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DIMECC MANU-ohjelma käynnistyi 2012 lo-
kakuussa ja päättyi vuoden 2016 lopussa. 
Ohjelmassa oli mukana 35 yritystä ja 6 tut-
kimuslaitosta. Ohjelma jakaantui kuuteen, 
itsenäiseen projektiin, jotka on lyhyesti esi-
telty alla.

 � Digfosure. Hitsattavien rakenteiden 
väsymissuunnittelun kehittäminen 
simuloinnin ja testauksen ja 
teoriatutkimuksen pohjalta. Projektissa 
tehtiin useita teollisuuspilotteja. 
Tavoitteena oli nopeuttaa 
konepajatuotteiden tuotekehityssyklejä 
ja löytää uusia suunnittelumenetelmiä. 
Tällaisia ovat esimerkiksi 
väsymislujuuden simulointialgoritmit 
ja menetelmät hitsin laadunvaihtelun 

hallintaan hitsien mitoituslaskennassa 
ja valmistuksessa. Samoin tavoitteena 
oli saada aikaan keveitä rakenteita. 
Ohuiden rakenteiden käytöllä päästään 
myös täysimittaisesti hyödyntämään 
laser-hitsausmenetelmiä.  Yrityksen 
saivat kevennettyä tuotteitaan ja 
kehitettyä laitteiden luotettavuutta. 
Tuloksista vielä mainittakoon, että 
digitaalinen ns. jigivapaa hitsaus saatiin 
demonstraatiovaiheeseen. 

 � Digimap. Tässä projektissa tavoitteena 
oli kehittää digitaalisia ratkaisuja 
valmistusketjun tehostamiseksi. 
Digitaalinen data on kasvanut hurjasti 
ja yritykset eivät pysty aina ottamaan 
irti hyötyä eri järjestelmistä. Tutkimus 

kohdistui valmistusprosessien 
kehitykseen (MPM) ja digitaalisten 
työkalujen kehittämiseen fokusoituihin 
yritystarpeisiin. Hankkeessa kehitettiin 
yritysten ja tutkimuslaitosten 
yhteistyönä kolme osahanketta sekä 
yritysten sisäisiä toimintatapoja sekä 
tuotteita.
a. Optimointialusta ultralujien (HSS) 

teräsrakenteiden suunnitteluun. 
Algoritmien avulla voidaan määritellä 
rakenteen optimipainon tai hinnan 
suhteen.  Ohjelmistosta saatiin 
helppokäyttöinen ja yritykset ovat 
ottaneet sen käyttöön.

b. Web-pohjaisen 
suunnitteluohjeiston luominen 
ultralujien terästen valmistukseen. 
(DFM digital data sheets) 
tuottavuuden nostamiseksi. 
Fokuksena oli koneistustehokkuus ja 
terien energiatehokkuuden hallinta.  

c. Digitaalisten 
valmistusmenetelmien ja sen 
hallinnan kehitys. Esimerkkinä 
robottivalmistuksen suunnittelu 
raskaiden rakenteiden hitsaukseen 
ja Smart factory -konseptin 
soveltaminen.

DIMECC MANU-ohjelman 
projektien esittely
Kai Syrjälä

”Digitalisaatio” on terminä hyvin laaja. Tässä yhteydessä digitalisaatiolla 
tarkoitetaan tutkimuksen pohjalta uudistettujen toimintatapojen siirtämistä 
digitaaliseen muotoon. Tuloksena saadaan hyvä toistettavuus ja toimintojen 
nopeus kasvaa. Digitalisaatio tarjoaa yrityksille laajan skaalan työkaluja 
sekä suunnittelu- ja tuotantoympäristöjä. Tuloksena saadaan konfiguroitavia 
tuotteita ja tehokas tuotanto.

Itseohjautuva hitsaussolu ja väsymiskuor-
mitetun hitsin simulointi. Tuotetiedon hallinnan kehitys.



