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VTT-hankkeista tehoa pk-sektorin t&k-toimintaan
 VTT selvitti reilun 1000 PK-sektorin asiakkaansa
joukossa tutkimusyhteistyön tuloksia ja vaikutuksia
yrityksille. Tutkimustulosten perusteella joka viides
PK-yrityksen ja VTT:n välinen hanke johtaa
innovaatioon. Innovatiivisempia ovat pitkäaikaisesti
VTT:n kanssa yhteistyötä tekevät yritykset.
 Selvityksen perusteella yritykset ovat ensisijaisesti
hakeutuneet yhteistyöhön VTT:n kanssa kehittääkseen
teknisiä ratkaisujaan.
 PK-yritykset näkevät VTT:n vaikutukset tuoteominaisuuksien laajentumisessa, T&K-toiminnan
tehostumisessa ja yrityksen imagon
paranemisessa.
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Tutkimuksesta liiketoimintaa
VTT:n innovaatioprosessi yhdistää tutkimuksen ja
innovaatiotoiminnan

Uutta luova tutkimus
Asiakkaiden
ja muiden
sidosryhmien
tarpeet

Uusien ideoiden, teknologioiden ja innovaatiopotentiaalin luominen, sovellusten
kehittäminen ja osaamisen kasvattaminen

Strateginen
tutkimusportfolio
Ennakointi ja visiot
Frontier-tutkimus
Suuret ohjelmat
Painoalueiden projektit

Toimeksiantotutkimus
Lisensiointi
Kiihdytetty
Spin offit
hyödyntämisKumppanuudet
prosessi
Asiantuntijapalvelut

Liiketoimintaa

Lisäarvo
asiakkaille ja
muille sidosryhmille
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VTT:n hankkeet
1
Omarahoitteinen
toiminta

Omarahoitteiset hankkeet
ovat teknologiapohjaisia
strategisia tutkimusprojekteja, joiden tavoitteena on parantaa kilpailukykyä ja osaamista siten,
että se vastaa asiakkaiden
tulevia tarpeita.

2
Yhteishankkeet

Yhteishankkeet toteutetaan
ja rahoitetaan yhdessä
VTT:n, yritysten, tutkimusrahoittajien (esim. EU ja
Tekes) ja/tai muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.
Tulokset ovat julkisia.

2
Maksulliset
toimeksiannot

Maksulliset toimeksiannot
toteutetaan asiakkaan
tilauksesta ja tarpeiden
mukaisesti ja
luottamuksellisesti
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Case

Maakaasusta sähköä verkkoon polttokennolla
 Kiinteäoksidipolttokenno (SOFC) on lupaava teknologia
tulevaisuuden sähköntuotannon voimanlähteenä. VTT on
rakentanut järjestelmän, jossa maakaasusta tuotetaan
polttokennolla sähköä verkkoon. Järjestelmän tekee
ainutlaatuiseksi se, että sen tuottama sähköteho saadaan
aikaan yhdellä 10 kilowatin SOFC-kennostolla.
 Tällä hetkellä järjestelmälle tehdään pitkäaikaistestejä, joilla
selvitetään sen komponenttien luotettavuutta, elinikää ja
kehitystarpeita.
 Suomalaisyritykset ovat mukana projektissa paitsi rahoittajina,
myös kehittämässä ja keräämässä kokemuksia yritysten
omien tuotteiden soveltuvuudesta SOFC-järjestelmiin. Muun
muassa Wärtsilä Finland Oy hyödyntää tutkimusprojektissa
saamaansa kokemusta omien suuremman teholuokan SOFCjärjestelmien kehitystyössään.
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Case

Millidyne Oy

 Yli kymmenen vuotta tiivistä yhteistyötä pinnoitteissa ja pintakäsittelyissä
 Millidyne kaupallistaa ja markkinoi VTT:llä kehitettyä pinnoitetta esim.
antisoiling-pinnoite kuumasinkityille osille.
 Yhteistyö on nyt suuntautunut antimikrobisten pinnoitteiden kehittämiseen.
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Case

Tutkimusympäristö kuitupohjaisten
tuotteiden kehitykseen
 VTT otti Jyväskylässä käyttöön uuden
paperin-valmistuksen SUORA-tutkimusympäristön. Se on
kehitetty tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa, ja sitä
hyödynnetään nykyisten paperinvalmistus- ja
puunjalostusprosessien tehostamisessa sekä uusien
tuotesovellusten demonst-roinnissa.
 Tutkimusympäristö on kooltaan pienempi ja toiminnaltaan
muunneltavampi kuin teollisuudessa käytettävät pilotlaitteistot. Tämä mahdollistaa usein vasta idea-asteella
olevien ratkaisujen kehittämisen nopeasti ja
kustannus-tehokkaasti
 Pk-sektorin teknologiayritykset hyötyvät
tutkimus-ympäristön toimintamallista, sillä ne voivat
aktiivisesti osallistua suuryritysten kanssa tehtävään
tutkimus- ja kehitystoimintaan.
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Case

