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VTT – beyond the obvious

VTT – vaikuttavuutta tieteellisellä ja 

teknologisella erinomaisuudella

VTT on yksi Euroopan johtavista tutkimus-, kehitys- ja 

innovaatio-organisaatioista. Autamme yrityksiä ja yhteiskuntaa 

menestymään ja uudistumaan soveltavan tutkimuksen 

keinoin. Asiakkaamme ja samalla koko yhteiskunta saavat 

parhaan hyödyn VTT:stä, kun ratkaisemme maailmanluokan 

osaamista vaativia haasteita yhdessä ja muutamme ne 

liiketoimintamahdollisuuksiksi. 

Visio

Valoisa tulevaisuus luodaan tieteeseen perustuvilla 

innovaatioilla.

Missio 

VTT auttaa yrityksiä ja yhteiskuntaa menestymään ja 

uudistumaan soveltavan tutkimuksen keinoin.

Strategia 

Luomme vaikuttavuutta tieteellisellä ja teknologisella 

erinomaisuudella.
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Työ- ja elin-

keino-

ministeriön 

alaisuudessa

Perustettu

1942

268M€
Liikevaihto ja 

liiketoiminnan 

muut tuotot (VTT-

konserni 2018) 
2049
Henkilöstö

(VTT-konserni  

31.12.2018)

44 %
Liikevaihdosta 

ulkomailta (VTT-

konserni 2018)

31 %
Tohtoreita ja 

lisensiaatteja  

(VTT-konserni 

2018)
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VTT:n keskeiset tutkimusteemat
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Metsäteollisuudesta
yleisesti
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LÄHDE: Tilastokeskus, Alueellinen yritystoimintatilasto

Metsäteollisuus on oleellinen osa maakuntien 
elinvoimaisuutta
Metsäteollisuuden osuus tehdasteollisuuden 
bruttoarvosta

Metsäteollisuuden osuus tehdasteollisuuden 

työllisistä

Prosenttiosuus 2017

Top 5 maakuntaa

Etelä-Karjala      69 %
Kymenlaakso     53 %
Keski-Suomi       40 %
Pohjois-Karjala  40 %
Etelä-Savo          35 % 

Koko maan keskiarvo  19 % 

Top 5 maakuntaa

Prosenttiosuus 2017

Etelä-Karjala    42 %
Kymenlaakso   35 %
Etelä-Savo        28 %
Päijät-Häme     26 % 
Keski-Suomi     22 % 

Koko maan keskiarvo  14 % 

Toimialaluokat
Tehdasteollisuus = C
Metsäteollisuus = 16, 17 ja 31

28.1.20198
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Source:  Arasto, Antti; Koljonen, Tiina; Similä Lassi (eds.). 2018. Wealth from bioeconomy - Integrated bioeconomy and low carbon economy 

futures for Finland, VTT Technical Research Centre of Finland Ltd.
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Current

forest products

New

value-added

products

+33%
Total export+3%

In GDP

Metsäteollisuuden lisäarvo voidaan tuplata JA 
samalla saavuttaa 2050-ilmastotavoitteet
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Paperi- ja 
kartonkituotteista kohti 
uusia kuitu-pohjaisia 
tuotteita ja 
kiertotaloutta

Kuitu-
pohjaiset 
terveys-
tuotteet

Kuitupohjaiset

sisustus-tuotteet

Sellu

Kuitu-
pohjaiset sisä-

pakkaukset

Kuitu-
pohjaiset 

eriste-
materiaalit

Kuitu-pohjaiset 
bio-komposiitit

?

PUUBIOMASSA
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Puubiomassasta 
jalostettu 
nanoselluloosa 
mahdollistaa 
tulevaisuuden 
sovellukset

3D-
printatut 
taipuisat 
rakenteet

Painetut 
filmit

3D-
printatut 

filmit

Kovat 
kappaleet

Kuitu-
filamentit

3D-printatut 
hydrogeelit

?

