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LAB Laboratoriot

• Puutekniikka (Lahti)

• Rakennustekniikka (Lpr)

• Kiertotalous (Lahti)

• Muovi- ja materiaalitekniikka (Lahti) 

• Metalli- ja konetekniikka (Lahti)

• XR virtuaalilaboratorio



Laboratorioiden
myytävät palvelut

• Suoraan yrityksille myytävä testauspalvelu sekä 
analyysipalvelu

• Yritysten omiin tuotekehitysprojekteihin liittyvä 
laboratorio- ja asiantuntijapalvelu 

• Opinnäyte- ja oppilastöihin liittyvää laboratoriopalvelua 



Kalustetestaus

• Standardien mukaiset testit, mm. erilaiset koti- ja 
julkiskalusteiden testaukset tuoleille ja pöydille, 
pintatestit, patjat, hyllyt, kaapit, lastenkalusteet

• Akkreditoinnin haku käynnissä

Testi- ja protokappaleiden valmistus ja testaus
mm.

• Vaneri- ja lastulevyjen valmistus hydraulisella puristimella

• Vanerin ja lastulevyn liimaustutkimukset

• Pinnoitteiden testaus

• Puutuotteiden mekaaniset lujuustestaukset

• Puutuotteiden proto- ja testikappaleiden työstö 5-
akselisella CNC koneella

Puutekniikan
laboratorion palvelut



Puutekniikan
laboratorion palvelut

Puun lämpökäsittely
• Panos koko n. 1 m3

• Tehdään joko vakioidulla lämpökäsitelykaavalla, asiakkaan
omalla kaavalla tai kehitetään asiakkaan kanssa yhdessä
asiakaskohtainen käsittely

Olosuhdetestaus ja UV-testaus

• Kosteus ja lämpötila säädettävissä eri jaksoihin halutun
mukaisesti

• UV-testi esim. 1000h joka vastaa n. 1 v altistumista Suomen
olosuhteissa



Puutekniikan
laboratorion palvelut

Analysointi
• GCMS- analyysi mm. VOC määritys

• materiaalintunnistus (FTIR)

• DSC määritys

• XRF analyysi

• Kaasuanalyysi

Asiantuntijapalvelut + tuotekehitys
• Materiaalitutkimus 

• Menetelmäkehitys

• Puuteollisuuden prosessit

• Liimaus- ja pinnoitusprosessit



Rakennustekniikan laboratorion palvelut

Uusien rakenteiden koekuormitukset
• Uusien materiaalien testaus 

koekuormituksissa 

• Uusien liitostyyppien testaus

• Käytössä hydraulinen kuormituskehä

Rakennusten, rakenteiden ja 
objektien 3D skannaus/laserkeilaus

• Pistepilvien muodostus suunnittelun 
avuksi ja 3D mallien muodostamista 
varten 



Kiertotalouslaboratorion
palvelut

• Materiaalien tunnistus erottelua ja lajittelua varten

o XRF-analyysi alkuaineet + metallien tunnistus, nesteet + kiinteät

o FTIR- analyysi orgaanisten materiaalien tunnistus, nesteet + kiinteät

• Pyrolyysi , panostoiminen (50kg/h) – tulossa syksyllä 2021

o Biomateriaalin, kumin, muovin ja tekstiilin pyrolysointi

o Biohiilen ja bioöljyn erotus

• Magneettierottelu (mm. rakennus- ja purkujätteen erottelu) 

• Briketöinti (mm. briketöidä kierrätysmateriaaleja jatkotutkimuksiin)

• Mädätyskaappi ja reaktorit

o Orgaanisten materiaalien mädätyskokeet ja vapautuvan kaasun analysointi

• Muovin kierrätys

o Muovin pesu ja erottelulinjasto, 

o Komposiittien valmistus (kompaunointi, ekstruuderi, koekappaleet)

• Tekstiilin lajittelu (NIR tekniikkaan perustuva kierrätystekstiilien lajitteluun)



lab.fi | Sosiaalinen media: LABfinland

Laboratoriopalvelut
Yhteystiedot:

Petja Rinne
Tuotepäällikkö
puh. +358 50 51430 87
petja.rinne@lab.fi

https://lab.fi/fi/palvelu/puutekniikan-laboratorio

https://lab.fi/fi/palvelu/puutekniikan-laboratorio