Multilayer-menetelmä
- Uutta turvetuotantoteknologiaa SampoTech Oy:n ja
VTT:n kehittämisyhteistyötä vuosina 2009 - 2011
 Lähtökohta SampoTech Oy:n idea palaturpeen
monikerroskuivauksesta
 kuivumistehokkuuden lisääminen, tuotantohävikin
poistaminen
 työvaiheiden minimointi, kuivausalueen tehokas
täyttö
 uudet koneet: monitoimivaunu ja palaturvekone

 VTT hoiti kenttätutkimusten suunnittelun, ohjauksen ja
raportoinnin
 tuotannon seurantaa ja mittauksia vuosina 2009 – 2011

 Vapo Oy mukana tutkimusyhteistyössä kesällä 2011
 Multilayer-menetelmällä voidaan saavuttaa nykyiseen
palaturvemenetelmään verrattuna





2 - 3-kertainen kausisaanto
50 % pienempi polttoaineen kulutus
60 % suurempi työsaavutus konetyötuntia kohti
50 % pienemmät tuotannon työvaiheiden kustannukset
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Case

Entsyymit apuun biopolttoaineiden
tuotantoon
 VTT tekee monipuolista tutkimustyötä biopolttoaineiden
kehittämisessä ja on muun muassa aloittanut yhteistyön
biopolttoaineita ja -kemikaaleja tutkivan ranskalaisen
Deinoven kanssa Deinol-hankkeessa.
 Hankkeessa tutkitaan etanolin valmistusta selluloosasta.
Tutkimusyhteistyöhön osallistuvat myös ranskalaiset CNRSja INSA-tutkimusorganisaatiot ja sokerinvalmistukseen
erikoistunut ranskalainen Tereos, joka toimii hankkeen
sovellutuksien testikäyttäjänä.
 Deinol-hanke edistää biopolttoaineiden valmistusta ja lisäksi
sillä on merkittävä rooli metsä- ja paperiteollisuuden ja
kemianteollisuuden sovelluksia kehitettäessä.
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Case

Ruoripotkurin värähtelyjen selvitys
virtuaalisesti
Asiakas: ABB Marine Oy
Haaste: Perinteinen moodi-analyysi on käytännössä mahdoton
haastavissa käyttöolosuhteissa.
Ratkaisu: VTT ja ABB kehittivät FE-mallin, joka huomioi
merkittävimmät tekijät ja fysikaaliset ilmiöt, jotka vaikuttavat Azipodvetolaitteen värähtelyihin todellisissa käyttöolosuhteissa. Tulokset
on varmennettu koko-mittakaavaisilla kokeilla.
Päähyödyt:
 Nopeampi T&K-prosessi:
 Prototyyppi ja demojen poisjääminen
 Validointi-resurssien väheneminen
 Suunnitteluvirheiden välitön havaitseminen
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Case

Tienpäällystyskoneen automatisointi
säästää raaka-aineita ja aikaa
Asiakas: Destia Ltd.
Haaste: Ohjausjärjestelmän käytettävyys, joustavuus ja
luotettavuus vaativissa olosuhteissa.
Ratkaisu: VTT kehitti yhdessä Destian kanssa ohjausjärjestelmän, joka parantaa päällysteen korjaamisen tarkkuutta.
Päähyödyt:
 Samanaikaisesti tehdään kaksi päällystekerrosta.
 Tien geometria voidaan korjata vanhalla murskatulla
päällysteellä, joka säästää asfalttia.
 Ohjausjärjestelmä helpottaa koneen käyttöä ja parantaa
tarkkuutta ja toiminnan tehokkuutta.
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Case

Teollinen, kustannustehokas
ja ketterä koruvalmistus
Asiakas: Kalevala Koru Oy
Haaste: Säilyttääkseen kilpailukykynsä Kalevala Korun on panostettava
lähivuosina kustannustehokkuutta parantavaan tuotantoteknologiaan ja
-automaatioon, otettava käyttöön kokonaan uusia kustannustehokkaampia korunvalmistusteknologioita sekä pystyttävä määrätietoisesti uudistamaan toimintatapojaan.
Ratkaisu: VTT toteutti vuonna 2010 toimeksiantona Kalevala Korulle
teknologiakartoituksen. Sen tuloksena syntyi suunnitelma
kokonaisvaltaisen teknologiaohjelman toteutuksesta.
Asiakashyödyt:
 Merkittävää uutta osaamista
 Ratkaisevasti uudistettuja toimintatapoja ja harkittuja kokonaan uusia
tuotantoresursseja.
 Yrityksen kilpailuetuja lisääviä tuotannollisia strategisia kyvykkyyksiä
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Case

