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 yrityskumppaneita n. 280
 n 650 sidosryhmäkumppania 

Savonlinna
- hankkeita 18

Mikkeli
- hankkeita 77

Kouvola
- hankkeita 42

Kotka
- hankkeita 27

Xamk – Suomen suurin TKI-ammattikorkeakoulu

 16 milj. euroa ulkopuolista rahoitusta 2019
 Metsä-ympäristö-energia – yritysrahoitus n. 3 

milj. € 2019

 hankkeita käynnissä vuositasolla n. 170
 tki-toiminnassa n. 220 henkilöä



Xamk – rakennusteollisuuteen liittyvät toiminnot

Savonlinna
Insinööri (AMK), 
Rakennustekniikka,
Teollinen puurakentaminen

Kuitulaboratorio (puututkimus)

Suunnitteilla Puurakentamisen 
testauslaboratorio

Mikkeli
Puu- ja materiaalitekniikan
palvelu- ja tutkimusyksikkö

Mikpolis

Talotekniikka
Insinöörikoulutus

Laboratoriot

Kouvola
Muotoilija (AMK), puumuotoilu

Kotka
Insinööri (AMK), 
Rakennustekniikka
Rakennusten energiatehokkuus TKI
Rakentamisen kiertotalouteen liittyvää
hanketoimintaa



Talotekniikan koulutus Xamk Mikkeli
Teoriaa ja käytäntöä yhdistellen

Talotekniikan AMK-opintojen laajuus on 240 opintopistettä ja opintojen kesto 
4 vuotta. Päivä- ja monimuoto-opiskelua, harjoittelujaksoja, projekteja*, 
tiimityötä ja opinnäytetöitä. Vuosittain valmistuu yli 50 talotekniikan 
insinööriä joiden työllistymisnäkymät ovat erittäin hyvät. Opiskelijoita on tällä 
hetkellä yli 300. Valmistuvista noin 15% on ulkolaisia opiskelijoita omasta 
Building Services Engineering -ohjelmasta.

Lähes kaikenlaista lämpöä, vettä ja ilmaa lähes kaikkialle

https://read.xamk.fi/2020/koulutus/talotekniikan-projektitoimisto-vahvistaa-aluekehitysta/*

Rakennuksissa lämmitys, vesi, ilmanvaihto, automaatio
Teollisuudessa prosessien olosuhteet ja vaatimukset, energiatehokkuus
Yhteiskunnassa vesijohtoverkostot, vesilaitokset, kaukolämpöverkostot, lämpölaitokset

LVI-insinöörin tehtäviä suunnittelu, projektinhoito, valvonta ja rakennuttaminen, tuotanto…
Työnantajat suunnittelutoimistoja, urakoitsijoita, laitevalmistajia... Paljon pieniä toimijoita sekä suuria 

kansainvälisiä yrityksiä

Monipuoliset työtehtävät 

https://read.xamk.fi/2020/koulutus/talotekniikan-projektitoimisto-vahvistaa-aluekehitysta/


Teollinen puurakentaminen Xamk Savonlinna
• Puurakentamisen koulutusohjelmasta valmistuu teollisen 

puurakentamisen ammattilaisia ja tutkintonimike on insinööri (AMK). 
Koulutus profiloituu teollisen puurakentamisen 
rakennusinsinöörikoulutukseksi, jossa keskeisiä teemoja ovat mm. 
teolliset puurakennustuotteet, moduulirakenteet sekä kestävän 
kehityksen ja energiatehokkuuden huomioiminen rakentamisessa. 

• Opintojen pohjana ovat talonrakennustekniikan ja rakennetekniikan 
perusopinnot, jotka kuuluvat rakentamistekniikan ydinopintoihin. 
Täydentävien opintojen painopisteinä on puurakenteiden suunnittelu. 



Mihin meiltä valmistutaan?



Tulevaisuusnäkymiä

Yrityksille insinöörityöntekijöitä
Yrityksille projektitöitä
Tulevaisuuden osaajia
Tavoitteena alan osaamiskeskittymän
Rakentaminen Etelä-Savoon



Xamk – Etelä-Savon tutkimustoimintaa alaan liittyen
Kiertopuu - Puutuoteteollisuuden pakkauksista ja sivuvirroista kierrätystuotteita 

– (Xamk/Mikpolis, Aalto), 316 784 € (Aalto 144 784 €), 01.09.2018 - 31.08.2020, Etelä-Savon Maakuntaliitto
Nanotomo – nanotomografiamenetelmän hyödyntäminen materiaalitutkimuksessa

– hankepari (Xamk/Mikpolis) 435 749 € + 370 000 € 01.06.2020 - 31.12.2022, Etelä-Savon Maakuntaliitto
Wood – AI – Puunjalostuksen keinoälysovellukset ja mittaukset

– Laiteprojektissa hankittu mm. ABES –testilaite Savonlinnaan (viilutuotteiden tutkimus ja testaus osana puurakentamisesta)
Puurakentamisen laboratorio – mallinnukset ja mittaukset 

– YM Puurakentamisen ohjelma, 1.4.2020 – 31.12.2020
Puusta hyvinvointi-innovaatioita (rakentamisen ja asumis- sekä työviihtyvyyden näkökulma)

– 466 920 €, Xamk, Mikpolis osatoteuttajana, 01.09.2020 - 31.12.2022, Etelä-Savon Maakuntaliitto
Rahoittajan hyväksyntäprosessissa olevat hankkeet:

– Puupihi – Puun pintahiiltoprosessin kehittäminen, 207 034 €, Etelä-Savon maakuntaliitto
– Betoni-biohiiili –materiaalit EAKR
– Long-term safety of wooden prefabricated house (SAFEHOUSE), 960 000 €, Suomen Akatemia (Luke-UEF-Xamk)

Valmisteluvaiheessa olevat hankkeet
– Palosuojauksen pitkäaikaiskestävyys + laiteinvestointi, n. 380 000 €, Etelä-Savon maakuntaliitto

Xamkin päättyneitä hankkeita puu- ja rakennusteollisuuteen liittyen:
– Puhdas Puupinta (YM-hanke Teolliseen puurakentamisen liittyen)
– PUURAKES – Puurakentamisen edistäminen Etelä-Savossa
– Palosuojauksella uutta liiketoimintaa lämpöpuuklusterille
– Digitalo – älykäs taloautomaatio
– VOC-ONLINE – Terveellisempää sisäilmaa anturoinneilla

TKI-toiminta keskittyy
lähinnä puutuotteiden
/puurakentamisen kilpailu-
kyvyn kehittämiseen
- Xamkin osaaminen
- Maakuntastrategia
- Yritysten aktiivisuus



Massiivipuu- ja hybridirakentamisen 
laboratorio

Xamk-Aalto energiatehokkuuden
mittaamisen “Testitalot” Savonlinnaan
loppuvuonna 2020
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