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Varavoimaratkaisut

”Tekes” –hankkeesta
muistinvirkistys:

Työpakettiselvitykset.
Arvoverkkoprojektien
käynnistäminen

Ydinenergiaprojekteihin
soveltuvan
alihankintaosaamisen
kehittäminen

Nostolaitteet

Asiantuntijapalvelut,
ratkaisut
Putkistot, teräsrakenteet

Eristeratkaisut

Esiauditointimenettely ja
vaatimusten hallinnan
konsepti

Rakentamisen
kokonaistoimitukset

2011-2014
Valmistavan teollisuuden
kehitysalusta

Sopimusjuridiset
erityispiirteet

Käynnistettävät jatkohankkeet jatkavat
omina projekteinaan. FinNuclear Oy voi
toimia näissä mukana koordinoijana
tai tuottaa asiantuntijapalvelua.

Käyttöautomaatio

Asennukset

Konepajatuotteet

Valmistavan teollisuuden kehitysalusta
 Ydinalaa ajatellen kootuille teollisuuden alliansseille ja merkittäville
toimitusketjuille on markkinoita myös muilla vaativilla toimialoilla:
kaasuteollisuus, off-shore, laivanrakennus, arktiset projektit
 Valmistavan teollisuuden kehitysalusta –projekti:
- Mallina NAMRC/UK, Nuclear Advanced Manufacturing and Research
Centre
- 1. FinNuclear -vierailu 12/2012
- mallina kiinnostava, ”SHOK –kuvio täydennettynä merkittävällä
laitekannalla  suora soveltaminen teollisuuteen. Mukana
toimialan yritysvalmennus”.
- Sovellettavissa Suomeen ottamalla muita toimialoja mukaan ja
laaja osallistumispohja
- 2. FinNuclear –vierailu isommalla delegaatiolla, 01/2014
- Useiden tahojen virinnyt kiinnostus
- NAMRC Esittely 6.5 Tampereella
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Tavoite: Kehitysympäristö, jolla nostetaan
valmistavan teollisuuden kilpailukykyä
kustannustehokkaasti
Tekeminen:
- Opetellaan uusia teknologioita
- Tutkitaan ja kehitetään uusia toimintamalleja,
menettelytapoja ja palvelukonsepteja
- Organisoidaan systemaattinen ennakointi
Keinot:
- Luodaan verkosto, joka jakaa kehitys- pilotointi- ja
testausalustoja laitteineen,
- Teollisuuden, tutkimuksen ja julkisen sektorin
(rahoitus)yhteistyö; ohjelma tai laajamittainen
projekti
- Pitkäaikainen sitoutuminen (5-7vuotta)
- Teollisuusvetoinen johtoryhmä
Käynnistäminen
- Veturina: FinNuclear , VTT Tampere (olemassaoleva
ydinalan tki-alusta), avainyritykset. Rahoitus Tekes
- Kumppaneina: alueelliset keskittymät (esim
Koneteknologiakeskus) ja pk-yritykset. Alueellinen
rahoitus rakennemuutos/EAKR –varat.

Valmistavan teollisuuden
kilpailukyvyn nostaminen
kehittämällä osaamista vaativiin
toimintaympäristöihin
Teknologiat: Suurnopeustyöstöt,
Testausmenetelmät, Uudet materiaalit, Teollinen
Internet, Digitaalinen ympäristö, Vaatimusten
hallinta, Etäoperointi, Pulverimetallurgia,
3D- tulostus…

Sovelluskohteet: Vaativat

Osallistujat:

toimintaympäristöt, esim
ydinvoima, kaasu/off-shore,
arktiset alueet

1-taso: keskeiset toimijat
2-taso: muut sidosryhmät
(mallia NAMRC/UK)
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Hankkeen taloustilanne
Jäljellä 1.1-30.6.2014
Esiauditoinnin viimeistely
Vaatimusten hallinnan
konsepti
Jatkohankkeiden
käynnistäminen
Koordinointi, raportointi,
taloushallinto
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