä
(huonekorkeus/-pituus) SFS-EN 15821
standardin mukaisesti.

Pekka Takanen

Mittauspalvelut
laboratorioteknikko
pekka.takanen@nivala.fi
GSM +358 44 4457 230

Mittalaitteita:
TESTO 350 savukaasuanalysaattori (1);
kennot: O2, CO(H2 komp.),NO,NO2,
CO2-IR,CxHy ja PC-ohjelma.
5

Liikuteltava pienpolton
kehittämisympäristö
(LiPiKe)

Fluxus F601 ultraäänivirtausmittari (2)
sis. ainevahvuusmittarin putken
seinämälle, PC-ohjelma.
Squirrel 2040-2F16 dataloggeri (3),
PC-ohjelma.

6

Trotec TA300 kuumalanka-anemometri (4)
Lisäksi (5): mm. lämpötilamittareita,
tarkkuusvaa’at, paine-eromittarit,
kosteusmittari, termoelementtilankaa,
kannettava-PC.

7

6
Nivalan Teollisuuskylä Oy
Pajatie 5

85500 Nivala
www.elmestudio.fi
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ELME Studion palvelut
TUTKIMUSKONTTI:

1

saunatestitila, mittalaitteet
Mittatietoa hyödynnettäväksi yrityksesi
tuotesuunnittelussa ja prosessin säädössä.
Muunneltava pienpolton tulisija (1):
sis. tulenkestävät teräkset, ohutlevyt,
savupiipputarvikkeet, keraamiset nauhat ja
punokset, tuloilmalämmitin (Vallox) ja
taajuusmuuttaja ilmanvaihtoon sekä tarvittavia
koneistustyökaluja.

Mittalaitteiden täydennystä:
Lämpökamera Flir E40 Wifi (2)
3,5'' LCD, lämpötila-alue -20 ... +650 °C, 160x12 pikseliä,
Bluetooth ja Wifi, lisäksi Flir 4’’ IR-ikkunat 2 kpl.

2

Infrapunalämpömittari Fluke 572-2 (3)
mittausalue -30 … +900 °C, lisänä K-tyypin
termoelementti -270…+1372°C

YHTEYSHENKILÖITÄ
Yrityskehityspalvelut
Jari Tirkkonen
kehittämispäällikkö

jari.tirkkonen@nivala.fi
GSM +358 400 392 463

Mittauspalvelut
Pekka Takanen
laboratorioteknikko
pekka.takanen@nivala.fi
GSM +358 44 4457 230

Muunneltavan pienpolttotulisijan kehittäminen
(MuuPi)

Kaasutunnistimia Microclip XL (kaasut: H2S, CO,
O2, LEL) ja BW-clip (kaasut: CO) (4).
Kovuusmittari TH-170 (5)
Asteikot: Leeb HL, Rockwell HRB ja HRC, Vickers HV,
Brinell HB, Shore HS.

Lisäksi (6): mm. Savukaasu-anturisetti termoelementtilankaa, nokkakärry, mittakello, laatikot/kaapit, Primo
paperisilppuri ja A4 värilasertulostin.
5

6
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4
Nivalan Teollisuuskylä Oy
Pajatie 5
85500 Nivala
www.elmestudio.fi
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Pätevöintilaitos
FINAS:n hitsaajien ja
hitsausmenetelmien
akkreditoima laitos

KUV
A

Painelaitedirektiivi edellyttää pysyviä liitoksia tekeviltä
henkilöiltä kolmannen osapuolen yksikön suorittamaa
pätevöittämistä. Työ- ja elinkeinoministeriö on
tunnustanut Jokiedu Oy:n Pätevöintilaitoksen ko.
tehtäviin 15.8.2013, tunnustaminen kattaa koko
Euroopan alueen.

