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ASM International (The Materials Information Society) on 
kansainvälinen voittoa tavoittelematon organisaatio, jonka 
tehtävänä on levittää materiaalitekniikan alan uusinta tietämystä 
teollisuuden ja tutkimuslaitosten piirissä toimiville jäsenilleen ja 
muille kiinnostuneille. 
 
Yhdistyksen suomalaisen osaston, ASM Finland ry:n 
tarkoituksena on toimia materiaalitekniikasta ja sen 
soveltamisesta kiinnostuneiden suomalaisten jäsenten yhteisönä. 
Yhdistys järjestää mm. kokouksia ja seminaareja sekä tukee ja 
edistää alan julkaisutoimintaa ja opiskelijatoimintaa. 
 
Seminaarissa käsitellään vaurioanalyysejä ja niiden 
hyödyntämistä laaja-alaisesti. Tilaisuudessa kuulet case-
esimerkkien avulla, miten vaurioanalyysejä voidaan käyttää 
erilaisten ongelmien ratkaisuissa ja ehkäisyssä. Seminaari tarjoaa 
myös mahdollisuuden verkottua alan osaajien kanssa. 
 
ASM Finland ry järjestää "Materiaalitekniikka vaurioanalyyseissä - 
mitä opittiin?" -seminaarin MATERIA 10 -messujen yhteydessä. 
Tilaisuuden puheenjohtajana toimii prof. Simo-Pekka Hannula, 
Aalto Yliopisto.

   

www.asmfinland.fi 



OHJELMA 
 
9.00 Seminaariin ilmoittautuminen ja kahvi 
 
9.30 Seminaarin avaus: 
 Puheenjohtaja, prof. Simo-Pekka Hannula, Aalto Yliopiston 

Teknillinen korkeakoulu 
 
9.40 Murtumismekaaniset näkökohdat vaurioanalyyseissä 
 Akatemian prof. Kim Wallin, VTT 
 
10.10 Vaurioiden selvitysprosessi: teollinen näkökulma 
 TkL Kari Mäkelä, Metso Power Oy 
 
10.40 Moottorikomponenttien vaurioanalyysi, case studies 
 DI Aulis Silvonen ja DI Jyrki Suutala, Wärtsilä Finland Oy 
 
11.10 ASM Finland ry:n vuosikokous ja tauko 
 
11.30 Elektroniikkateollisuuden vaurioanalyysi, case studies 
 Manager, Physical Failure Analysis, Elina Leivo, Nokia Oyj 
 
12.00 Sulametallihauraus ja sen ehkäiseminen lujien 

rakenneputkien kastosinkityksessä 
 DI Jussi Minkkinen, Ruukki Oyj  
 
12.25 Tutkimuksesta tukea vaurioiden ymmärtämisessä ja 

ennakoinnissa 
 DI Pekka Pohjanne, VTT 
 
12.50 Seminaarin päätös 
 Puheenjohtaja, prof. Simo-Pekka Hannula, Aalto Yliopiston 

Teknillinen korkeakoulu  
 
 

Ilmoittautuminen: Viimeistään 1.4.2010 sähköpostitse osoitteeseen 
asm.finland@asmfinland.fi. Ilmoittautuessa on mainittava osallistujan 
nimi, yritys sekä laskutusosoite. 

 
Osallistumismaksut:  
- 30 € + 0 % alv. (ASM Internationalin jäsenet)  
- 80 € + 0 % alv. (ei-jäsenet).  
 
Osallistumismaksu sisältää ohjelman mukaiset tarjoilut. 
Osallistumismaksu laskutetaan tilaisuuden jälkeen. Mikäli osallistuminen 
peruutetaan viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen, veloitamme 
toimistokuluina 30 % osallistumismaksusta. Mikäli osallistuja jää 
saapumatta ilman peruutusilmoitusta, tai osallistuminen perutaan 
seminaaripäivänä, veloitamme koko osallistumismaksun. Paikkoja 
seminaarissa on rajoitetusti ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 
 
HUOM. Osallistuminen seminaariin edellyttää etukäteisrekisteröitymistä 
Materia 10-messuille: http://www.expomark.fi/fi/messut/materia2010 

 
 Liittyminen ASM:n jäseneksi osoitteessa: 

http://asmcommunity.asminternational.org 
 
 Tervetuloa seminaariin! 
 
 ASM Finland ry 
 www.asmfinland.fi 
 


