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Ainetta lisäävä valmistus (additive manufacturing, 3D-tulostus) on ajankohtainen teknologinen 
mahdollistaja tuotantotoiminnan kehittämisessä ja uudistamisessa. Globaalin ainetta lisäävän valmistuksen 
markkinoiden uskotaan kasvavan tulevina vuosina, ja sen teollisia sovelluksia kehitetään nyt kaikkialla 
maailmassa ja monilla toimialoilla. Ainetta lisäävän valmistuksen eri toimialat (materiaalituotanto, 
laitetuotanto, ohjelmistokehitys, tuotevalmistus, palvelut) muodostavat uusia, dynaamisia ja 
monimutkaisia innovaatioverkostoja, joissa tarvitaan myös uusia liiketoimintamalleja. Kun teknologia 
lähivuosina kehittyy ja leviää, yritykset eri toimialoilla ottavat uusia ratkaisuja käyttöön ja myös uudistavat 
arvoverkostojaan. 
 
I AM RRI –tutkimusprojekti tarkastelee ainetta lisäävän valmistuksen innovaatioverkostoja ja tuottaa tietoa 
ja uusia malleja siihen, miten monimutkaiset innovaatio- ja arvoverkostot mahdollistavat vastuullisen 
tutkimuksen ja innovaation syntyä valmistavassa tuotannossa. Projektissa tarkastellaan syvällisesti ainetta 
lisäävän valmistuksen innovaatioverkostoja, niiden sidosryhmäkokoonpanoa ja -kytkentöjä, ennakointia, 
arvon tuottoa ja innovaatioiden omaksumista ja leviämistä. Projektissa tuotetaan dynaaminen malli, jolla 
syvennetään innovaatiosysteemin ymmärrystä ja simuloidaan arvon syntyä ja hallintaa monimutkaisissa 
ainetta lisäävän valmistuksen verkostoissa. Lisäksi verkostojen mallintamisen kautta etsitään tietoa 
nopeiden muutosten seurauksista ainetta lisäävän valmistuksen innovaatiosysteemissä sekä vastuullisen 
tutkimuksen ja innovaatioiden lähteitä kestävän kehityksen hengessä.  
 
Projektin sovellusesimerkit koskevat ainetta lisäävää valmistusta autoteollisuudessa ja lääketieteellisen 
teknologian alalla. Innovaatioiden omaksumisen ja innovaatioverkostojen malleja kehitetään ja 
jatkojalostetaan näiden alojen showcasejen myötä. Projektin tuloksia hyödynnetään sekä tiedeyhteisössä ja 
toimialojen innovaatioverkostojen kehittämisessä että kansallisessa ja kansainvälisessä innovaatioiden 
ohjauksessa (policy development). Pyrkimyksenä on käynnistää laaja institutionaalisen kentän 
uudistaminen ainetta lisäävän valmistuksen vastuullisen soveltamisen myötä. Kestävien ratkaisujen ja 
innovaatioavauksien löytäminen edistää vastuullista kasvua ja kehitystä Euroopassa ja edistää ainetta 
lisäävän valmistuksen kilpailukykyä globaalisti. 
 
Projektin rahoitus on EU:n Horizon 2020 ohjelmasta SwafS 12-2017. Projekti jatkuu 3 vuotta (5/2018 – 
4/2021). Konsortioon kuuluu 15 osapuolta, joista 4 on yliopistoja ja 11 yksityisiä yrityksiä tai 
tutkimuslaitoksia. 
 
Kontaktihenkilö, tutkimuksen vastuullinen johtaja TTY:ssä: Prof. Miia Martinsuo, miia.martinsuo (at) tut.fi, 
puh. 040-8490895 
 
Tutkija, tohtorikoulutettava Toni Luomaranta.  
 
 