Tehokkuutta ammattikeittiöön
Asiakas: Jeven Oy
Haaste: Kuinka voidaan parantaa ammattikeittiöiden kohdepoistojen
rasvanerottimien tehokkuutta.
Ratkaisu: Yhteistyössä VTT:n kanssa kehitetty suodatinratkaisu,
jonka suodatustehokkuus perustuu nopeasti pyörivään erotuslevyyn.
Levy on käsitelty likaa ja rasvaa hylkivällä nanotekniikkaan
perustuvalla pinnoitteella.
Asiakashyödyt: Jeven Oy:n voi tarjota asiakkailleen nykyistä
tehokkaamman suodatinratkaisun, joka on helppo ja nopea
puhdistaa ja jonka avulla voidaan saavuttaa myös kustannus- ja
energiasäästöjä. Ratkaisun avulla Jeven Oy voi vastata paremmin
asiakkaidensa tarpeisiin ja parantaa kilpailukykyään.
”Yhteistyössä VTT:n kanssa kehittämämme suodatinratkaisu on
yrityksellemme erittäin tärkeä: näin merkittävä ratkaisu osuu alan
ammattilaisen kohdalle vain kerran.”
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Esimerkkejä VTT:n spinn-off yrityksistä
Bio – Provides a high-content
gene expression analysis
platform www.plexpress.fi

Bio – Personalized
medicine based on gene
expression analysis
database
www.medisapiens.fi

IT – Removable media data
protection
www.envaultcorp.com

IT – Network risk
management
www.vergo.fi

Bio – Generating biomarkers and
targets for commercialization through
analytical chemistry
www.zorabio.com

ICTE – Manufactures
touch modules based
on FTIR technology
www.tactotek.com

ICTE – Document and brand
authentication and security
www.nicanti.com

ICTE – Commercializes
a physical activity meter
and service concept
www.hookietech.com

Healthcare – Treatment for head
and neck cancer www.boneca.fi
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Case

St1 Biofuels tuottaa bioetanolia
leipomojätteestä

Menetelmälle myönnettiin
Suomen Kemianteollisuuden innovaatiopalkinto
vuonna 2008.

 St1 Biofuels tuottaa etanolia liikennepolttoaineeksi
biologisista jätteistä ja elintarviketeollisuuden sivuvirroista. Tuotanto perustuu VTT:llä kehitettyyn
prosessiin.
 Jätteen käyttöön perustuva tuotantomenetelmä tarjoaa
merkittävän mahdollisuuden vähentää liikenteen CO2päästöjä ja jätekuormitusta.
 Liiketoimintaideana on korvata fossiiliset polttoaineet
kannattavasti ja kestävän kehityksen keinoin.
 St1 Biofuels Oy perustettiin 2006. St1 lunasti VTT:n
osuuden yhtiössä 2007 ja sen jälkeen yhtiä on ollut osa
St1-konsernia.
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Koneiden ja ohjausjärjestelmien
turvallisuus
Varmistamme koneiden ja
laitteiden sekä niiden ohjausjärjestelmien turvallisuuden tuotekehityksen tueksi ja hyväksyntää
varten
 Koneturvallisuuden asiantuntijaselvitykset
 Koneiden CE-merkintään liittyvät
palvelut valikoiduissa tuoteryhmissä
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Monipuoliset kokeelliset valmiudet











Äänitekniset mittaukset
Rakenteiden kuormituskokeet
Ilmatekniikka
Ilman suodatus
Lämmönläpäisevyys
Suojaustekniikka
Tiiveyskokeet
Ympäristöolosuhdetestaus
Palotestaus
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Voimme auttaa pk-yrityksiä
1.

Tuntemaan yrityksesi strategian toteutuksen kannalta tärkeitä kotimaisia ja
kansainvälisiä asiakkaita, tarpeita, sovelluksia ja toimijaverkostoja yli toimialojen

2.

Ottamaan käyttöön valmiita ratkaisuja tai nopeita polkuja ratkaisuihin, joissa
yhdistetään erilaisia osaamisia yli yrityksesi oman erikoistumisen alan

3.

Selvittämään yrityksesi tulevaisuuden kannalta olennaisia kehitystrendejä ja
tulevaisuudenkuvia

4.

Tunnistamaan mahdollisuuksia ja uhkia harkinnassa olevissa valinnoissa

5.

Tuomaan uusia tai vaihtoehtoisia näkökulmia strategiseen tai teknologiseen
maisemaan

Yksinkertaistaen, yhteistyöllä voimme
• nopeuttaa olennaisen tunnistamista ja toteuttamista

• raivata miinoja etenemisen tieltä
• rakentaa askelmia etenemiselle
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Ideat lentoon!
Kiitos!
Kysymyksiä?
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VTT - 70 vuotta

teknologiaa yhteiskunnan ja
elinkeinoelämän hyväksi