NANOSELLULOOSA
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People and 

Planet

Feasibility
TECHNICAL 

ASPECT

Viability
BUSINESS 

ASPECT

Expectations
Desires &

needs



Esimerkkejä uusista lisäarvotuotteista

 Lisäarvoinen selluloosa

• Nanoselluloosa

 kehitetty teknologia tuottaa nanoselluloosafibrillejä korkeassa sakeudessa 

 lupaavia tuloksia nanoselluloosan sovelluksista elektroniikkaan 

esim. taipuisissa sensoriratkaisuissa 

• Termoplastinen selluloosa

 Vaahtorainausteknologian kehittäminen

• Uusia mahdollisuuksia sekä uusille että vanhoille paperikoneille

 Biokomposiitit

• kehitetty teknologioita, joissa voidaan hyödyntää kierrätysmateriaaleja 

 Tekstiilikuitujen kierrätys

• kehitetty teknologia puuvillan kierrätykseen 

 Ligniinin muokkaaminen korkeamman arvon tuotteiksi

• LigniOx – dispergointiaineena esim. sementtiin

• CatLignin – reaktiivinen ligniini hartseihin

Puun materiaalikäyttö monipuolistuu. Perinteisten paperi- ja pakkaus-
tuotteiden rinnalle syntyy aivan uusia tuotteita ja uutta liiketoimintaa.



Nanoselluloosakalvot

 Dry food packaging

• Nuts

• Coffee

• Chocolate

• Muesli

• Pet food

 Potential for moist foods 

 Increased shelf life for food

 Oxygen barrier properties
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• Processable with existing plastic converting equipment

• Moisture and water vapor resistant

• Heat-sealable

• 100% bio-based

• Comes in granulate and filament form

Cellulose can be made thermoformable by modifying molecular mass (cellulose esters)

Lämpömuovautuva selluloosa
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Bio-based packaging

Circular Materials Challenge 
2018 Award

100% renewable and reusable material solution that provides an environmentally benign 
alternative for multi-layered plastic packages for packaging applications.

Ecopack Challenge 
2018 Award

Bio-based Packaging
Winner

Jouni Lattu, Customer Account Lead

+358 40 728 8519, jouni.lattu@vtt.fi
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VTT ja Woodly yhteistyössä: pakkausmuovi 
vaihtuu puukuituun

CEO of Woodly Jaakko Kaminen and senior
scientist Tommi Vuorinen from VTT admiring Woodly.

The first Woodly packaging solutions were brought
to Finnish shops in 2019 by Järvikylä, a company
specialized in herb pots and plants. 



Nanoselluloosan hyödyntämisessa

olemme vasta raapaisseet pintaa

ELECTRONIC 

DEVICES & 

COMPONENTS

OPTICAL 

STRUCTURE

S

MEMBRANES

STABILITY FOR 

FOOD, COSMETICS & 

PAINTS

TRL 2-3

PAPER & 

BOARD

DIAGNOSTICS

TRL 3-4 TRL 4-6

3D COMPOSITES

TEXTILES

PACKAGING

5
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Vaahtorainausteknologian kehittäminen



Vaahtorainaus

 Multi-phase system

• Water, air, solid material

 Fiber suspension + air

• Surface active agent

• Typical air content 40 – 70%

• Foam stability can be controlled

• Typical bubble diameter ~100 µm

 No fiber flocculation

• Small bubbles fill the free space
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Vaahtorainattuja uusia materiaaleja

Design: Kaisa Jäntti LAMK

All demonstrations made from natural fibres @ VTT



Piloting Alternatives for Plastics
Ohjelman partnerit (2019 lopussa)

17/02/2020

Visuvari Oy



Kaupallisia, kompostoituvia pakkausratkaisuja

25

SULAPAC

Täysin biohajoava materiaali on tehty

uusiutuvista ja kestävistä raaka-

aineista

CoCoVi

100% 

kompostoituva

stand-up pussi

cocovi.fi

sulapac.com
Danimer Scientific 

& Pepsico

Biopohjainen, 

kompostoituva ja joustava 

pakkaus

http://www.recyclingtoday.com/a
rticle/pepsico-snack-bag-made-
from-compostable-bioplastic/
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jospak.com

JOSPAK
Helposti kierrätettävä, 

koska muovin ja
kartongin saa erilleen. 
Pakkaus sisältää 85% 
vähemmän muovia. 

