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Ubiikkiyhteiskunta

”Ubiikkiyhteiskunnassa äly on autojen renkaissa ja 

ohjauskeskuksissa, talojen seinissä, kaupan 

jauhelihapaketissa, motoristin haalareissa, hiihtokeskuksen 

hissilipussa, halinallessa, mummon pillerilaatikossa ja 

monessa muussa paikassa.”

Mika Mannermaa

Jokuveli – elämä ja vaikuttaminen ubiikkiyhteiskunnassa



Robosanastoa

 Robotti – ohjelmoitava laite, joka pystyy suorittamaan sille määrätyn tehtävän

 Robottiauto, teollisuusrobotti, hoivarobotti, palvelurobotti jne.

 Keinoäly – koneiden äly. Ohittaa ihmisen älykkyydessä v. 2040?

 Ubiikkiteknologia – kaikkialla läsnä olevaa teknologiaa

 Ambient intelligence – teknologia reagoi ihmiseen

 Big Data

 3D - printtaus

 Transmedia – media joka puolella

Lähde: Intellectual Transit Zone

http://intellectualtransitzone.wordpress.com/2013/02/02/robosanastoa-aikalaisille/

http://intellectualtransitzone.wordpress.com/2013/02/02/robosanastoa-aikalaisille/


Robottimarkkina

 NYT: Noin 15,5 miljardin markkina – EU:n osuus tästä 3 miljardia

 Pelkästään palvelurobottien markkinan arvio yli 100 miljardia euroa vuoteen 2020 mennessä

 Kasvuvauhti 40 % vuodessa, suurinta pelastus- ja turvallisuustoiminnassa ja ammattimaisella 
siivousalalla.

 Tämän arvion lisäksi tulee teollisuusrobotit, robottiautot jne.

 EU tukee robotiikan tutkimus- ja kehitysohjelmaa mm. Horisontti 2020 –hankkeen (2014-2020 / 80 
mrd euroa) puitteissa.

 Pyritään luomaan uutta kasvua ja uusia työpaikkoja Eurooppaan

Lähde: EUTI – EU:n tutkimus ja innovaatio-ohjelmat

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-978_fi.htm?locale=en

http://www.tekes.fi/eu/fi/community/Uutiset/876/Uutinen/1913?name=Eurooppalaiselle+robottiteollisuudelle+
nostetta

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-978_fi.htm?locale=en
http://www.tekes.fi/eu/fi/community/Uutiset/876/Uutinen/1913?name=Eurooppalaiselle+robottiteollisuudelle+nostetta


Robottiviikko – EU Robotics Week

25.11. – 1.12.2013

 Perustettu 2010

 Vuonna 2012 mukana 21 eurooppalaista maata ja yli 200 tapahtumaa

 Suomi mukana nyt ensimmäistä kertaa!

 Robottiviikon tarkoitus:

 lisätä tietoisuutta robotisaatiosta ja sen vaikutuksista sekä siihen liittyvistä liiketoiminta 
ja elinkeinomahdollisuuksista.

 Päätapahtuma Helsingissä YLE:n Studio 7:ssa

 Oheistapahtumia ympäri maan, kunnissa, kouluissa, yrityksissä jne.

 Salossa lähtölaukauksena RoboSalo 2013?

 www.robottiviikko.fi

 www.robosalo.com

http://www.robottiviikko.fi/
http://www.robosalo.com/


Robottiviikko – EU Robotics Week

25.11. – 1.12.2013
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Robotdalen

 Opintomatka Ruotsiin Robotdaleniin 23. - 25.10.2013

 Västeråsissa sijaitseva robottialan innovaatiokeskus, toiminut jo 7 vuotta.

 Menomatka laivalla – roboseminaari, verkostoitumista, yhteinen illallinen.

 Ruotsissa vierailu Robotdaleniin torstaina + yritysvierailut perjantaina

 Paluu lentokoneella pe 25.10.

 Salosta delegaatio mukaan? Matkan rahoitus?

 www.robotdalen.se

http://www.robotdalen.se/


Robottiasiaa: Linkkilista

 http://www.robottiviikko.fi 

 https://www.facebook.com/groups/robottiviikko/

 https://www.facebook.com/groups/RoboSalo/

 http://www.robosalo.com/

 http://intellectualtransitzone.wordpress.com

 http://www.foresight.fi/2013/08/30/kestavyysvaje-tuottavuushaasteet-ja-robotisaatio/

 http://www.alternativefutures.fi/ihminen-edella-ubiikkiyhteiskuntaan/

 http://kideblogi.wordpress.com/2013/05/03/big-data-on-murros-joka-vaikuttaa-kaikkiin-

toimialoihin/

http://intellectualtransitzone.wordpress.com/
https://www.facebook.com/groups/robottiviikko/
https://www.facebook.com/groups/RoboSalo/
http://robosalo.com/
http://intellectualtransitzone.wordpress.com/
http://www.foresight.fi/2013/08/30/kestavyysvaje-tuottavuushaasteet-ja-robotisaatio/
http://www.alternativefutures.fi/ihminen-edella-ubiikkiyhteiskuntaan/
http://kideblogi.wordpress.com/2013/05/03/big-data-on-murros-joka-vaikuttaa-kaikkiin-toimialoihin/

