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Elomatic
in Brief

Elomatic was founded by Ari Elo in 1970

■ Privately owned company

■ Known as pioneering design method 

developer

Over 950 highly qualified professionals

We develop engineering expertise with 

continuous training

■ Engineering, project management and 

sales skills

■ Engineering tools and new technologies



Expertise in several industries
Key Areas

We give our customers a competitive edge 

Chemicals, Food, & Biomass 

Machinery & Equipment Marine

PharmaceuticalsEnergy Production & Distribution 

Offshore
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https://www.elomatic.com/en/services/product-and-service-development/user-experience/
https://www.elomatic.com/en/services/hse/pressure-equipment.html
https://www.elomatic.com/en/services/hse/risk-analyses.html
https://www.elomatic.com/en/services/product-and-service-development/virtual-prototyping/
https://www.elomatic.com/en/services/product-and-service-development/innovation-services.html
https://www.elomatic.com/en/services/product-and-service-development/industrial-design/
https://www.elomatic.com/en/services/efficiency-optimization/formiot-data-analysis/
https://www.elomatic.com/en/services/hse/occupational-safety.html
https://www.elomatic.com/en/services/efficiency-optimization/material-audits/
https://www.elomatic.com/en/services/hse/machine-safety-and-ce-marking/
https://www.elomatic.com/en/services/hse/atex.html
https://www.elomatic.com/en/services/efficiency-optimization/energy-audits.html


Elomatic
Office network

Our offices worldwide

■ Turku, Jyväskylä, Pori

Tampere, Helsinki, Oulu 

■ Groningen (the Netherlands)

■ Gdańsk, Łódź (Poland)

■ Rome (Italy)

■ Madrid (Spain)

■ Budapest (Hungary)

■ Atyrau, (Kazakhstan)

■ Mumbai, Goa (India)

■ Dubai (UAE)

■ Shanghai (China)

■ Singapore

■ Kingscliff (Australia)
Our offices worldwide

20 network companies

Corporate clients in 80 countries



Elomatic
Hannu Aaltonen, taustaa

Insinööritoimistot

Konepajat ja valmistava teollisuus

Logistic Oy ja Sisu Worx Oy

Myynti- ja tuotepäällikkö

 Uudet teknologiat ja kehitys

 Projektien hoito, työn ohjaus ja 

asiakassuhteet



Elomatic
Hannu Aaltonen, taustaa

Projekteja

 Liikkuvan kaluston, tunnelikoneiden,  

poralaitteiden, aseiden ja tuotantovälineiden

suunnittelu, valmistus ja huolto

 Logistic, robotisoitu valmistus, 

monitoimisorvit ja keskukset

 Sisu Worx, FMS-valmistus, 

koordinaattimittaus, valimot ja takeet

 ST-koneistus, venttiilit ja hydrauliikka

 VTT, metallien 3D-tulostus, testaus

 AM-menetelmät, laserhitsaus ja CMT, 

kovapinnoitukset, kovakoneistus

 Bodycote, lämpökäsittelyt, HIP, 

aineenkoetus, NDT,  metallurgia, Metlab



Asiakasprojekteja
”Elomatic oli aikaisemmin toteuttanut vastaavia 

rakenteita, joten heidän kanssa yhteistyön aloittaminen 

oli helppoa. Oli myös helpottavaa saada heiltä kaikki 

avaimet käteen -periaatteella, lähtien osien mitoituksesta 

niiden hankintaan. Yhteistyö sujui erittäin onnistuneesti ja 

olemme oppineet yhdessä väsytystestauksesta paljon.”

Arto Vento, Sandvik Mining and Construction Oy



Elomatic
Protopaja, valmistustekniikka

Ideasta tuotteeksi

 Protot, nopea valmistus ja testaus

 Suunnittelijoiden koulutus, koneistuksen 

mahdollisuudet ja vaatimukset

 Menetelmien kustannusvertailu

 Työkuvat ja mallit, CAM, työstöradat, terät 

ja vaatimukset 

 Kiinnitykset, työvarat, mitoitus

 Hiilikuitutulosteet, nestauksen suunnittelu, 

tuet

 Loppukoneistus ja viimeistely

 Yhteistyöverkosto, EPC ja EPCM



Technical Analysis
Henkilöstö

■ Henkilöstöä 75 kpl (55 FEM & 20 CFD)

■ Pitkä kokemus rakenteen analyyseistä, optimoinnista, 

monikappalesimuloinnista, ja virtauslaskennasta

■ Kokemus vaativista projekteista (kansainvälisesti & kotimaassa)

■ Erikoisosaamista suurten ja monimutkaisten kokonaisuuksien nopeaan

laskentaan

■ Ainetta lisäävän valmistuksen jatkuva oppiminen ja tuotekehitys

Vahvaa osaamista verkostossa.