KUV
A

Tarjoamme
hitsaajan- ja hitsausoperaattorin sekä hitsausmenetelmien
pätevöittämiset seuraavien standardien mukaisesti:

•
•
•
•
•
•
•
•

teräksille SFS-EN 287-1
alumiineille SFS-EN ISO 9606-2
kuparille SFS-EN ISO 9606-3
nikkelille SFS-EN ISO 9606-4
titaanille SFS-EN ISO 9606-5
hitsausoperaattorit SFS-EN 14732
menetelmäkoe SFS-EN ISO 15614-1
esituotannollinen koe SFS-EN ISO 15613

Jokiedu Oy, Pätevöintilaitos
Peltotie 9, 85500 NIVALA

Kysy lisää ja varaa
aika hitsaajan
pätevyyskokeeseen!

sähköposti: patevointilaitos@jedu.fi
• tekninen johtaja Mika Haapakoski, puh. 040 678 6979
• varavastuuhenkilö toimitusjohtaja Matti Peltola
puh. 050 558 4590

Lisätietoja
- tekniseltä johtajalta ja varavastuuhenkilöltä

- sähköpostitse osoitteella
patevointilaitos@jedu.fi

- osoitteesta
www.jedu.fi/patevointilaitos1

TaKoKe - Hitsausliitosten ja materiaalien tarkastajakoulutuksen kehittäminen
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU kehittää TaKoKe-hankkeella kansainvälistä hitsaustarkastajakoulutusta. Lisäksi koulutusta kehitetään erillisille hitsausliitosten tarkastusprosesseille. Hanke
rajoittuu silmämääräiseen, ultraääni- ja pintahalkeamatarkastukseen sekä radiograafiseen (röntgen)
tarkastukseen, prosessikohtaisesti tasoille 1 tai 2.

Tavoitteet
Kehittää Pohjois-Suomen alueelle International Institute of Welding IIW:n hyväksymää kansainvälisten
hitsausliitosten tarkastajakoulutusta sekä lisätä Pohjois-Suomessa hitsausliitosten ja materiaalien
tarkastuskoulutuksen tasoa kansainvälisten standardien mukaiseksi. Samalla tuetaan JEDU:n koulutus- ja
pätevöintipalveluja sekä Oulun Yliopiston/Oulun Eteläisen instituutin tutkimustoimintaa ja räätälöidyt
piensarjateräkset -teräskehitysympäristön käyttöä uusien terästen ja teräsliitosten kehittämisessä.

Tulokset
Hankkeen tuloksena alueelle saadaan hitsaajien osaamiseen liitettyä tarkastajaosaamista ja
tarkastusprosessikohtaista koulutusta silmämääräiseen, ultraääni-, pintahalkeama- ja radiograafiseen
(röntgen) tarkastukseen. Alueelle saatava tarkastusosaaminen antaa yrityksille mahdollisuuden valmistaa
uusien vaatimusten mukaisia teräsrakenteita korkeimman vaativuusluokan EXC 4 -mukaisesti. Lisäksi
saadaan aikaan alueellista tarkastustoiminnan palvelutuotantoa, joka vaikuttaa edelleen yritysten
kilpailukyvyn paranemiseen.

Kohderyhmät
Hankkeen kohderyhmänä ovat JEDUn kone- ja metallialan opiskelijat sekä henkilöstö, Oulun Eteläisen
instituutin/Oulun yliopiston lujien terästen tutkimus- ja kehittämistoiminta, ammatillisen koulutuksen
opinto-ohjaajat ja -neuvojat, kone-, metalli- ja teräsrakennealan yritykset henkilöstöineen, hitsausliitosten
ja materiaalien tarkastuslaitosten sekä painelaitedirektiivin mukaisten pätevöintilaitosten henkilöstö ja
koulutuspalvelujen suunnittelijat.

