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Tarkkuustekniikka on valmistus- ja materiaaliteknologioiden sekä 
mittaamisen syvällistä ymmärtämistä ja lisäarvon tuottamista 
tuotteisiin. Tarkkuustekniikka tekee soveltavaa yritysten tarpeisiin 
pohjautuvaa tuote- ja tuotantoprosessien kehitystä yhdessä 
koulutus ja tutkimusorganisaatioiden kesken

juha.vayrynen@karelia.fi
kari.monkkonen@karelia.fi

https://www.karelia.fi/tarkkuustekniikka/
https://www.karelia.fi/tarkkuusvalmistus/

mailto:Juha.vayrynen@karelia.fi
mailto:kari.monkkonen@karelia.fi


3Tutkimusta, koulutusta ja tuotekehitystä

• Koulutus ja kehittämisympäristö rakennettu Joensuun seudun valmistavan teollisuuden tarpeisiin
• Soveltavaa tuotekehitystä ja tutkimusta yritysten kanssa (muovituotteet, lukitus- ja 

turvallisuustuotteet, liikkuvat työkoneet, medikaalituotteet, bioteknologiset tuotteet)
• Koulutusta, osaamisen siirtoa ja tutkimusta
• R&D henkilöstö: 1 (R&D projektipäällikkö) + 3 (opetushenkilöstö) + 2 (laboratorio insinööriä) + 2 

(harjoittelijaa tai tutkijaa)
• KET avainteknologioiden laitekantaa 3000 k€ arvosta, ulkopuolinen R&D budjetti 700 - 1000 k€ 

vuositasolla (Business Finland, EAKR ESR)
• Toiminta aloitettu vuonna 1995 (Itä-Suomen muovi-metallikeskus), vakiintunut Public Private 

Partnership toimintamalli yritysten ja tutkimusosapuolten kesken (UEF ja Riveria)



Uusien tuotteiden ja tuotantoprosessien 
soveltava tutkimus
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• Karelian, yritysten ja Itä-Suomen Yliopiston fotoniikan sekä materiaaliteknologioiden tuote- ja 
tuotannonkehitystarpeiden soveltava tutkimusyhteistyö

• Koulutus ja kehittämisympäristö muuttuu yritystarpeen mukaan
• Yhteisinvestoinnit tarkkuusvalmistusympäristöihin yritysten ja ISY:n kanssa
• Tarkkuusvalmistuksen koulutuksen räätälöinti yritystarpeiden mukaan
• Yhteiset tarkkuusvalmistuksen opetussisällöt ISY:n ja Riverian kanssa
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Tuote- ja 

tuotannonkehityspalvelut

Konetekniikan koulutus

Teknologioiden siirto ja 

kehitysprojektit

Osaamisen siirto

Lukitustuotteet

Opinnäytetyöt

Koulutusyhteistyö 

Riveria ja UEF
Opetussisällöt ja 

harjoittelu

Työpaikka

Lääketieteellinen 

muovi

Liikkuvat työkoneet

Optiikka ja 

mittalaitteet

Prototyyppituotanto

Tuotesuunnittelu

Verkostoituneet 

kehityshankkeet

Uudet 

tuotantoprosessit

Mittausteknologiat

Yrityskoulutukset

Tuotekehitysympäristö

Bioteknologia

• Yritystoiminnan kilpailukyvyn vahvistaminen
• Älykkään erikoistumisen valinnat
• Osaamisen vahvistaminen koulutuksella
• Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Tuotekehitysympäristön hyödyntämisalueet



Yhteiset demonstraatio alustat
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Tarkkuuskomponenttien demonstraatioalusta: erikoistarkkuutta ja pinnanlaatua 
vaativien muovi- ja metalliosien komponenttien sekä muottien prototyyppi ja 
piensarjavalmistus

Fotoniikkaa hyödyntävien tuotteiden demonstraatioalusta: Karelian, Itä-Suomen 
Yliopiston ja yritysten välinen demonstraatioalusta energiatehokkaiden LED-
valaistusratkaisujen ja fotoniikkaa hyödyntävien tuotteiden teollisen valmistuksen ja 
tuotekehityksen tarpeisiin

MIM-teknologian demonstraatioympäristö: pienten metalliosien valmistus ruiskuvalulla 
pulverimetallurgista MIM-prosessia hyödyntäen (Metal Injection Moulding). MIM-
teknologian pohjautuva yritysten ja tutkimuslaitosten muodostava arvoverkosto
pulverimetallurgisesti valmistettavien tuotteiden pilotointiin, demonstrointiin, 
tuotekehitykseen ja testaamiseen 

Demonstraatioympäristö Teollisuus 4.0 osaamisen ja teknologioiden soveltamiseen 
teollisessa tuotannossa: robotiikkaan, mittaamiseen, simulaatioihin, virtualisointiin ja 
digitalisaatioon perustuva tuotannollinen koeympäristö hitsattujen ja koneistettujen 
rakenteiden suunnittelun, valmistuksen ja mittaamisen kehittämiseen
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Valaisun direktiivit ja 
standardit

Liiketoiminta-
alueet/sovellutukset:

Erikoisvalaistus

Valojohteet  (light
guide)

Optinen 
tunnistaminen ja 
mittaaminen

Muotit ja piensarjat

Lääketiede

Tutkimukselliset 

tarpeet

Demonstraatioalusta;
Esimerkkejä 
tutkimuksesta:
- Valaistusstandardien (näytöt, 

ajoneuvot, liikkeentunnistus) 
selvitystyö

- Uuden optisen suunnitteluratkaisun 
simulointi iteratiivisilla menetelmillä

- Koekomponenttien suunnittelu, 
valmistus ja testaaminen

- Uusien valonlähteiden tutkimus
- Uusien materiaalien tutkimus ja 

testaus (UV-R2R)
- FreeForm-pintojen suunnittelu ja 

valmistus sekä mittaus
- saumattomien rullapainotelojen 

kuviointi ja työstö
- Hajavalon ja valosaasteen 

vähentäminen
- Optiikan valmistuksen on-line

laadunvalvonta
- Valon sisäänkytkennän tehostaminen 

valojohteeseen
- Komponenttien määrän 

vähentäminen

Hyödyt:
- Tuotekehityssyklin nopeutuminen
- Tarkempi ja nopeampi vaste 

asiakaskyselyihin
- Kilpailuedun saavuttaminen
- Selkeä ja nopea kommunikaatio
- Riskittömät kokeilut
- Menetelmäkehitys, uudet 

tuotantoteknologiat, laadun 
parantaminen

- Uudet yhteiset liiketoiminta-alueet ja 
sovellutukset

Raportit, selvitykset, 

prototyypit

Tarvelähtöinen kehittämisen toimintamalli optiset 
tuotteet



Esimerkki yrityskohtaisesta koulutuksesta
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https://www.youtube.com/watch?v=LyT9hRQEL20&feature=youtu.be
Fotoniikan koulutus Karelia, Riveria UEF

https://www.youtube.com/watch?v=LyT9hRQEL20&feature=youtu.be


Lisää tietoja
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https://www.karelia.fi/tarkkuustekniikka/

https://www.karelia.fi/tarkkuusvalmistus/

Juha Väyrynen juha.vayrynen@Karelia.fi


