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3D-Tulostuskilpailu
Vantaan Energia Areenalla 19.–20.05.2017
Rajatorpantie 23
01600 Vantaa
Suomen Pikavalmistusyhdistys FIRPA ry järjestää yhteistyössä NORDIC3DEXPO:n kanssa 3Dtulostuskilpailun. Kilpailun tarkoituksena on levittää 3D-tulostustietoutta, innostaa alan harrastajia
ja ammattilaisia sekä löytää parhaat suomalaiset ideat 3D-tulostuksen alalla. Kilpailutyö voidaan
toteuttaa millä tahansa käytössä olevalla 3D-tulostustekniikalla, alan standardin SFS-ISO/ASTM
52900: 2016 mukaisesti. Kilpailu on avoin opiskelijoille, tutkimusryhmille, tee-se-itse-miehille ja
-naisille, kaikille, jotka ovat kiinnostuneita 3D-tulostuksesta ja sen sovelluksista.
Luvassa mahtavat palkinnot, nyt kannattaa osallistua ja tulla mukaan luomaan uutta!
KENELLE:
•
Opiskelijoille, harrastajille, keksijöille, ammattilaisille..
•
Kuka tahansa voi osallistua
•
1-4 hengen ryhmiä
•
Kilpailijat voivat olla myös kansainvälisiä
JÄRJESTÄJÄ: FIRPA ry. (Suomen Pikavalmistusyhdistys) & NORDIC3DEXPO

KILPAILUKUTSU

05.03.17

2(3)

KILPAILUN TARKOITUS:
Tarkoituksena on tuottaa fyysinen 3d-tulostettu kappale sekä kyseisen kappaleen tulostamiseen
tarvittava tiedosto(yleisesti käytetyssä muodossa) seuraavasti:
•

•
•
•
•
•

Yksittäinen toiminnallinen tuloste tai
yhdellä kerralla tulostettu kokoonpano tai
kokoonpano, jossa tulostetut kappaleet on selkeästi merkitty
Esim. Parannettu versio olemassa olevasta esineestä/asiasta tai täysin uusi
Funktionaalinen
Ei materiaalirajausta
Luonnollisen kokoisia (= mittakaava 1:1), tai pienoismalleja
Tulostuskappaleen maksimikoko: 500mm x 500mm x 500mm (paino max.10kg)

SÄÄNNÖT:
•
Vakuutus, että idea on oma ja originaali
•
Kertomus toiminnallisuudesta, TARINA (miksi tämä on hyvä/loistava/uusi?)
•
Kilpailijat säilyttävät täydet tekijänoikeudet teoksiinsa, mutta luovuttavat Firpa ry:lle
sekä Nordic3Dexpolle oikeudet käyttää teoksiaan tulevien tapahtumien/kilpailuiden
markkinoinnissa.
•
Toimitetaan kilpailukaavake, tulostustiedosto sekä tulostetut kappaleet Aalto Yliopistoon
03.05.2017 kello 16:00 mennessä
Toimitusosoite:

Käyntiosoite:

Tulostustiedostot:

Aalto-yliopisto
Kirsi Kukko
PL 14100
00076 Aalto

Aalto-yliopisto
Otakaari 4
02150 Espoo

kirsi.kukko@aalto.fi
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ARVOSTELU:
Kilpailun professoriraati arvio kilpailutyöt seuraavin perustein:
•
•
•
•
•

Innovatiivisuus / oivaltaminen
Toteutus / toteutettavuus
3D-tulostuksen potentiaalin hyödyntäminen
Liiketoimintapotentiaali
Kilpailun voittaja julkistetaan messujen viimeisenä päivänä 20.05.2017

Lisäksi Nordic3Dexpo -tapahtumassa messuyleisöllä mahdollisuus valita/äänestää viidestä
parhaasta oma suosikkinsa.

PALKINNOT:
•
Voittajajoukkueelle 1600,00€ matkustusstipendi 3D-tulostusmessuille
FormNextiin 14.-17.11.2017 (Saksa, Frankfurt)
•
Kunniakirja sekä yleisöpalkinto, eniten ääniä saaneelle kappaleelle
•
Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi eikä luovuttaa kilpailuryhmän ulkopuoliselle taholle.

LISÄTIEDOT:
3D-Tulostuskilpailu:
FIRPA ry. / Aalto Yliopisto
Kirsi Kukko
050 344 7248
kirsi.kukko@aalto.fi
LISÄTIEDOT JA NÄYTTELYPAIKKOJEN MYYNTI:
NORDIC3DEXPO:
Tapahtumapäällikkö
Tomi Andersson
050 387 4050
info@3dexpo.fi
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