Resurssit, aikataulu ja budjetti
> tekninen johtaja Matti Peltola, puh. 050 558 4590, matti.peltola@jedu.fi
> projektipäällikkö Anne Kaartinen, puh. 040 157 7387, anne.kaartinen@jedu.fi
> tekninen asiantuntija ja 3 prosessikohtaista asiantuntijaa
Projektin kesto: 1.3.2015 - 28.2.2018
Projektin budjetti: 355 795 €
Rahoitus: 80 % ELY Pohjois-Pohjanmaan / ESR, 20 % JEDU ja Nivala-Haapajärven seutu NIHAK r.y.
www-sivut: http://www.jedu.fi/takoke

Tehokkaat rakenteet (TeRa)
Tehokkaat rakenteet (TeRa) -projektissa kehitetään teknisesti ja taloudellisesti tehokkaiden rakenteiden suunnittelu- ja
valmistusmenetelmiä. Tehokas rakenne on erinomainen teknisten reunaehtojen (esim. lujuus, jäykkyys, paino), valmistettavuuden ja elinkaarikustannusten suhteen. TeRa-projektissa hyödynnetään Oulun yliopiston Kerttu Saalasti
Instituutin Tulevaisuuden tuotantoteknologiat (FMT) -tutkimusryhmän ja suomalaisten konepaja-alan veturiyritysten
osaamista sekä Nivalan ELME Studion infrastruktuuria alueen metalli- ja kone-pajateollisuuden pk-yritysten
kehittämisessä.
Tavoitteet
TeRa -projektin tavoitteena on nostaa alueen metallin TKI keskittymän suunnittelu ja valmistusosaaminen seuraavalle
tasolle. Käytännössä tämä tarkoittaa kykyä suunnitella ja valmistaa entistä haastavampia tehokkaita ja kilpailukykyisiä
rakenteita. Hankkeen teknisinä kärkinä ovat laserhitsaus ja terästen ominaisuuksien hyödyntäminen siten, että
valmistustekniikka otetaan huomioon jo rakenteen suunnitteluvaiheessa, jolloin päästään teknisesti erinomaiseen ja
kustannustehokkaaseen lopputulokseen. Lasertekniikan hyödyntämisessä tavoitteena on saavuttaa sellainen osaamisen
taso, jolla tekniikkaa voidaan aikaisempaa kustannustehokkaammin hyödyntää rakenteiden optimoinnissa ja
keventämisessä siten, että näiden staattinen ja dynaaminen kestävyys sekä ominaistaajuudet ovat aikaisempaa
huomattavasti parempia.
Toimenpiteet
Hankkeessa kehitetään materiaali- ja kustannustehokkaita rakenteita ja tutkitaan erikoisterästen hyödyntämistä
tehokkaissa rakenteissa. Hankkeessa tutkitaan myös tehokkaissa rakenteissa käytettävien liitosten ominaisuuksia erilaisin kokein. Uusia liitosmuotoja kehitetään ja tutkitaan. Rakenteiden staattisia ja dynaamisia ominaisuuksia pyritään
kehittämään. Hankkeessa perehdytään myös erilaisten rakenteiden valmistuskustannuksiin.
Tulokset
Hankkeen tuloksena syntyy tietoa rakenne yksityiskohtien suunnitteluun ja valmistukseen testaustiedon sekä
prototyyppi että rakenne-esimerkkien muodossa. Erilaisten metallirakenteiden valmistamisesta tulee kustannustehokkaampaa johtuen hankkeen aikana kehitetyistä uusista, tehokkaammista ja taloudellisemmista valmistusmenetelmistä.
Erityisesti lähialueilla toimivia me-tallintyöstöyrityksiä rohkaistaan käyttämään suunnittelutietoa ja työmenetelmiä
uusien rakenteiden tai tuotteiden valmistamiseen. Hanke lisää alihankintayritysten mahdollisuuksia suunnitella ja
valmistaa omia uusia innovatiivisia rakenteita ja tuotteita, mikä parantaa yritysten kilpailukykyä ja avaa uusia
markkinoita. Hankkeen tuloksena saadaan uutta suunnittelutietoa ja rakenteiden valmistus-tietoa yrityksille. Alueelle
syntyy mahdollisesti myös uutta yritystoimintaa. Hankkeen ansiosta Nivalan tutkimus- ja kehitysympäristön kyky
palvella alueen yrityksiä paranee ja alueen houkuttelevuus voimistuu yrityksiä palvelevana teknologiakeskittymänä.
Resurssit, aikataulu ja budjetti
Henkilöstö: Tutkimusjohtaja: DI Kari Mäntyjärvi, puh. 0400 843 050, kari.mantyjarvi@oulu.fi
Projektipäällikkö: DI Mikko Hietala, puh. 040 7547 135, mikko.hietala@oulu.fi
Tutkija: DI Markku Keskitalo, puh. 040 7750 337, markku.keskitalo@oulu.fi
kaksi osa-aikaista projektitutkijaa sekä osa-aikainen projekti-insinööri
Projektin kesto: 1.9.2018 – 31.8.2020,
Hankkeen budjetti: 625 000 €
Rahoitus: 70% Pohjois-Pohjanmaan liitto / EAKR
7,2% Nivala-Haapajärven seutu NIHAK,
3,6% Nivalan Teollisuuskylä Oy
3,6% Nivalan kaupunki
14,6% Yksityinen rahoitus (yritys), 1% muu julkinen

