
Puun jalostuksen yritysyhteistyö – uusia 

tutkimuspalveluita Pohjois-Karjalassa

Itä- ja Pohjois-Suomen elinkeinot murroksessa (ELMO) –seminaari
28.10.2020

Veikko Möttönen

Luonnonvarakeskus



BioPartnerit - investointi- ja kehittämishankkeet



BioPartnerit – hankeparin perustiedot

• Pyrkimys päivittää tutkimus- ja koulutuslaitosten testaus- ja 

analyysilaitteita ja tuoda puun jalostuksen tutkimusta lähemmäs 

alueen teollisuutta (palvelututkimus, yhteistyöhankkeet, ym.)

• Hankekokonaisuutta toteuttavat Itä-Suomen yliopisto, 

Luonnonvarakeskus ja Karelia-ammattikorkeakoulu. Rahoitus on 

saatu EU:n aluekehitysrahastosta (EAKR) Pohjois-Karjalan 

maakuntaliiton myöntämänä.

• Toiminta-aika 2019-2021

➢ investointihanke, jossa laitehankinnat 

➢ kehittämishanke, varsinainen testauspalvelujen kehittämistoiminta



BioPartnerit – mitä tarjoamme?

Hankkeen tarkoituksena on yhdistää yritysten tarpeet ja tutkimuslaitosten 

osaaminen TKI-toiminnan vauhdittamiseksi
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BIOPARTNERIT TARJOAVAT 
YRITYKSILLE MATALAN 

KYNNYKSEN MAHDOLLISUUTTA 
PÄÄSTÄ KÄYTTÄMÄÄN 
TUTKIMUSLAITOSTEN 

PALVELUITA JA LAITTEITA 
KEHITYSTYÖSSÄÄN. TOIMINTA 

KESKITTYY PUU- JA 
KUITUPOHJAISIIN 

MATERIAALEIHIN JA TUOTTEISIIN

BIOPARTNERIT YHDISTÄVÄT 
KEMIAN, FYSIIKAN, BIOMASSAN 

KÄSITTELYN SEKÄ 
PUUMATERIAALIIN JA 

PUUTUOTTEISIIN LIITTYVÄÄ 
OSAAMISTA

VERKOSTOJEMME KAUTTA 
MEILLÄ ON MYÖS HYVÄT 
YHTEYDET ALAN MUIHIN 

TUTKIMUSORGANISAATIOIHIN 
SUOMESSA JA MAAILMALLA 



Laiteinvestoinnit: UEF

Itä-Suomen yliopistolle hankitut tutkimuslaitteet:

- Kuituanalysaattori (Valmet FS5 UHD)

- Olosuhdekaapit (2 kpl,  Memmert HPP)

- Fraktioiva HPLC-laite (Agilent Technologies) ja siihen 

typpigeneraattori (Atlas Copco) 

- Bioreaktori (PARR)

- Biomassan sumutuskuivain (Lab Plant)



Laiteinvestoinnit: Luonnonvarakeskus

Luonnonvarakeskukselle hankitut tutkimuslaitteet:

- Säätestauskaappi (Atlas Xenotest 440)

- Mekaaninen puristin (JOOS Press LAP 60)

- Koestuslaitteen modifiointi pienten ja keskikokoisten 

puutuotteiden mekaaniseen testaukseen (leikkauslujuus ja 

ruuvinveto-koe, 50 kN)



Laiteinvestoinnit: Karelia-ammattikorkeakoulu

Karelia-ammattikorkeakoululle hankitut tutkimuslaitteet:

- Näytekappaleiden kasauspöydät

- Koestuslaitteen modifiointi (suuret palkkituotteet, 500 kN)

- Rakennusfysikaalisten ominaisuuksien demoamisympäristö

- Äänitekniset mittaukset (japanin pallo, iskupallo, ohjelmisto)

- Siirrettävä dataloggeri-järjestelmä (lämpötila ja kosteus)



