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Lasepron toiminta-ajatus 

Tuotamme korkeatasoisia osaamisen ja tuotannonkehittämisen palveluja, 

ajanmukaisia koulutus- ja pätevöintituotteita sekä kohdennettuja asiantuntija-

palveluja konepajateollisuuden yrityksille ja muille toimijoille. 

Toimimme luotettavana kumppanina asiakas- ja yhteistyöyrityksillemme. 

Tavoitteenamme on suomalaisen metalli- ja konepaja-alan yritysten toiminta-

edellytysten kehittäminen, kilpailukyvyn parantaminen ja menestymisen 

varmistaminen. 

Tuemme WinNovan perustehtävää, koulutuspalvelujen kehittämistä sekä 

työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän toteuttamista. Lisäksi toimimme 

aktiivisena partnerina WinNovan muille yksiköille ja koulutustoiminnalle. 
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Aktiivista yritysyhteistyötä 

Tehtaan laserlaitteistolla tuotteista voidaan valmistaa sekä 

prototyyppejä että koesarjoja. Koetuotantopalveluihin 

kuuluvat myös hitsaus- ja menetelmäkokeet sekä tuotteiden 

ja koko tuotannon kehittäminen lasertyöstöön sopivaksi.  

Valmistusteknisiin palveluihin kuuluvat mm. laser- ja laser-

hybridihitsaus, 3D –laserleikkaus, kaarihitsaus ja särmäys 

robotilla, pinnoitus ja karkaisu sekä menetelmien ja 

parametrien testaus 
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Lasepron tuotantoympäristö tarjoaa yrityksille ja tutkimuslaitoksille laadukkaat 

puitteet tutkia uusien ja vanhojen tuotteiden soveltuvuutta laserhitsaukseen.  

Toimiva tehdasympäristö antaa mahdollisuuden tutustua modernien valmistus-

tekniikoiden ja automaattisen kappaleenkäsittelyn tuomiin  

etuihin tuotantoprosesseissa.  



Ainutlaatuinen laserlaitteisto Suomessa 
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Laitilassa Lasepron koulutustehtaassa on kuituoptiikkaan perustuva 12 kW:n 

laserlaitteisto. Solussa on mahdollista käsitellä jopa 12 metriä pitkiä 

kappaleita. Lasersäde tuodaan työasemaan kahdella kuidulla, toinen 

leikkaustyökaluun ja toinen hitsaustyökaluun. Työkaluja liikutellaan 10 m 

pituiselle lineaariradalle asennetulla robotilla, toinen robotti on 

kappaleenkäsittelyyn. 



Modernia laserhitsausteknologiaa ja -

asiantuntemusta 

Kehittämistoimenpiteet voivat keskittyä yritysten: 

• olemassa olevien tuotteiden ja tuotannon kehittämiseen 

• uusien tuotteiden työstämiseen ja toteuttamiseen  

• nykyaikaisten tuotantomenetelmien käyttöönottoon. 

 

Lasepron asiantuntijat tekevät selvityksiä hitsausautomaation 

soveltuvuudesta osaksi yritysten tuotantoa ja ovat apuna investointien 

suunnittelussa ja toteutuksessa.  

Palveluita on tarjolla monipuolisesti yritysten tarpeiden mukaan: 

suunnittelua, mallinnusta, testausta, valmistusta ja automatisointia. 
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Lasepron moderni oppimis- ja tuotantoympäristö sekä merkittävä osaaja- ja 

osaamisverkosto tarjoavat yrityksille erinomaiset puitteet erilaisten tutkimus- ja 

kehityshankkeiden toteuttamiseen.  



Mahdollisuuksia: 

• Laserhitsaus 

• Mag-Laser hybridihitsaus 

• Robotisoitu kaarihitsaus  

• 3D-laserleikkaus 

• Laserkarkaisu 

• Laserjuottaminen  

• CMT-pinnoitus 

• CMT-hitsaus 

• Prototyyppien suunnittelu. 

