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feasibility demonstrated the significant potential of the innovation after which SFTec Oy was founded. First ModHeat pilot 
unit (fig. 2) was constructed in 2014 and first customer paid pilot tests were made already in the same year with different 

kinds of materials. 
 

 
Figure 2. First pilot of ModHeat, which is still used for small scale testing. 

As a result of technology development and demonstrations, the first tailor made ModHeat dryer was sold and technology 

patented. Technology readiness level of ModHeat dryer is shown on Table 1. 

Table 1. Technology readiness level evolution of ModHeat dryer. 

TRL Timeline Operation 

 
 
 
 
7 

2017 
 

 
2016 

Co-operation agreement with Global EcoSolutions Oy and 
DustComb Oy 
 
Manufacturing of second pilot 
- FULL SCALE 
- field tests September 2016 
  
Co-operation project with customer SSAB (steel mill) 
  
ModHeat technology patented 
 
EU funding 
1) regional project with Finnish Forest Institute and SME company 
2) Climate-KIC 

 
 
 
 

3 – 6 

2015 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014 
 

Customer tests – first pilot 
- UPM (paper mill) 
- SSAB (steel mill) 
- VAPO (bio materials) 
 
First tailor made dryer for customer 
 
Outside, professional angel investor 
 
First Pilot version of ModHeat 

 
 
2 

2013 
 
 

2012 

SFTec Oy founded 
- spin-off from the University of Oulu 
 
Evaluation period 
- research and technology development 
- laboratory scale pilot model 

1 2009 Idea of the innovation formulated 
 

Drying is highly material specific process, so the full-scale pilot is a major jump towards launch of finalized product and 

TRL 9 (fig. 3). This final phase has started by the proof of concept tests with customer co-operation in September 2016. 
Full-scale pilot tests are a major investment for SFTec. The tests are financed with a loan from the Finnish Funding for 

Innovation and by investments of the customer SSAB (loan + SSAB: ~300 k€). SSAB as a carbon steel producer is 

convinced about the ModHeat technology and its benefits as a part of the sludge handling. They want to be pioneers in 
the field of sludge drying and material recycling. After successful proof of concept tests (September 2016), continuing of 

tests with SSAB is agreed for year 2017. 
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Figure 3. Second pilot of ModHeat on field test – full scale. 

The key advantages of the ModHeat are: 

Energy efficient: Structure of ModHeat enables utilization of industrial waste heat which is currently not used – use of 

free energy. Waste heat utilization is a major benefit of the ModHeat dryer since up to 70 % of the life cycle cost of a 
convective dryer is due to energy. Over 85 % of industrial dryers are of the convective type2 as ModHeat, with hot air or 

direct combustion gases as the drying medium. Use of low temperature waste heat doesn’t increase the size of the dryer 
infeasible owing to smart design, which also leads to reasonable investment costs. 

Well planned automation with right measurement variables, IoT solution and construction of the ModHeat enables adaptive 

process control of production, which makes possible utilization of versatile waste heat streams. ModHeat dryers verified 
operating efficiency for drying is 80 %. 

Modular construction, mobile usage and scalability: ModHeat dryer is 

a simple container construction with versatile options. Modular construction 
enables easy capacity scale-up, which is extremely difficult to realise for 

mostly used dryers. Modular construction and standardized framework 
enables mass production of modules, which decrease production costs. 

Modular construction of the ModHeat dryer enables also short maintenance 

breaks and minor maintenance costs as the modules are removable. Most 
of the all ModHeat is also available as a mobile unit. Modular design and an 

immobile frame enable new utilization locations and subjects. ModHeat is 

the first actually scalable dryer for all materials. ModHeat's scalability results 
from the scalability of the inside construction of the dyer as well as from 

combining of dryer modules (figure 4).    

Versatile material handling: To simplify the usage of the ModHeat dryer, it is fully 

automated. There are a variety of programs available for different kind of materials. 

ModHeat dryer is already successfully tested in pilot scale with a variety of materials, 
for example cow and horse manure, peat, oat, wood chips and steel industry sludges. 

The major problem with sludges is that they have a moisture content of around 35 % 
and their physical properties are difficult for traditional dryers to handle. Pilot tests 

with ModHeat dryer showed that it enables drying of these wet, hard to handle 

materials within optimal sufficient low temperature (under 100 °C), in reasonable 
time. The adhesive nature of sludges did not hinder drying and the material moved 

in the process as planned. Samples of converter sludge before and after drying are 
presented in figure 5. Restriction of material properties for ModHeat dryer is solids 

content of humid material at least 10 - 30 %. There are no other technologies able to 
handle these wet materials easily. Traditional dryers limit for very wet materials 

is > 25 % of solids after dewatering.  

1.4. Ambition 

At the moment, the steel industry cannot utilize wet sludges without large investments or control of long subcontractor 

chains. SFTec's innovative dryer is a new technology which enables drying of steel making sludges locally. Many 
technology developers have tried to develop technologies to handle these adhesive steelmaking sludges. Direct 

competitors for ModHeat dryer cannot be found as the technologies to treat sludges are mainly concentrated on high 

temperature technologies. 

The main competitors of ModHeat dryer in dryer sector are rotary and belt dryers. In some cases, Flash and Fluidised-bed 

                                                                            
2 Mujumdar, A.S. Handbook of industrial drying. Third edition, Taylor & Francis Group, LLC. 2006. p. 1287 

Figure 4. ModHeat's easy scalability. 

Figure 5. Converter sludge before 

and after drying.  



