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Älykäs Valmistus  
Ekosysteemissä  
-projektikokonaisuus  
 

Tutkimushanke tukee monitieteisesti ÄVE 
-yritysekosysteemin kehittymistä ja vah-

vistumista tuottaen samalla tietoa laajem-
min hyödynnettäväksi. 

 
ÄVE on MEX Finland -ekosysteemiin liit-

tyvä projektikokonaisuus, joka muodostuu 
yrityskohtaisista hankkeista sekä niitä tu-
keasta SMACC-vetoisesta tutkimushank-

keesta. 
 

Tutkimuksen tavoitteena on vastata tuot-
tavuuden haasteisiin digitalisaation kei-
noin, teolliseen transformaatioon osaa-

mista kerryttämällä sekä lisätä alan tutki-
muksen ja opetuksen houkuttelevuutta. 



 

Tarve suunnitella ja valmistaa älykkäitä laitteita, älykkäistä 
osista, älykkäin menetelmin, johti Älykäs valmistus ekosystee-
missä (ÄVE) -tutkimuskokonaisuuden käynnistämiseen. Tutki-
muksen toteuttaa Tampereen yliopisto, VTT ja Tampereen am-
mattikorkeakoulu Älykkäiden koneiden ja valmistuksen osaa-
miskeskittymä SMACCin (Smart Machines and Manufacturing 
Competence Centre) koordinoimana.  
 
ÄVE-hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä kaikkien ÄVE-pro-
jektikonsortion toimijoiden kesken.  Tutkimuksen tavoitteena 
on vastata tuottavuuden haasteisiin ja teolliseen transformaa-
tioon ekosysteemissä; tutkimus käsittää digitalisaation ja uuden 
teknologian työkalujen syvällistä analysointia ja sitä kautta 
mahdollisuuksien jalostamista teollisuuden konkreettiseksi kas-
vuksi. Digitalisaatio vaikuttaa teknologian lisäksi laajasti yrityk-
sen strategiaan, johtamiseen, liiketoimintamalleihin ja -proses-
seihin sekä tulevaisuuden osaamistarpeisiin. 

Älykäs valmistus  
ekosysteemissä 

ÄVE -projektikokonaisuus 

Ekosysteemipartnereiden teolliset 
ympäristöt innovaatioalustana  

 

TOIMITUSKETJU 

ÄVE-hankkeessa tehtävä tutkimus tukee Suomen 
elinkeinoelämän kannalta keskeisen valmistavan teol-
lisuuden kilpailukyvyn ja tuottavuuden kehittymistä 
hyödyntämällä SMACCin jo vakiintuneita toimivia 
prosesseja sekä toimijaverkostoa. Osaamisen kerryt-
täminen niin yrityksissä kuin yliopistoissakin on pro-
jektin tärkein tulos.   

Jotta kehitys saadaan nopeasti sovellettavan, toiminta-
pohjaisen oppimisen piiriin, ekosysteemipartnereiden 
teolliset ympäristöt toimivat hankkeessa testi- ja inno-
vaatioalustana. Ekosysteemimäinen toimintatapa tar-
joaa tehokkaimman perustan uusien materiaalien sovel-
tamiseksi, uusien suunnittelu- ja valmistamismenetel-
mien käyttöönottamiseksi sekä tuotteiden elinkaarihal-
linnan digitalisoimiseksi.  
 
ÄVE-tutkimuskokonaisuuden tehtävänä on tukea moni-
tieteisesti ÄVE-yritysekosysteemin kehittymistä ja vah-
vistumista, ja tuottaa samalla tietoa laajemmin hyödyn-
nettäväksi. ÄVE-hanke käynnistyi syksyllä 2018 ja jatkuu 
vuoden 2020 lopulle. 

Projektitason tärkeimmät tavoitteet ovat syvällinen ma-
teriaali- ja valmistustekniikan tutkimus, joita tukevat ak-
tiivisesti kannattavuuden johtamisen tutkimus sekä te-
koälytutkimus. Tavoitteena on pitkäjänteisten tutki-
mushankkeiden toteuttaminen kone- ja materiaalitek-
niikan alueella yhdessä yritysten kanssa, ja näin valittu-
jen teknologia-alueiden vahvistaminen kansallisesti. 
Hankkeeseen liittyy vahvasti myös kansallinen yhteis-
työ. Tavoitteena on lisäksi lisätä alan huippututkimuk-
sen ja opetuksen houkuttelevuutta. 

 Materiaalitekniikan tutkimus 

 Valmistustekniikan tutkimus 

 Kannattavuuden johtamisen tutkimus 

 Tekoälytutkimus 

 Kansainvälinen yhteistyö 

Vaatimuspohjainen materiaalien määrittely 
Mekaanisten ominaisuuksien käsittelyprosessit 
Uudet testausmenetelmät 

Materiaalien todennettu  
vaatimustenmukaisuus 

Suunnittelun ja valmistuksen integrointi 
Digitaalisen valmistuksen ympäristöt 
Tunnistusmenetelmät toimitusketjussa 

Älykkäiden osien älykäs valmistus 

Toimintamalli ja tietoarkkitehtuuri 
Kapasiteetin hallinta ja ennustaminen 
Toimitusketjun digitaalinen kaksonen 

Oppiva toimitusketju 

MATERIAALIT 

TOIMITUSKETJU 

VALMISTUS 


