


Pohjanmaan liiton rahoittama hanke
https://www.obotnia.fi/rahoitus/hankerekisteri/tulevaisuud
en-digitaalisen-tuotannon-ja-3d-valmistuksen-
osaamiskeskittyman-valmistelu

valmistellaan

alueellista digitaalisen tuotannon ja 3D- valmistuksen 
tutkimus-, kehitys-, koulutus- ja innovaatiotoiminnan 
osaamiskeskittymää ja –verkostoa.

tavoitellaan

yritysten, korkeakoulujen ja (kehittäjä)organisaatioiden 
yhteistä ja avointa TKI-alustaa/osaamiskeskittymää ja …

Osaamiskeskittymän toiminnan tavoitteena on perustaa

”EnergyVaasa 3D-center”

https://www.obotnia.fi/rahoitus/hankerekisteri/tulevaisuuden-digitaalisen-tuotannon-ja-3d-valmistuksen-osaamiskeskittyman-valmistelu


Hanke koostuu 4 työpaketista:

1) Osaamiskeskittymän toimintamallin luominen

2) Tarvekartoitus yritysten kehittämistoimista

3) Koulutuksen kehittäminen

4) TKI –Tiekartan laadinta

Lisäksi työstetään jatkokehityssuunnitelma, jonka 
avulla (korkeakoulut) haetaan osaamiskeskittymän 
keskuksen varsinaiseen toimintaan ja kehittämiseen 
rahoitusta.



1) Osaamiskeskittymän toimintamalli 1/3

On avoin HUB -konsepti, jossa opetus- ja 
tutkimuslaboratorio Technobothnia toimisi
fyysisenä keskittimenä ja 3D-keskuksena.

3D-keskus palvelisi opetuksen laboratorioharjoittelua, 
hankkeita ja protoiluja sekä yritysten tarpeita että 
yleisesti TKI-toimintaa.

Tarvitaan yritysten ja korkeakoulujen yhteistyötä ja 
sitoutumista osaamiskeskittymän keskuksen toiminnan 
käynnistämiseen ja kehittämiseen!



1) Osaamiskeskittymän toimintamalli 2/3

Nyt haetaan keskittymään ja verkostoon yrityksiä, 
jotka ovat kiinnostuneet metallin 3D-tulostuksesta ja 
haluavat erityisesti lisätä ymmärrystään sen tuomista 
mahdollisuuksista sekä hyödyistä omassa toiminnassa,
mm. yhdessä tekemällä ja oppimalla muiden kanssa.

Isoja veturiyrityksiä alueelta on jo lupautunut mukaan 
tulevan osaamiskeskittymän keskuksen toimintaan ja  
seuraavaksi luodaan ”partnership” korkeakoulujen ja 
mukaan tulevien yritysten välille ja aloitetaan toiminta!



1) Osaamiskeskittymän toimintamalli 3/3

Partnership (on sitoumus) tarkoittaa mm.

*  osallistumista 3D -toimintaan ja kehittämiseen
*  yritysyhteistyötä/-tilat ja mahd. yhteishankkeita
*  oman osaamistason nostamista
*  yhteisiä, liikkuvia workshoppeja tunnistetuissa 

kehittämiskohteissa (seuraavassa diassa)
*  tiedonhankintaa ja -jakoa sekä avoimuutta
*  koulutuksia (suunnittelu, materiaalit jne.)
*  seminaareja (tiedon lisäämiseksi)
*  verkostoitumista sekä kansallisella että kv-tasolla
*  protoilua esim. Technobothnialla (tulostin)



2) Tarvekartoitus yritysten kehittämistoimista
a

Osaamisen vahvistamista ja tutkimuksen lisäämistä tarvitaan:
1)  Suunnittelussa, 3D-tekemisen lähtökohta!
2)  Materiaalia lisävään valmistuksen teknologioissa
3)  Materiaalituntemuksessa
4)  Luokitukset ja standardit



3) Koulutuksen kehittäminen

* suunnitelma metallien 3D-tulostuksen integroin-
nista opetussuunnitelmiin sekä tuotesuunnittelun,   
materiaali- ja valmistustekniikan opintojaksoihin 

* huomioidaan muutokset ja vaikutukset prosesseissa, 
logistiikassa ja liiketoimintamalleissa 

* 3D-tulostuksen hyödyntäminen opiskelijaprojekteissa

* suunnitelma tarjottavasta täydennyskoulutuksesta 
alueen yritysten työntekijöille

* suunnitelma toimivan oppimis- ja testausympäristön 
luomisesta Technobothnian tiloihin



4) TKI –Tiekartta vuosille 2019 - 2025

Suunnitelmat mm. ensimmäisistä valmisteltavista ja 
käynnistettävistä tutkimus- ja kehityshankkeista, jossa 
yhteistyötä tehdään pienten, keskisuurten ja suurten 
yritysten sekä korkeakoulujen ja muiden julkisten 
toimijoiden kanssa!

3D-tulostuksen hyödyt ovat erityisesti nopeassa 
tuotekehityksessä ja protokokeiluissa, joita kannattaisi 
ja pitäisi ehdottomasti toteuttaa yhdessä. Alueen ja 
yritysten kilpailukyvyn kannalta olisi merkittävä asia, 
että saataisiin syntymään yhteistyötä ja 3D -keskus!



Seuraavaksi tämän hankkeen tiimoilta

1) Workshop-päivä teemalla ”suunnittelu ja design”
.… toimii ”lähtölaukauksena” tavoitteelle!

2) Tehdään jatkokehityssuunnitelma valmiiksi;

”EnergyVaasa 3D-center”
*  kerätään ja sitoutetaan mukaan tulevat yritykset
*  organisoidaan henkilö-/yritystasolla “avainhenkilöitä”
*  partnership on ilmainen, mutta …
*  tulostin Technobotnian tiloihin (lahjoitus/leasing),    

ylläpito ja mahdollinen hankinta vaatii tahtoa ja €!

Olisivatko yritykset valmiita tukemaan tulostimen
saamista esim. yhteisinvestoinnilla tms.?



KIITOS!

Tommi Sykkö
0400 – 358 610
tommi.sykko@merinova.fi

Sami Elomaa
040 – 643 0803 
sami.elomaa@vamk.fi

EnergyVaasa 3D-center
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