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Taustatietoa 

 Aloitettu osana kansallista Energiateknologian 

klusteriohjelmaa 2007 -2013

• http://www.oske.net/osaamisklusterit/energiateknologia/

• Tavoitteena vahvistaa suomalaista kilpailukykyä ja 

liiketoimintaa

• Ydinenergia-ala valittu yhdeksi fokusalueista

– Maailmanlaajuinen ydinenergian renessanssi

– Suomessa on alan osaamista

 Ohjelmaa toteuttavat fokusalueille valitut vastuutahot

• Teknologiakeskus Pripoli, Prizztech Oy – ydinenergia-

alan liiketoiminta-mahdollisuudet, kohderyhmä 

laite/palvelu-toimittajayritykset



FinNuclear – historiaa

 Teollisuuden kytkeminen mukaan heti

ohjelman alussa toimintaa ohjaamaan

 Vaihe I (2007-2008)
• Laaja selvitystyö ydinenergia-alan tilanteesta 

maailmalla ja kotimaassa (keskeinen kontribuutio

alan ammattilaisilta)

• Suosituksia organisoitumisesta

 Vaihe II (2009 -2010)
• Suositusten implementointi käytäntöön

(organisoituminen, tukipalvelut, valmiudet)

• Laajennettu yritysosallistuminen

 Vaihe III (2011 -2013)
• Toiminnan vakiinnuttaminen  

• Fokus: yhteistoimintaklusterit ja yritysten valmiudet



Ydinenergia-alan markkinat

 http://www.world-nuclear.org/info/reactors.html

• 53 rakenteilla

• 142 suunnitteilla

• 327 aikeita

 Lisäksi laajat modernisointi ja eliniän pidentämisen hankkeet

Kestävää kysyntää näkyvissä

 Useimmat ydinenergialaitoksen toimitukset eivät vaadi 

reaktoriteknologian hallintaa  monilla yrityksillä on mahdollisuus 

osallistua alan merkittäviin investointi-hankkeisiin; 

kansantaloudelliset vaikutukset voivat olla huomattavia 



Mihin FinNuclear pyrkii?

 Kohottamaan yritysten valmiuksia toimia 

kilpailukykyisinä tarjoajina ydinenergia-alalla

(suunnittelu, uudisrakentaminen, modernisoinnit, huollot, jätehuolto, purkaminen)

 Keinot:

 Lisätään suomalaisten alan osaajien määrää 

yrityksissä sekä näiden osaamiskapasiteettia

 Muodostetaan kokonaisuuksia jotka pystyvät 

toimittamaan isoja kokonaisuuksia

 Tukemaan mahdollisen uuden teollisuuden haaran 

kehittymistä (esim konepajateollisuudessa)



Välttämättömiä panostuksia

 Investoiminen

• Valmiuksien parantaminen

• Tuotannon T&K 

• Resurssit

 Toimitusketjujen rakentaminen

 Verkostoituminen, markkinointi

 Mahdollisuuksien ja alan kehittymisen seuranta

 Yhteinen teollisuusfoorumi tukena



Ydinenergia-alan toimittajat

• 65 jäsenyritystä

OHJAUSRYHMÄ

Edustajat : 

• Yritykset (10)

• Yhdistykset (2)

• Ministeriö (1)

• Tutkimus (1)

• Osaamiskeskusohjelma (1)

Ohjelma

Organisaatio 2009-2010

FinNuclear –yksikkö/Prizztech Oy

• 3-4 henkilöä

• Operatiivinen vastuu, yhteinen 

tukipalvelu:

•Toimijoiden yhteinen edustaminen

• Yritysvalmennus

• Konsortioiden, toimitusketjujen 

valmistelu

• Tapahtumat

• www.finnuclear.fi

• Projektiseuranta

• Uutisten tuottaminen

http://www.teknologiateollisuus.fi/fi/
http://www.finnuclear.fi/
http://www.finnuclear.fi/


VOIMAYHTIÖT PALVELULIIKETOIMINTA

VALMISTAVA TEOLLISUUS, ASENNUKSET MUUT ORGANISAATIOT

FinNuclear ohjausryhmä 2009 -2010

FortumFennovoima TVO Telatek

Outokumpu

Pöyry        Dekra

Wärtsilä

Hollming

Kraftanlagen Arge OL3

Energiateknologian klusteriohjelma

Energiateollisuus Teknologiateollisuus

TEM VTT



Ohjausryhmä 2009-2010, pj. Tuomisto Harri / Fortum

 Andersson, Matti Dekra Industrial

 Andersson, Iiro Prizztech Oy (Oske)

 Aurela, Jorma TEM

 Hyvärinen, Juhani Fennovoima

 Kuisma, Kari Pöyry

 Kuitunen, Markku Kraftanlagen Arge OL3

 Kätkä, Martti Teknologiateollisuus ry

 Latvala, Keijo Teollisuuden Voima

 Liikamaa, Rauno Telatek

 Martin, Lars Wärtsilä

 Muranen, Lauri Energiateollisuus

 Parviainen, Tuomas Outokumpu

 Plit, Herkko Fortum Nuclear Services

 Rastas, Ami

 Rintamaa, Rauno VTT

 Routti, Jorma Cimfunds

 Salo, Risto Hollming



Esimerkkejä toiminnasta



Osallistuvien yritysten tietokanta
www.finnuclear.fi/directory



Yhteiset esiintymiset



Verkostoitumistapahtumat 

Suomessa

Meet the NPP-vendor:

Areva, Atomstroyexport, GEH,

MHI, Toshiba-Westinghouse

b2b-tapaamisia

40 suomalaisyrityksen kanssa

 Jatketaan 

reaktoritoimittajakohtaisesti

• Ranska-Suomi ydinenergia-alan 

yritysten B2B –tilaisuus, seuraava 

03/2011

•Ydinenergia-alaa koskeva T&K –

workshop

•Tsekki-Suomi ydinenergia-alan 

yritysten B2B –tilaisuus



Verkostoitumistapahtumat 

muualla

 Konsepti kiinnostaa rajojen ulkopuolellakin:

Esiintymisiä mm.:

• Elforsk Seminar, Tukholma, 01/2010 

• Agoria, Brysseli, Belgia 05/2010

• Estonia New Nuclear Build, Tallinna, 06/2010

• Lithuanian New Nuclear Build, Vilna 09/2010

• European Nuclear Supply Conference, Lontoo 

11/2011



Alan seuranta, uutisten tuottaminen 



Nuclear training for industry (1/2)
Juha Miikkulainen/FinNuclear

 to industrial companies with a focus to participate in the 

nuclear new-build projects and supply chain

 program is designed in cooperation with the utilities

 each of the utilities acts as the host for the dedicated 

training module session

 lecturers are experienced specialists

 intention is to repeat the modules about twice a year in 

Finnish and English => participants around Baltic sea?

 Participants recommended to have engineering 

experience from industrial sectors



Nuclear training for industry (2/2)
List of contents

Module
1

Module
2

Module
3

Module
4

BASICS OF NUCLEAR POWER hosted by

• Nuclear power plants and processes

• Radiation, radiation protection

• Safety culture

QUALITY AND REGULATION hosted by

• Project management and systems

• Quality management

• Codes, standards and regulatory control

NUCLEAR POWER OPERATIONS hosted by

• Technology and operations of NPP

• Nuclear safety

• Life-cycle of NPP

NUCLEAR PROJECTS hosted by

• Implementation of NPP new build project

• Quality requirements and documentation

• Working safety

http://www.tvons.fi/www/page/suomi/
http://www.tvons.fi/www/page/suomi/


Verkostotapahtumat ja kontaktien 

luominen 2009-2010 keskeistä

 Yhteisiä messuesiintymisiä: 6

 Seminaareja: 10

 Yritysvalmennustilaisuuksia: 5

 Muita esiintymisiä: 15

2011-2013 fokusalueet

 Toiminnan vakiinnuttaminen, mahd. esimerkkinä NIA 

(Iso-Britannia) tai Foronuclear (Espanja)

 Yritysten yhteistyö  klustereita, joint-venture toimintaa, 

yhtiöitä? vrt. Finnatom

 Yritysten valmiuksien kohottaminen



Taustatoiminnalla organisoitava 

toimitusketjujen kehittäminen 

 Toimialaryhmän klusteriprojekti rakenteilla

 Kokemusta omaavien alihankkijoiden kartoitus

 Laitostoimittajien tapaamisia/yritysvierailuja 

pienryhmissä  kontaktipintoja

 TaV –mietinnössä FinNuclear mainittu

 Konseptin mahdollinen laajentaminen kansallisesti 



Yritykset

TUKIPALVELUT

• alan hankeseuranta ja tiedotus

• benchmarking toiminta

• kontaktien luominen/ylläpitäminen ja syventäminen

• markkinointi

• kehityshankkeiden käynnistäminen  *) **)

ja mahdollinen osallistuminen

*) Suomeen kertyneen 

alihankintaosaamisen

kartoitus

VALMIUKSIEN KOHOTTAMINEN

• yritysvalmennus (yleinen ja räätälöity)

• toimittajaksi kvalifioituminen **)

Vaihe 1 = valmistelu (esiselvitykset, tavoite, rahoitus)

Vaihe 2 = veturit + kumppanit (supply chain)

Vaihe 3 = strategia

Vaihe 4 = toiminta- ja sopimusmallit

Vaihe 5 = strategian implementointi

TAVOITE:
valmius

osallistua 

tarjouskilpailuihin

KLUSTERI 1
Esim. NPP laitoksen 

konepajamodulit

KLUSTERI 2

Vaiheet 1 – 2 – 3 – 4  - 5 



Yhteistyö ATS:n kanssa?

 Toiminnasta kertominen FinNuclear uutiskirjeen 

yhteydessä – miten hakeutua jäseneksi

 Lyhyet ekskursiot; firmoille saisi olla max 2-3 pv

 Verkostotapahtumat?



Lisätietoja:

FinNuclear –ohjelma, klusterit: 

Leena.Jylha@finnuclear.fi

Tel. +358 44 710 5336

Yritysvalmennus: 

Juha.Miikkulainen@finnuclear.fi

Tel. +358 44 710 5347

Verkostotapahtumat: 

Jouko.Koivula@finnuclear.fi

Tel. +358 44 710 5333

Uutisseuranta, viestintä: 

Megumi.Asano-Ulmonen@finnuclear.fi

Tel. +358 44 710 5334
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