
Minkälaisia jäseniä innovaatioklusterissa on?

 Suuret ja keskisuuret yritykset
 Pienet yritykset ja Startupit
 Korkeakoulut ja oppilaitokset
 Tutkimuslaitokset
 Valtion ja kunnan organisaatiot
 Yhdistykset ja etujärjestöt

Tervetuloa jäseneksi

FireLAB Finland innovaatioklusteriin!
Innovaatioklusterin perustehtävänä on maanalaisen rakentamisen, rakentamismateriaalien, tekniikan ja tilojen
toiminnallisuuden sekä työ- ja paloturvallisuuden kehittäminen Suomessa ja kansainvälisesti. Innovaatioklusterin tehtävänä
on tarjota jäsenilleen Pyhäjärven Callion tiloja Pyhäsalmen kaivoksessa sekä palveluita maanalaiseen toimintaan ja
rakentamiseen liittyvän innovaatiotoiminnan, tutkimuksen, tuotekehityksen ja kaupallistamisen, standardisoinnin,
testauksen ja koulutuksen osalta. Lisäksi tehtävänä on edistää yhteistyötä maanalaisen rakentamisen ja toiminnan sekä niihin
liittyvän tuotekehityksen ja tuotteiden kaupallistamisen teemoissa sekä yritysten toiminnan kasvun edistämiseksi
kansallisesti ja kansainvälisesti. Tervetuloa mukaan edelläkävijäksi FireLAB Finland verkostoon!

Mitä etua jäsenyydestä teidän yritykselle on?

 Jäsenyyden kautta olette osa huippuosaajien ja -
organisaatioiden verkostoa

 Kiinteän yhteys ja jäsenhinnat ainutlaatuiseen tutkimus-
ja testiympäristöön
 Oma tuotekehitys- ja testaustoiminta
 Toimialan yhteinen testaustoiminta

 Seminaari- ja koulutustilaisuudet yhteistyössä muiden
toimijoiden kanssa

 Kasvu- ja vientimahdollisuuksien tukeminen laajan
verkoston avulla

 Tutkimus- ja kehittämishankkeisiin osallistuminen oman
tarpeen ja mielenkiinnon mukaan (aloitteet,
osallistuminen, tuloksien hyödyntäminen)

 Viimeisin tutkimukseen ja kehittämiseen sekä uusiin
ratkaisuihin ja tuotteisiin liittyvä tieto ja uutiskirjeet

Mihin innovaatioklusteri pyrkii?

 Jäsenyhteisöiden aktiivisella yhteistyöllä rakennetaan
mahdollisuuksia omaan innovaatiotoimintaan ja
tuotekehitykseen, testaus- ja sertifiointitoimintaan,
tutkimus- ja kehitystoimintaan, osaamisen kehittämiseen
sekä kasvuun niin kotimaassa kuin ulkomailla!

”Maanalainen rakentaminen ja kaivannaisalat ovat tulevaisuuden talouden
kasvumoottoreita maailman laajuisesti. Työ- ja paloturvallisuus, älykkäät
materiaalit ja innovaatiot sekä näiden korkeatasoinen osaaminen keskeisiä
kilpailukykytekijöitä kansainvälisessä toimintaympäristössä. Näillä
erottaudutaan ja ollaan tehokkaita”, toteaa Peter Vesterbacka Finest Bay
Area Development Oy:stä. Tallinnan tunnelihanke on vahvasti mukana
luomassa maanalaisen rakentamisen FireLAB Finland ekosysteemiä
Pyhäsalmella!

Soveltuva- ja 
perustutkimus

Materiaalitestaus

Testausympäristöt

Showroomit
ja markkinointi

Demonstraatiot 
ja koulutus

Teknologian 
kehittäminen

Innovaatiot

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Pertti Kortejärvi, +358 44 972 2549, pertti.kortejarvi@pksafety.fi
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