Introduction
The development of technology creates the necessity for producing steels combining high static and dynamic strength,
toughness and ductile properties. Steel manufacturers are competing of product properties and manufacturing costs where
the future trend is to achieve higher strength without losing the formability or increasing the production costs. Grain size can
be regarded as a key microstructural factor affecting nearly all aspects of the physical and mechanical behavior of polycrystalline metals as well as their chemical and biochemical response to the surrounding media. Hence, control over grain size
has long been recognized as a way to design materials with desired properties. As the race for better materials performance is never ending, attempts to develop viable techniques for microstructure refinement continue. One of the key technologies for grain size refinement is so called fast steel heat treatment where annealing is made using high heating rates
without any holding stages. The development of annealing technology (e.g. induction and laser heating) and especially control technology are opening up new commercial possibilities for steel manufacturing. Induction, resistance and laser heating
allow also pre- and post-treatments for fabricated steel products giving many advantages both in manufacturing processes
and in usability.

Objectives
The main objective of the project is the Establishment of Nordic Community for Fast Steel Heat Treatments (NorFaST-HT)
that has resources and expertise for customer based heat treatment design and simulation. Specific objectives to study and
to focus on are listed here below:
o Induction and resistance heating in steel production (industrial)
o Next generation steel grades
o Future manufacturing technologies
o Short annealing from material point of view (scientific)
o Metallurgical features à better products and cost-efficient production
o International publications
o Local heat treatments (industrial)
o Industrial applications for superior product properties and enhanced work shop processing
o Commercially exploitable applications
o Products and structural trials

Resources
o Oulu Southern Institute/FMT-group -Finland: Experimental simulation of industrial heat treatments
o Antti Järvenpää, +358(0)445551633, antti.jarvenpaa@oulu.fi
o MEFOS -Sweden: Casting, rolling and forging (induction heating, resistance heating)
o Annika Nilsson +46 (0)70 634 9007, Annika.Nilsson.me@swerea.se
o Luleå University of Technology -Sweden: Local laser heat treatments, FE-modelling
o Alexander Kaplan, +46(0)703118353, Alexander.Kaplan@ltu.se
o Lund University -Sweden: Energy efficient induction heating
o Mats Andersson +46(0)46-222 43 61, mats.andersson@iprod.lth.se