1/
20

17

[ www.hitsaus.net ]

5

 � Promagnet. Hankkeen tavoite oli 
soveltaa PLM-työkaluja suomalaiseen 
teollisuuteen. Suomalaiset yritykset 
tekevät paljolti projektipohjaisia 
tuotteita. Kaupalliset PLM-järjestelmät 
soveltuvat huonosti tämän 
tyyppiseen toimintaan. Promagnet 
keskittyi tuotetiedon hallintaan ja 
hyödyntämiseen tuotteen elinkaaren 
aikana. Yritykset implementoivat 
kustomoituja PDM-järjestelmiä yhdessä 
DIMECC MANUn ohjelmistoyritysten 
kanssa, automatisoituja 3D-rakenteita, 
ja kehittivät tuotemuutosten hallintaa 
PDM-työkalujen avulla.

 � Accelerate. Tämän projektin tavoitteena 
oli päästä tuoteprojekteissa nopeasti 
tuottavuuteen. Lähtökohtana oli 
alihankintaketjun pitäminen Suomessa. 
Projektissa oli eri osa-alueita, 
alihankintaketjun tehostaminen ja 
digitaalisten apuneuvojen käyttöönotto 
metsätraktorin kehityksessä. 
Toimittajaverkoston, kustannusten ja 
uuden tuotteen tuotannon ylösajo ovat 
tulleet haasteelliseksi, koska versioita 
on paljon ja asiakasvaatimukset ovat 
lisääntyneet. 

Extranet-pohjainen toimittajaverkoston portaalinäkymä.Pääfokusalueet nopeaan tuottavuuteen pääsemiseksi.

Lean-ratkaisumodulit ja dashboard-näkymä.

Projekti osui hyvin projektin tavoitteisiin ja 
tulokset ovat olleet hyviä. Tässä projektissa 
on pilotoitu digitaalisia työkaluja seuraavilla 
osa-alueilla.

 � Tiedonkeruu ja jalostaminen 
organisaation eri alueiden käyttöön. 
Tämä on mahdollistanut uuden 
oppimisen ja moninkertaista tiedon 
käsittelyä on jäänyt pois

 � Digitaalisen tuoterakenteen 
kehittäminen niin, että sitä on voitu 
hyödyntää konseptointivaiheesta huolto- 
ja jälkimyyntiin asti. 

 � Yrityksen eri toimialueiden ja 
hankintaverkoston integrointi siten, 
että kaikki ovat voineet tukea ja 
kehittää uusia tuotteita ja ratkaisuja 
tuotekehitysvaiheessa.

Acceleratessa kehitettiin myös elektro-niikan 
kokoonpanosolun videopohjainen opastus-
järjestelmä ja kehitettiin yritysten materiaa-
lin kiertonopeutta ja materiaalin näkyvyyttä.

 � Leanmes. Tämän projektin tavoite 
oli luoda ratkaisuja tuotannon 
reaaliaikaiseen ohjaamiseen; 
digitaalisen informaatiovirran näkyvyys 
kaikille yrityksen osapuolille ja 
toimittajaverkostolle. Tavoitteena oli 

digitalisoida toiminta tuotannon lattialla 
siten, että tuottavuus, joustavuus ja 
ennustettavuus paranevat.

Manu tuotti ns. LEANMES-konseptin, paljon 
moduulitason dataa ja valmiita ohjelmia. 

Lisäksi DIMECC MANU -ohjelmassa oli 
teknologiaosio, joka keskittyi lisäävän valmis-
tuksen soveltamiseen, kestävän kehityksen 
mittariston kehitykseen (sustainability KPI:s) 
ja Smart factory -konseptin kehittämiseen 
kaikkien osa-projektien kesken.

DIMECC MANUN tuloksena saatiin yli 100 
tieteellistä julkaisua sekä ohjelman aikana 
valmistui seitsemän väitöskirjaa ja 35 muu-
ta tutkintoa. Yritykset julkaisivat viisi uutta 
ohjelmistotuotetta. Yritykset pystyivät uudis-
tamaan toimintatapojaan ja nopeuttamaan 
investointejaan. Tuloksia voidaan pitää erit-
täin hyvinä.

Dr Kai Syrjälä
DIMECC MANU ohjelmapäällikkö
Kaidoc oy
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