
Julkaisuvapaa 
 
Streago toimittaa ammattikäyttöön tarkoitetun pilvipohjaisen 3D 
tulostuksen yritysalustan Euroopan avaruusjärjestölle ESA:lle 
 
43dB OÜ (OY) on suomalais-virolainen, turvallisiin teollisiin 3D tulostuksen 
pilvipalvelualustoihin erikoistunut yritys, joka toimii rekisteröidyn 
tuotemerkkinsä Streago nimellä. Streago ilmoitti tänään, että vuonna 2015 se 
toimittaa Euroopan avaruusjärjestölle ESA:lle turvallisen, pilvipohjaisen yritys- 
ja työnohjausjärjestelmän AM-tekniikkaa (materiaalia lisäävää valmistusta) 
hyödyntävää teollista valmistusta varten ESA:n kanssa solmimansa virallisen 
toimitussopimuksen mukaisesti. 
 
Tallinna / Tokio 
 
Streago AirSpace on suunniteltu kaikilla teollisuudenaloilla toimiville 
yrityksille. Se yhdistää AM-tekniikan työkalut, koneet ja liiketoiminnanhallinnan 
samaan turvalliseen, teolliseen pilvialustaan. Kopionsuojaus ja tallennettujen 
ja tulostettujen tiedostojen eheyden suojaaminen on integroitu Streagon koko 
alustaan, joka on saatavilla myös yritysten omalla brändillä varustettuna.  
 
The Virtual Factory of the FutureTM on Streagon visio, sanoo yrityksen 
suomalainen perustaja Kimmo Isbjörnssund: “Valmistuksen siirtyessä 
joustaviin virtuaalisiin verkostoihin Streago AirSpace –pilvialusta mahdollistaa 
uudentyyppisiä tulevaisuuden virtuaalisia tehtaita. Streago antaa yrityksille, 
3D tulostuksen palveluntarjoajille, AM-laitteiden valmistajille ja 
tuotesuunnittelijoille turvallisen ja kokonaisvaltaisen yritysratkaisun materiaalia 
lisäävän valmistuksen tarpeisiin.”  
 
Streago AirSpace:n avulla yritysasiakkaat voivat turvallisesti tallentaa 
alkuperäisiä design-tiedostojaan, hallita tilaustöitään ja antaa tarjouksia, 
hallinnoida tulostuslaitteitaan ja niiden käyttäjiä, valmistaa tilaustyönsä sekä 
ylläpitää omia, kaikissa työvaiheissa kopionsuojauksella varmistettuja 
digitaalisia markkinapaikkojaan. 
 
Streago AirSpace soveltuu kaikille teollisuudenaloille. Sen ansiosta 
materiaalia lisäävään valmistukseen tarkoitetut koneet ja työnohjaus ovat 
yhteensopivampia ja turvallisempia.  
 
Streagon tärkeimmät kohderyhmät ovat yritystenvälinen kaupankäynti, 
korkealuokkaiset teolliset valmistusverkostot, ammattimainen prototyyppien 
pikavalmistus ja 3D tulostuksen palveluntarjoajat. Streago AirSpace –alusta 
tukee myös materiaalia poistavia menetelmiä kuten CNC-jyrsintää. 
 
Yhteistyössä alojensa johtavien teollisten kumppanien kanssa Streago tuo 
markkinoille tarkkaan kohdennettuja teollisia pilviympäristöjä. “Silloin kun se 
on tarpeen integroidumme olemassaoleviin, ns. legacy-järjestelmiin, ja 
suunnittelemme ja toimitamme joustavia, turvallisia yritysratkaisuja. 
Toiminnastamme kiinnostuneet kumppanit toivotetaan tervetulleeksi mukaan 
työhömme”, jatkaa Streagon Kimmo Isbjörnssund. 



 
Streagon toimistot sijaitsevat tällä hetkellä Tallinnassa ja Tokiossa. Streago 
on 43dB OÜ:n (Virossa rekisteröity yritys) rekisteröimä tuotemerkki. Streago 
suunnittelee ja toimittaa visionsa mukaisesti uudentyyppisiä verkostoituja 
teollisia pilvialustoja tulevaisuuden virtuaalisia tehtaita varten. Streago toimii 
yhteistyössä alojensa johtavien yritysten kanssa, ennakoiden AM-tekniikan 
alalla tapahtuvia liiketoiminnan trendejä sekä reagoimalla niihin. Streagon 
teknologioille on haettu patenttisuojaa eri puolilla maailmaa. Streagon 
julkaisemattomien asiakkaiden joukossa on maailmanlaajuisestikin 
tunnettujen tuotemerkkien haltijoita. Streago rahoittaa toimintansa 
ensisijaisesti asiakastilauksilla sekä lisäksi yksityisten sijoittajien avulla. 
Streagon toiminnasta kiinnostuneet sijoittajat voivat ottaa yhteyttä. 
 
ESA:a rahoittavat sen jäsenvaltiot. Koordinoimalla jäsentensä taloudellisia ja 
henkisiä resursseja ESA pystyy toteuttamaan aktiviteetteja ja ohjelmia, jotka 
muuten olisivat yksittäisten eurooppalaisten jäsenvaltioiden ulottumattomissa. 
43dB OÜ:n sopimuksen on rahoittanut virallisen ESA:n hankintasopimuksen 
kautta Viron hallitus osana PECS – puiteohjelmaa (Plan for European 
Cooperating States). Tässä tiedotteessa esitetyt mielpiteet eivät välttämättä 
edusta Euroopan avaruusjärjestön virallisia kantoja. Streago on 43dB OÜ:n 
rekisteröity tuotemerkki. Kaikki oikeudet pidätetään. Streago AirSpace ja The 
Virtual Factory of the Future on suojattu tuotemerkkioikeuksin. ESA logo on 
ESA:n omaisuutta ja se on suojattu tuotemerkkioikeuksin. Kaikki oikeudet 
pidätetään. 
 
 