Tehokkuutta monimenetelmävalmistuksesta (Hybridi)
Hankkeessa kehitetään 3D-tulostettujen metallikappaleiden jälkikäsittelyjä siten, että valmiissa kappaleessa kohtaavat
keveys, lujuus ja muut toivotut ominaisuudet mahdollisimman hyvin käyttötarkoitusta ajatellen. Tämä saavutetaan
oikealla suunnittelulla, materiaalien optimoinnilla sekä oikein valituilla jälkikäsittelytekniikoilla.
Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on tutkia ja kehittää ainetta lisäävällä valmistusmenetelmällä tuotettujen metallikappaleiden
ominaisuuksia ja näiden parantamista erilaisten tuotantotekniikoiden avulla sekä tutkia erityisesti laserprosessien
soveltuvuutta tulostettujen metallikappaleiden jälkikäsittelyihin ja liittämiseen. Laserhitsauksella, -leikkauksella ja pinnoituksella sekä lämpökäsittelyillä parannetaan tuotteen käytettävyyttä luomalla funktionaalisia piirteitä
metallitulosteisiin ja niistä yhdistettyihin tuotteisiin. Tavoitteena on luoda Nivalaan tehokkaasti 3D-tulostusta ja muita
tuotantoteknologioita yhdistävä tuotanto- ja tutkimusympäristö, missä erilaisten valmistustekniikoiden vahvuudet
integroidaan osaksi ainetta lisäävää valmistusprosessia.
Toimenpiteet
Hankkeessa tutkitaan erilaisten tuotantotekniikoiden soveltuvuutta 3D-tulostettujen metallikappaleiden
jälkikäsittelyihin, käytettävyyden parantamiseen sekä räätälöityjen ominaisuuksien tuottamiseen hyödyntämällä
Nivalan ELME Studion laiteympäristöä. Hankkeessa tutkitaan ja kehitetään toimivia prosesseja ja käytäntöjä mm.
laseravusteisiin 3D-tulostettujen metallikappaleiden jälki-käsittelyihin tekemällä koesarjoja mm. laserkarkaisuun, pinnoitukseen ja lämpökäsittelyihin liittyen.
Tulokset
Hankkeen tuloksena saavutetaan tutkittua tietoa ja osaamista eri tuotantoteknologioiden integroimisesta ainetta
lisäävällä valmistusmenetelmällä tuotettujen kappaleiden valmistukseen, mikä vahvistaa tutkimus- ja
tuotantoympäristön kykyä palvella alueen yrityksiä uusimmilla ja kilpailukykyisillä tuotantoteknisillä ratkaisuilla.
Saavutetulla osaamisella ja kehitetyillä tuotantoteknisillä ratkaisuilla on positiivinen vaikutus alueen yritysten
kilpailukykyyn. Hankkeessa kehitetyt menetelmät, sovellukset ja niihin liittyvä laiteympäristö mahdollistavat alueen
yrityksille uusien innovatiivisten tuotteiden kehityksen.
Resurssit, aikataulu ja budjetti
Henkilöstö:
Tutkimusjohtaja: DI Kari Mäntyjärvi, puh. 0400 843 050, kari.mantyjarvi@oulu.fi
Projektipäällikkö: DI Kari Kutuniva, puh. 050 5913 507, kari.kutuniva@oulu.fi
Projektitutkija: DI Jarmo Mäkikangas, puh. 050 4368 717, jarmo.makikangas@oulu.fi
Projektitutkija: TkL Timo Rautio, puh. 040 7004 520, timo.rautio@oulu.fi
Tutkijatohtori: Kimmo K. Mäkelä, puh. 040 823 5650, kimmo.makela@oulu.fi
Projekti-insinööri Sanna Viirelä, puh. 050 5757 022, sanna.viirela@oulu.fi
Projektin kesto: 1.1.2018 – 31.12.2020
Hankkeen budjetti: 749 946 €
Tutkimusosion rahoitus: 70% Pohjois-Pohjanmaan liitto / EAKR, 15% kuntien rahoitus,
5% muu julkinen rahoitus, 10% yksityinen rahoitus
www-sivut: www.oulu.fi/fmt, www.oulu.fi/ksi,www.elmestudio.fi

Metallien 3D -valmistuslaboratorion käynnistäminen (Me3Lab)
Tavoitteet
Hankeen tavoitteena on vahvistaa Nivalan ELME Studio kokonaisuuden ja siihen liittyen Nivalan Teollisuuskylä
Oy:n ja Oulun yliopiston Oulun Eteläisen instituutin Tulevaisuuden tuotantoteknologiat (FMT) tutkimusryhmän
kykyä palvella alueen teollisuutta uuden tuotantotekniikan soveltamisessa ja näin edesauttaa alueen
teollisuuden kilpailukyvyn kasvua. Hankkeen investointiosuudessa hankitaan Nivalan Teollisuuskylä Oy:n
omistukseen metallien 3D tulostuslaite ja hankeen kehitysosuus painottuu laitehankinnan toteuttamisen ja
laiteella tehtävään soveltavaan tutkimukseen ja demonstraatioihin. Painopisteenä tutkimuksessa on laiteen
mahdollistamat erikoismateriaalit sekä tekniikan soveltuvuus ja kustannustehokkuus alueen tuotteiden
kaltaisten tuotteiden valmistuksessa pääasiallisena ja täydentävänä valmistusmenetelmänä.

