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Keski-Pohjanmaalla avara luonnonmaisema ja maaseutumai-
nen ympäristö sekä vilkkaat kaupunkitaajamat kohtaavat. 
Teollisuustuotanto on keskittynyt rannikkoalueelle ja erityi-
sesti Kokkolaan, joka on Keski-Pohjanmaan alueen taloudelli-
nen, hallinnollinen ja sivistyksellinen keskus. Kokkola on kak-
sikielinen kaupunki, jonka 47 000 asukkaasta 14 % puhuu 
äidinkielenään ruotsia.

Kokkolalla on pitkät perinteet teollisuuskaupunkina. Tärkeim-
piä teollisuuden toimialoja ovat kemianteollisuus, metalli- ja ko-
nepajateollisuus sekä veneteollisuus. Kaupungissa toimii myös 
useita tieto- ja viestintätekniikkaan keskittyneitä yrityksiä. Poh-
janmaan rannikon suurin teollisuussatama mahdollistaa tehok-
kaat kauppayhteydet eri puolelle Eurooppaa sekä Venäjälle. 

Kokkola on kasvanut viimeisten vuosikymmenten aikana maa-
kunnalliseksi palvelukeskukseksi. Monipuolisen koulutuksen 
lisäksi alueella tehdään korkeatasoista tutkimus ja kehitystyö-
tä. Ammatillisten oppilaitosten ja Centria ammattikorkeakou-
lun lisäksi kaupungissa toimivat Kokkolan yliopistokeskus Chy-
denius sekä Teknologiakeskus KETEK Oy.

Keski-Pohjanmaalle ja Kokkolaan on hyvät kulkuyhteydet. 
Kokkola sijaitsee Pohjanmaan radan varrella, ja junamatka 
pääkaupunkiin taittuu nopeimmin neljässä tunnissa. Kokkola-
Pietarsaaren lentoasemalta on yhteydet Helsingin kautta myös 
muualle maailmaan.
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Tampereen teknillisen yliopiston (TTY), Teknologiakeskus 
KETEK Oy:n ja Centria ammattikorkeakoulun muodostama 
lasertyöstön tutkimusryhmä LaserCo tekee kansallisesti ja 
kansainvälisesti kilpailukykyistä, yliopistotasoista tutkimus- 
ja kehitystoimintaa lasertyöstötekniikan alueella sekä pyrkii 
lisäämään tutkimus- ja kehityshankkeiden rahoitusta Keski-
Pohjanmaan alueella.

Tutkimusryhmällä on käytössään laaja kontaktiver-
kosto alan johtavien tutkimuslaitosten kans-
sa sekä ajanmukaisimmat materiaalien 
karakterisointiin, laserpinnoitukseen 
ja -hitsaukseen liittyvät laitteistot ja 
menetelmät, jotka käytännön so-
vellustasolle vietyinä tuottavat 
entistä laadukkaampia tuottei-
ta kustannustehokkaasti. Tämä 
avaa alueen kone- ja metalli-
teollisuudelle uusia mahdol-
lisuuksia kehittyä, kilpailla ja 
menestyä.  

Kokkolassa sijaitsee pohjoismaiden suurin epäorgaanisen ke-
mianteollisuuden keskittymä. Kemian teollisuudella ja alueen 
kemian alan koulutuksella sekä korkeakoulujen tutkimuksel-
la tulee tulevaisuudessakin olemaan merkittävä vaikutus 
Kokkolan seudun kehitysnäkymiin. Viime vuosina ke-
mian tutkimusta on vahvistettu ja alueelle on luotu 
edellytyksiä kansallisesti ja kansainvälisesti kil-
pailukykyiselle soveltavan kemian tutkimustoi-
minnalle. 

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa toi-
mivan soveltavan kemian tutkimusryhmän 
toiminta on Oulun yliopiston alaista tutkimus-
toimintaa. Tutkimuksen painopisteenä on epä-
orgaaniseen materiaalikemiaan liittyvä tutkimus, 
jota toteutetaan yhteistyössä Centria ammatti-
korkeakoulun, Teknologiakeskus KETEK Oy:n sekä 
alueella toimivien sektoritutkimuslaitosten kanssa. 
Keskeisiä tutkimusalueita ovat katalyyttiset materiaalit 
prosessi- ja ympäristötekniikan sovelluksissa, akkukemi-
kaalit sekä kemiallinen saostus metallikemikaalien valmistuk-
sessa ja metallien talteenotossa. Teknologiakeskus KETEK Oy 
tuottaa yrityksille suunnattuja teknologiapalveluja ja kemian 
analyysipalveluja sekä koordinoi osaamiskeskusohjelmaa alu-
eella. Tutkimusryhmän käytössä ovat modernit oppimis- ja 
tutkimusympäristöt.