tetrapak.com

TETRAPAK
Täysin biopohjainen

kartonki

Kaupallisia, kierrätettäviä pakkausratkaisuja

KOTKAMILLS
Kartongin suojakerros on 
muoviton ja tuotteiden 

kierrätys onnistuu 
toimistopaperin tai lehtien 

seassa. Kartonki on 
biohajoavaa.

kotkamills.com
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Tekstiilikuidun kierrättäminen: Infinited Fiber Company



Ligniinin monet mahdollisuudet

LIGNIN

• Kraft

• Soda

• Organosolv

• Hydrolysis residue

Phenolic resins for 
wood products

Rubber and 
plastic products 

Carbonised materials

Thermoplastic materials

• CatLignin technology for 
highly reactive lignin

• Solvent fractionation
• Biotechnical activation

Surface active agents

• LigniOx technology for versatile dispersants
• Concrete and gypsum plasticizers
• Dispersant for inorganic fillers/pigments

Food & feed
• Structure modifier
• Functional additive

• Reinforcement fillers
• Antioxidants
• Fire retardants

• Thermoplastic matrix polymer for composites
• Tackifier for hot melt adhesives
• Coatings

• Carbon black by HTC
• Activated carbon

Fuels & 
chemicals

• HTL
• Pyrolysis
• Solvolysis
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SAMI&SAMU
Sairaalaympäristön mikrobiresistenssiongelman torjuminen 

luonnonmukaisilla puupohjaisilla aineilla

ja 

Sairaalan muovimateriaalin korvaaminen biopohjaisilla materiaaleilla 

17.2.2020
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https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flink.springer.com%2Farticle%2F10.1007%2Fs10570-019-02882-3&data=02%7C01%7CKatariina.Torvinen%40vtt.fi%7C1e02b21e881540f2a8b008d776f8d6fd%7C68d6b592500843b59b0423bec4e86cf7%7C0%7C0%7C637108683438555899&sdata=VCDJZY3o5daYvJjzsw%2Bsmc2QCzVYUOW%2F7QdyXvFoh%2F4%3D&reserved=0


Selluloosa sopii  myös design-tuotteiden 
raaka-aineeksi
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FinnCERES – an innovation ecosystem for 

novel cellulose products 

COMPLEX 

AND FUNCTIONAL

INTERACTIVE MULTISCALE 

AND HIERARCHICAL

We will exploiting the inherent natural properties to create new materials

Super strong

Responsive

Chemical/thermal resistant

Modular and tunable

Biodegradable

Sustainable

Materials for clean air and water

Biocomposites, wearables

Structured materials

Energy harvesting devices

Nanophotonic and optoelectronic systems

New discoveries

Tekla Tammelin, Research Professor

+358 40 056 2814, tekla.tammelin@vtt.fi



Cellulose goes digital!

• VTT has envisioned the next generation of the 

forest-based based value chain, where 

multiproduct biorefineries will have a central role

• The digitally assisted business ecosystems 

between industries will develop value-added 

cellulose products and revolutionize bio-based 

material markets

• Novel cellulose materials can compete against 

plastics with high performance and functionality in 

products like films and yarns

https://makingoftomorrow.com/cellulose-goes-digital



Yhteenveto
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 Selluloosa on tulevaisuuden supermateriaali!

 Määrästä arvoon. Lisäarvoisissa biotuotteissa valtava mahdollisuus 

Suomelle. Metsäteollisuuden lisäarvo jopa tuplattavissa!

 Muovi on lähtökohtaisesti loistava raaka-aine mutta ihminen ei 

”osaa” käyttää sitä oikein. Erityisesti kertakäyttöisten muovien 

korvaamisessa isoja mahdollisuuksia biomateriaaleille.

 Merkittäviä tulevaisuuden mahdollistajia: vaahtorainaus, 

nanoselluloosa, 3D-tulostus ja digitalisaatio

 Keski-Suomi on kansainvälinen kuituosaamisen keskus: alueelta

löytyy huippumodernia tuotantoa ja teollisuutta, innovatiivisia pk-

yrityksiä sekä alan huippututkimusta!
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