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NOPSA- Nopeat 
digitaaliset kokeilut



Webinaarin sisältö

• Hanke-esittely
• Webinaariaiheet (n. 15min / esitys)
• Q/A



Hanke-esittely
• Yhteishanke Oulun Ammattikorkeakoulun ja Centria Ammattikorkeakoulun kanssa
• Hankkeen toteutusaika: 1.3.2022-31.8.2023
• Hankebudjetti: 338 133 €

• Hankkeen tavoitteet:
• Jatkuvan oppimisen osaamisympäristöjen kehitys uuden liiketoiminnan ideoiden synnyttämiseksi
• Yrityksen osaamisen vahvistaminen, digitaalisten, toimintatapojen hyödyntäminen ja uusien teknologioiden soveltaminen 

kilpailukyvyn parantamiseksi

• Hankkeen toimenpiteet:
• Webinaarit ja workshopit teemoista
• Workshopit käynnistyvät syksyllä 2022
• Voit jättää jo yhteystietosi workshoppeihin liittyen https://forms.office.com/r/yS3wWDVPfb
• https://nopsa.eu/pajat

• Yritykset voivat hyödyntää hankkeessa tuotettuja materiaaleja henkilöstön perehdyttämisessä 
ja koulutuksissa uusiin työtehtäviin aikaan ja paikkaan sitomattomasti

• Kaikki tiedot, tulokset ja data jaetaan yhteisissä seminaareissa, workshopeissa, YouTube-
videoissa ja hankkeen verkkosivulla www.nopsa.eu

https://forms.office.com/r/yS3wWDVPfb
https://nopsa.eu/pajat
http://www.nopsa.eu/


Hankkeen teemoja

https://nopsa.eu/

• XR (Sami Salo) 
• Teollisuusautomaatio/virtuaalinen käyttöönotto (Manne 

Tervaskanto & Jyri-Jussi Torvinen)
• Prosessiautomaatio (Timo Heikkinen & Kimmo Mehtomaa) 

• Tietoturva (Tom Tuunainen) 
• Kiinteistöautomaatio/IIoT (Tero Hietanen) 
• Dronet (Pentti Eteläaho)

https://nopsa.eu/


Q/A
• K: Millä sovelluksella Samin ympäristöt on toteutettu?

• V: 3D mallit on tehty Blenderillä ja VR-sovellukset Unityllä
• K: Sami: Mille VR laseille teette kehitystä?

• V: Kehityksessä yleensä käytetään HTC Vive tai Oculus Rift S -VR 
laseja, mutta sovellukset toimivat myös muilla SteamVR
yhteensopivilla laseilla.

• K: Tukeeko tuo visual components suoraan kommunikointia 
S7-logiikalle? Miten sinne ohjelmoidaan esim
taajuusmuuttaja?

• V: VC-tukee suoraa kommunikointia S7:lle. Liikkeenohjaus TIA:n
puolelle, joka kommunikoi vaikkapa kuljettimen liikeparametrien 
kanssa

• K: Kuka voi osallistua virtuaalisiin käyttöönotto-
workshoppeihin?

• V: Kaikki halukkaat Pohjois-Pohjanmaalla toimivat yritykset. 
Ilmoittaudu workshoppeihin nopsa.eu

• Onko näitä Remote FAT-systeemä paljon käytössä
• V: Kimmo vastaa tähän 



Q/A
• K: Tom Tuunainen: Mikä on mielestäsi merkittävin viimeaikainen 

tietoturvauhka?
• V: FluBot-niminen haittaohjelmakampanja on aktivoitunut jälleen. 

Haittaohjelma on kohdistettu Android-laitteille ja ohjelman tarkoitus on 
varastaa tietoja laitteelta. Sitä levitetään tekstiviestien ja 
multimediaviestien kautta. Viestin teemana voi olla esimerkiksi saapunut 
ääniviesti, vastaamaton puhelu tai ilmoitus saapuneesta lähetyksestä. 
Viestissä käyttäjää pyydetään avaamaan linkki, jota ei missään nimessä 
tule avata.

• Lisätietoa FluBot-haittaohjelmakampanjasta löytyy seuraavalta sivulta: 
https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/varoitus_1/2022

• K:Mitä käynnissäpitoa rakennusautomaatiojärjestelmiin 
voisi liittää?

• V:Esim. energiaan ja EU-määräyksiin voisi liittää monenlaisia 
tunnuslukuja. Elinkaarimallin mukainen kunnossapitotoiminta 
perustuen mittaavaan kunnossapitoon. Tietojärjestelmien 
mahdollistama tietojen yhdistäminen saatavilla olevaan dataan. 
Olemme tekemässä business finland hanketta kiinteistössä 
lisääntyvän datan hyödyntämiseen liittyen.

• K:Mitkä ovat olennaisimmat erot kaupallisen ja itse tehdyn 
dronen väliltä? Miten valitaan jompikumpi johonkin 
testiin/sovellukseen?

• V:



Kiitos!

• Lisätietoja hankkeesta www.nopsa.eu
• https://nopsa.eu/yleinen/yhteystiedot

http://www.nopsa.eu/
https://nopsa.eu/yleinen/yhteystiedot
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