Soveltavan kemian tutkimuksessa erityisen keskeisessä osassa 
ovat alueella toimivat kemian alan yritykset, joiden kanssa yh-
teistyössä kasvatetaan alueen osaamista tarjoamalla kemian 
korkeakouluopintoja sekä luomalla uutta osaamista tutkimuk-
sen kautta em. keskeisillä osaamisalueilla.

Langattomien järjestelmien tutkimus Kokkolan yliopistokeskus 
Chydeniuksen tietotekniikan yksikössä keskittyy langattomiin 

sensoriverkkoihin, erityisesti noodien ohjelmistoarkkiteh-
tuuriin, verkonhallinnan menetelmiin, virransäästömene-

telmiin sekä reititykseen ja synkronointiin. Soveltavaa 
tutkimusta tehdään yhteistyössä Centria ammattikor-
keakoulun kanssa, jonka tutkimus-, kehitys- ja inno-
vaatiotoiminnan painoaloihin hajautetut ja langatto-
mat järjestelmät kuuluvat olennaisena osana. 

Langaton sensoriverkko eli anturiverkko koostuu 
hajautetuista ja itsejärjestyvistä langattomaan ra-

dioteknologiaan perustuvista mittausnoodeista. 
Sensoriverkkotutkimusta tehdään hyödyntäen 

omaa, IEEE802.15.4 standardiin perustuvaa, 
CiNet-kehitysympäristöä. Sensoriverkkoja 

sovelletaan esimerkiksi ympäristömittauk-
siin, päästöjen tarkkailuun, teollisuuden 
huolto- ja prosessimittauksiin, sekä kas-
vuolosuhteiden mittaamiseen. 

Tutkimusryhmä tekee syvällistä yhteis-
työtä yritysten ja organisaatioiden kans-
sa, joilla on tarve soveltaa sensoriverk-
koteknologiaa omassa toiminnassaan 
tai rakentaa anturiverkkoon perustuvia 
ratkaisuja asiakkailleen. Tämä yhteistyö on 
tuottanut huomattavan määrän soveltavia 
ratkaisuja, jotka ovat päivittäisessä käytössä 
osana yritysten operatiivisia järjestelmiä.

LASER KEMIA LANGATTOMAT
JÄRJESTELMÄT

Keskeiset toimijat alueella ovat Tampereen teknillisen 
yliopiston Muovi- ja elastomeeritekniikan labora-
torio, Teknologiakeskus KETEK Oy sekä muo-
vi- ja veneteollisuuden yritykset. Tutkimus 
alueella tukeutuu vahvasti materiaalikemi-
an ja tuotantomenetelmien osaamiseen. 
Alueen soveltavan materiaali- ja tekno-
logiatutkimuksen olennainen piirre on 
läpileikkaavuus, monialaisuus, poikki-
tieteellisyys sekä teknologian siirto eri 
teollisuudenalojen välillä. Alueella tarjo-
taan korkeatasoista soveltavaa tutkimus- ja 
kehitystyötä sekä testaus- ja analyysipalve-
luja. Laaja kansainvälisten osaajien verkosto on 
käytössä isompien tutkimushankkeiden toteutta-
miseksi ja erityisosaamisen saamiseen yritysten tarpeisiin.
  
Tutkimusyhteisön keskeiset tutkimus- ja kehitysteemat ovat:

muovien sulatyöstö, esim. sekoitus, ekstruudio,  
 ruiskuvalu

komposiittirakenteiden kehitys 
uusiutuviin luonnonvaroihin pohjautuvat materiaalit,  

 kuten luonnonkuidut, biopohjaiset polymeerit ja  
 niiden yhdistelmät 

nanoteknologioiden soveltaminen materiaalien ja  
 tuotteiden kehittämisessä   

muovien ja komposiittien kierrätys 
muovi- ja komposiittimateriaalien lasertyöstö
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