• Prototyyppien valmistus 

• Robotisoinnin edistäminen ja robotti-investoinnin tukeminen 

• Robottikoulutukset 

• Alumiinihitsausosaaminen 

• Kiinnitinsuunnittelu 

• Hitsausparametrien määrittäminen 
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Lasepron totettamia lasercaseja 

 
Testaus: 
Suurlujien terästen hybridihitsaustestaukset 

Sinkityt ohutlevyt 

RST-ohutlevyt 

Kuumalujat 

Alumiinin Mag-laser hybridihitsaukset 

 

Prototyypit: 
Kennorakenteinen ajoneuvoalusta 

Puomirakenteiden hitsaus 

Kansirakenne 

Takka 

Magneeton suojakuori 

Puhalluslaatikko 

Harvesterin teräpaketti 

EMP-suojaovet 

 

Koetuotanto: 
Suojakuori 

Laserhitsattu sarana 

Levyjenliitos 

3D-leikkaus 

Siirtoputki 

Venttiilinkarat 

Porankarat 

CMT-pinnoitus ”3D”- tulostus 

 

Suunnittelu: 
Jigien ja protojen 3D-suunnittelu 
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SEKTORIT: 
Laivanrakennus 
Kaivosteollisuus 

Nostolaitteet 
Tuulivoimalat 

Voimalaitostekniikka 
EMP-suojarakenteet 

Autoteollisuus 
Aseteollisuus 
Metsäkoneet 

Jätevedenkäsittely 
Prosessilaitevalmistajat 

 



Living Lab Laser –hanke 

Hankkeessa tehdyt lasertyöstö-caset 

 

Volter Oy 

Vexve Oy 

Jetlaser Oy 

Eino Talsi Oy / Ekocoil 
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Case: Volter 
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Case: Vexve 

Venttiilin metallitiivisterengasaihion hitsaaminen laserilla. 

 

Nykyisessä menetelmässä on ongelmana lopputuotteen suuri hukkaprosentti, 

johtuen nykyisestä liittämismenetelmästä. 

 

Tapauksessa yhtenä laadunkohentamiskeinona kokeiltiin laadun parantamista 

laserhitsauksen avulla. 

 

Tuloksia odotellessa 
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Case: Jetlaser 

Laserleikkaus parametrit putkien hitsausrailojen valmistukseen. 

 

Yhteenveto: 

 

Löydettiin parametrit  viisteiden laserleikkaukseen 

Loppuasiakas sai vahvistuksen menetelmän soveltuvuudesta 

railovalmistuksessa 

 

Casessa havaittiin, että huolellinen alkuvaiheen tavoitteenasettelu ja 

toimenpiteiden suunnittelu nopeuttaa pajassa tehtävän työn määrää. 
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Case: Eino Talsi / Ekocoil 

Tapauksessa kartoitettiin laserhitsauksen soveltamista 

ripaputki-, lamellipattereiden ja ilmakoneikkojen tuotannossa. 

 

Yrityksessä on ollut tarkastelun alla uudet menetelmät ja konstruktiot tuotteen 

valmistettavuuden, materiaalisäästöjen ja tuottavuuden tehostamiseksi. 

 

Nykyisissä tuotteissa hitsausmenetelmä on MAG 

 

Yhteenveto: 

Tuotteet sinällään soveltuvat laserhitsattaviksi, mutta tällä hetkellä laserhitsaus 

ei ole ratkaisu tuottavuuden tehostamiseen, vaan tuotannon automatisointi olisi 

ensisijainen toimenpide. 

17.11.2015 Etunimi Sukunimi 12 



17.11.2015 Etunimi Sukunimi 13 



17.11.2015 Etunimi Sukunimi 14 



17.11.2015 Etunimi Sukunimi 15 



17.11.2015 Etunimi Sukunimi 16 



17.11.2015 Etunimi Sukunimi 17 



17.11.2015 Etunimi Sukunimi 18 



17.11.2015 Etunimi Sukunimi 19 





Tuotteen kehittämistarve 

 

• Jälkityöstö 

• Tuotantoaika 

• Sarjakoon kasvattaminen  

• Toimitusvarmuus 

 

   = Hinta 



Prosessin vaiheet 

• Päätös kokeilla laserhitsausta 

• Tuotteen suunnittelu laserhitsattavaksi 

• Proto 

• Hinta-arvio tuotantokappaleelle 

 



Case Volter 
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1. vaihe: vaipan ja päätylaippojen TIG-silloitushitsaus toisiinsa  

2. Vaihe: hitsien 1. 2. ja kolme laserhitsaus  

3. Laippojen laserhitsaus yhdeputkiin, hitsit nro 4 ja 5 

4. Yhteyden hitsaus vaippaan Mig ja Tig-hitsauksena 

5. Lisäosien hitsaus kokoonpanoon, mm. Tukikappaleet 

1. vaipan mankelointi (toimitettu levynä) ja tig-silloitus 

2. vaipan ja päätylaippojen TIG-silloitushitsaus toisiinsa 

3. Vaihe: hitsien 1. 2. ja kolme laserhitsaus  

4. Yhteiden hitsaus vaippaan, hitsi nro 4  