Esimerkkejä yritysten kanssa toteutettavista 

testausdemoista

• UEF: puunjalostuksen märkien sivuvirtojen kuten 

lietteen, sahanpurun ja kuoren nesteytystä ja 

rakenneanalyysejä (yhteistyössä Fortum)

harvennusmäntyhake Biohiili ja biocrude öljy

Parr-reaktori, 

nesteytysprosessi 

350 °C, 170 bar



Esimerkkejä yritysten kanssa toteutettavista 

demoista

• Luonnonvarakeskus: puutuotteiden ja 

rakennuselementtien säänkestävyystestaaminen 

(yhteistyössä PrimaTimber Oy)



Esimerkkejä yritysten kanssa toteutettavista 

demoista

• Karelia-ammattikorkeakoulu: rakennusosien mekaanista 

testausta ja rakennusfysikaalisia mittauksia, mm. 

rakenteiden ilmaääneneristävyyden määrittäminen 

laboratoriossa (yhteistyössä Joroisten Taiteovi Oy)



Hankkeen yrityskumppanit:

• Business Joensuu Oy

• Keti Oy

• Pikes Oy

• Fortum Oyj

• Scanpole Oy

• Joroisten Taiteovi Oy

• Kesmac Oy

• Karelia Ikkunat Oy



Lisätietoja:

UEF: Antti Haapala

antti.haapala@uef.fi

Luke: Veikko Möttönen

veikko.mottonen@luke.fi

Karelia amk: Mikko Matveinen

mikko.matveinen@karelia.fi
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Wood Hub©

Science-based knowledge and service network for wood 

product development and timber construction

Henrik Heräjärvi
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• Luken rahoitus 2020:

– Valmistella ja brändätä Wood Hub©: Puurakentamisen ja puutuotteiden tutkimus-, 

kehitys- ja palveluverkosto

• Wood Hub© ajatus:

– Organisaatioiden olemassa olevien vahvuuksien yhteinen brändääminen

– Kumppaneiden toisiaan täydentävät osaamiset ja laitekanta

– Osiensa summaa suurempi

– Tutkimus, tuotetestaus, asiantuntijapalvelut

– Kevyt organisaatio, avoin innovaatio, säännöllinen tiedonvaihto jäsenten välillä

– Wood Hub© -brändin yhteinen käyttö ja promotointi

– Jäsenillä sekä “Wood Hub©-hankkeita” että “privaattihankkeita” – ensimmäisiä

yhteisiä rahoitushakemuksia jätetty

• Wood Hub© nyt: 

Wood Hub©: Mikä?
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• TKI-teemoja (satunnainen järjestys):

– Puun pitkäaikaiskestävyys ja sen parantaminen

– Puutuotteet ja rakennusten sisäilma

– Kantavien puu- ja hybridirakenteiden lujuus

– Virtuaaliluontotilojen konseptointi

– Puutuotteiden ja -rakennusten kestävyys- ja ilmastovaikutusten argumentointi

– Liiketoiminta- ja markkina-analyysit

– Puurakentamisen ja vihreän kaupunki-infrastruktuurin integrointi

– Uusia avauksia lähes viikoittain...

Wood Hub©: Mitä?
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• Osiensa summaa suurempi: jäsenet markkinoivat paitsi omaa myös 

yhteistyökumppaneiden osaamista ja palveluja Wood Hub©-brändin 

kautta, minkä seurauksena:

 Lisää tilauksia (testaus, laskenta, mallinnus,…) kaikille

 Ulkopuolisesti rahoitettuja yhteishankkeita kaikille

 Parantunut access ja success EU-konsortioihin kaikille

• Joustava: Wood Hub©-verkoston laaja osaamis- ja palvelurepertuaari 

=> reagointikyky: ”Sorry, no chance” => ”Yes, no problem!”

Visio: Wood Hub©-brändi tunnetaan ja se on haluttu puurakentamis-

ja puutuotetutkimuksen asiantuntijakumppani koko Euroopassa

Wood Hub©: Miksi?
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KIITOS!

Wood Hub©

Wood is 
good!

Lisätietoja:

henrik.herajarvi@luke.fi

+358 50 391 3037

mailto:henrik.herajarvi@luke.fi