■ Konepajayhteistyö verkostossa, NDA-sopimukset

■ Koneet, laitteet ja laitokset EPC ja EPM –toimituksina

■ Hankinnan ja projektitoiminnan tuki

■ Menetelmien kustannusvertailu, katelaskelmat

■ Sähköinen 3D-varaosakauppa, arkistojen hallinta

Helsinki
Turku

Tampere

Jyväskylä

Oulu



Miksi valintasi on Elomatic?
3D-tulostus ja topologinen optimointi

Oikean kuormitustavan valinta optimoinnissa

■ Monikappalesimulointi, kokonaisuuden

kuormitustilanteiden arviointi käytön ja 

kuormitusvaihteluiden aikana

■ Väsyttävä dynaaminen kuormitus

■ Hitsien ja liitosten sijoittelu

■ Optimointi väsymissimuloinnin ja kestoiän

tai käyttösyklien perusteella



Miksi valintasi on Elomatic?
3D-tulostus ja topologinen optimointi

Optimointi erilaisissa kuormitustapauksissa

■ Lattice, sisäisen hilarakenteen optimointi

■ Rakenteen ja nesteen ja virtaamien

topologia

■ Fail-safe, vikaturvallinen tai 

vikasietoinen optimointi

■ Valmistusmenetelmien soveltuvuuden

optimointi erilaisille tuotteille ja 

käyttökohteille

■ Liitokset ja liittämismenetelmät muihin

rakenteisiin, kustannustehokkuus

■ Apu valmistavan teollisuuden osaavan

työvoiman saantiin



Tuennan suunnittelu ja muodonmuutosten kompensointi

■ Tulostuksen laatuun ja poistettavan materiaalin määrään 

voidaan vaikuttaa optimoimalla tulosteen tuenta

■ Muodonmuutosten kompensointi geometrian optimoinnilla

■ Lämpökäsittelyn ja tiivistymisen hallinta



Miksi valintasi on Elomatic?
3D-tulostus ja topologinen optimointi

Teollinen muotoilu yhdistää huipputason optimoinnin ja teknisen

osaamisen

■ Tarkkuuslaserskannaus valmiiden osien tarkastamiseen tai 

uudelleensuunnitteluun

■ Ainetta lisäävän valmistusmenetelmän simulointi

■ Jännitysten ja muodonmuutosten hallinta laskemalla

■ Ohjeet valmistukseen, lämmöntuotto, muodonmuutosten hallinta

■ Simulation-driven –suunnittelu ja “First-time-right” menetelmä

■ Ajansäästö valmistuksessa, “time to market” -nopeasti

■ Projektin kustannusseuranta, elinkaaren ajan kustannukset, 

asiakaspalaute, käyttäjäkokemus, after-sales, varaosapalvelu

verkossa. Loppuraportti ja kannattavuuslaskelmat, menetelmien

vertailu. 



Elomatic
Roottorin magneettien suojakuori

Kustannusrakenteen optimointi

1. Pursotettu alumiiniprofiili

 Korkea muottikustannus, suuri kertaostoerä ja varasto

 Kallis ja hidas muuttaa

 Painava rakenne

 Vaatii koneistuksen ja jälkikäsittelyn

 Hapettuu käytössä

2. Muottiin laminoitu hiilikuitukomposiitti

 Kevyt, hyvä eristemateriaali

 Kallis ja hidas muuttaa, muotti- ja aloituskulu

 Vaatii koneistuksen ja jälkikäsittelyn

 Tunteeton magneettikentille ja kemikaaleille

3. Tulostettu hiilikuitukomposiitti

 Ei muottikuluja, helppo muuttaa

 Pöydän käyttöaste suuri, nestauksen suunnittelu

 Lujuus suunnatulla hiilikuidulla

 Heti valmis kappale

 Ei varastoa, ei sitoutunutta pääomaa



3D-tulostuksen tulevaisuus



Komposiittirakenteet

Komposiittirakenteiden hyödyt puomeissa

■ Kevyempiä puomeja, suurempi hyötykuorma, 

nostokorkeus tai ulottuma

■ Pienemmät toimilaitteet -> energian säästö

■ Ei hitsisaumoja, parempi väsymiskestävyys

■ Komposiittirakenteet vaimentavat hyvin värinää

■ Vaativiin korroosiolle alttiisiin ja kemiallisesti

rasitettuihin olosuhteisiin

■ Valmistustekniikka antaa vapaat kädet muotoilulle

■ Jäykkyys vain tarvittaviin paikkoihin

https://www.elomatic.com/fi/palvelut/suunnitteludisipliinit/

aerospace-palvelut.html



Elomatic
Tuotteiden optimointi

Tuotteiden valmistusmenetelmän optimointi

■ Kysy vapaasti, niin katsotaan yhdessä mitä

tuotteitanne voidaan optimoida tehokkaammille

valmistusmenetelmille