Tulokset
Hankittava metallien 3D tulostuslaite mahdollistaa sellaisten kappaleiden suunnittelun ja valmistamisen, joita on
lähes mahdoton valmistaa muilla valmistusmenetelmillä, kuten esim. sorvaus ja jyrsintä. Menetelmä
mahdollistaa lähes vapaan osien suunnittelun ja valmistuksen. Esimerkkeinä voidaan mainita kenno- ja
verkkomaiset rakenteet, korkkiruuvin muotoiset jäähdytyskanavat, kappaleen sisässä olevat kammiot ja
kanavat jotka voivat olla esim. kartiomaisia, epäsymmetriset osat jne. Laitteisto mahdollistaa myös
mekanismien valmistamisen ja useiden osien yhdistämisen yhdeksi osaksi.
Hankeen myötä Nivalaan ELME Studio ympäristöön rakentuu metallista ainetta lisääviin tekniikoihin
erikoistunut uusimman teknologian ympäristö, joka tukee myös perinteistä valmistusta. Syntyvä
erikoisosaaminen edesauttaa alueen yrityksien viennin kasvua. Koska laite on kokoluokassaan ensimmäinen
laatuaan Suomessa, se antaa alueelle liikevaihtoa kasvattavaa kilpailuetua useaksi vuodeksi.
Laitteistot
Hankinnan myötä alueelle tulee TKI-käyttöön teollisuusmittakaavan metallien 3D tulostuslaitteisto sekä siihen
liittyvät materiaalikäsittelylaitteisto ja ohjelmistot. Materiaaleina periaatteessa kaikki hitsattavissa olevat metallit,
esim. AISI 303, 316L, Maraging, Al ja Ti. Tarvittavat oheislaitteistot: ovat osien kiillottamisen ja viimeistelyyn
liittyvä laitteita sekä materiaalien käsittely-yksikkö
Kohderyhmät
Hankkeen kohderyhmänä ovat alueen metalli- ja konepajateollisuus alihankkijoineen sekä näitä palveleva
Nivalassa sijaitseva ELME Studio kehittämisympäristö ja sen TKI-toimijat.

Aikataulu: 01.01.2016 – 31.12.2018 (3 vuotta)
Budjetti: 1 533 k€, josta investoinnin osuus n. 790 k€ ja kehitysosuus n. 742 k€.
Rahoitus: 70 % Pohjois-Pohjanmaan liitto / EAKR ja Nivalan Teollisuuskylä Oy (5%),
Nivalan kaupunki (5%), Nivala-Haapajärven seutu NIHAK Ry (6%), ja
Oulun yliopisto – Oulun Eteläisen instituutti (1%) ja yritykset (13%).
Yhteystiedot:
Kehittämispäällikkö Jari Tirkkonen,
puh. 0400 392 463, jari.tirkkonen@nivala.fi
Tutkimusjohtaja Kari Mäntyjärvi,
puh. 0400 843 050, kari.mantyjarvi@oulu.fi
Tutkijatohtori Kimmo K. Mäkelä,
puh. 040 823 5650, kimmo.makela@oulu.fi
www-sivut: www.elmestudio.fi, http://nitek.nivala.fi
www.oulu.fi/fmt, www.oei.fi, www.oulu.fi/casr,
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Oulun yliopisto – Kerttu Saalasti instituutti
sanna.viirela@oulu.fi
GSM: +358 50 5757 022

Nivalan Teollisuuskylä Oy, Pajatie 5, 85500 NIVALA www.elmestudio.fi