Biotalous - Kiertotalous 
Molemmat isoja teemoja, joihin liittyy erilaisia materiaalivirtoja. Materiaalien käsittelyyn tarvitaan  yksi 

välttämätön prosessi 

KUIVAIN

Arviolta noin 20 % energiasta käytetään erilaisten materiaalien kuivaamiseen -
bioenergia tuotannon ja kiertotalouden kasvaessa, kuivaukseen käytettävän energian 

määrä kasvaa.



• Kuivaus tyypillinen prosessointivaihe suurimalle 
osalle erilaisia materiaalivirtoja

• Tällä hetkellä kaksi vallitsevaa kuivausmenetelmää 
dominoivat: NAUHA ja RUMPU

• Molemmissa menetelmissä merkittäviä puutteita –
käyttö- ja huoltokustannuksia laskettava

• SKAALAUTAVUUS mahdollistaa patentoidun 
MODHEAT –teknologian hyödynnettävyyden monille 
materiaaleille

Muutosten aika

Ratkaisu sellutehtaan 
bioenergia tarpeisiin



Patentoitu ModHeat (Modular Heating) –teknologia

• ModHeat teknologia huomioi kaikki kuivaukseen  
liittyvät siirtoilmiöt yksinkertaisilla teknisillä 
ratkaisuilla

• Teknologia kunnioittaa uusimpia käytäntöjä, mutta 
tekee merkittävän edistysaskeleen innovaatiotasolla 
(tekninen ja liiketoimintamalli)

• Modulaarinen rakenne ja kiinteä runko 
mahdollistavat
 Lisälämmön ja –mittaukset yksikön eri osista tarvittaessa

 Helpon kapasiteetin säädön ja lisäyksen

 Lyhyet huoltoseisokit



ModHeat –teknologian kehitys

• ModHeat -teknologia kehitetty asiakastarpeita 
silmällä pitäen
• Sivu-, jätevirrat, pienet materiaalivirrat

• Menetelmä mm. erilaisten sivuvirtojen 
käsittelemiseksi - kustannustehokkuus
• Konvektiivisen kuivauksen elinkaarikustannuksista jopa 

70 % energiakustannuksia

• Energiatehokkuus sekä ympäristöystävällisyys
Erilaisten jäte-, hukkalämpöjen ja bioenergian 

hyödynnettävyys
Materiaalitehokkuuden sekä kiertotalouden lisääminen
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Kuva 1. Kuivaimen toimintaperiaate ja hankkeen aikana rakennettu pilot-kuivain. 

 

3. Hankkeen osapuolet ja menetelmät 

Hankkeessa selvitettiin ModHeat-teknologian soveltuvuutta maatilojen materiaalivirtojen, lähinnä lannan, 
kuivaukseen. Hankkeen yhteydessä rakennettiin pilot-laitteisto, jolla kuivattiin lantaa kenttätesteissä 
koeasiakkaiden tiloilla. Kenttätestien tarkoitus oli selvittää ModHeat-kuivaimen toimivuus käytännössä, 
sekä kuivauksen vaikutus lannan ravinteisiin. 

Hankkeen toteutti SFTec Oy Ympäristöministeriön taloudellisella tuella. SFTec Oy valmistutti siirreltävän 
ModHeat-kuivaimen alihankintana KK-Module Oy:llä. Hankkeen aikana kuivaimella kuivattiin testijaksoja 
Kalajoella Hannulan maitotilalla sekä R. Isokäännän turkistarhalla, Jäälissä Jäälin Tallin hevostilalla sekä Mu-
hoksella Koivikon koulutilalla. 

Kenttätestien yhteydessä otettiin kaikista kuivattavista materiaaleista edustavat lantanäytteet, jotka tutkit-
tiin Suomen Ympäristöpalvelun toimesta. Työssä esitetyt tulokset perustuvat näihin lanta-analyyseihin.  

Hankkeelle muodostettiin ohjausryhmä, johon kuuluivat Ympäristöministeriön yhteyshenkilönä Ari Seppä-
nen, hankkeen valvojina Pöyry Finland Oy:n Anne Salminen sekä Noora Guzman-Monet (hankkeen lopussa 
Karoliina Jaatinen). Lisäksi ohjausryhmään kuuluivat Oulun Ammattikorkeakoulun Luonnonvara-alayksikön 
johtaja Tuomo Pesola sekä SFTec Oy:n Mikko Jokinen ja Jani Isokääntä.  

Oulun Ammattikorkeakoulun agrologiopiskelija Maria Sirviö oli kesätyöntekijänä kehittämässä kuivainta 
sekä operoimassa kenttätesteissä. Hankkeen yhteydessä hän teki opinnäytetyön tutkimalla ModHeat-
kuivaimen soveltuvuutta maatilojen materiaalivirtojen kuivaukseen.  

Hankkeen viestintäsuunnitelmaa toteutettiin hanketta varten luotujen nettisivujen, suorien kontaktien, 
seminaarin ja lehtimainonnan keinoin. 

  

4. Hankkeen tulokset ja tulosten analysointi 

Pilottilaitteiston rakentaminen, koeasiakkaiden hankkiminen, käytännön kenttäkokeiden suorittaminen 
koeasiakkaiden maatiloilla, sekä tutkimustulosten arviointi ja raportointi tapahtuivat vuoden 2014 aikana. 
Hankkeen tavoitteet toteutuivat hyvin: uuden kuivaustekniikan suunnittelu ja laitteiston rakentaminen 
sujuivat onnistuneesti. Kenttätestit ja tulosten analysointi osoittivat, että ModHeat-tekniikalla pystytään 
kuivaamaan lantaa, haketta ja viljaa. Teknologian vahvuutena on sen muunneltavuus materiaalikohtaisesti. 

Juha Roininen

SFTec Oy

Paavo Havaksentie 5 D

90570 Oulu

juha.roininen@sftec.fi

mobile: +358 (0)40 444 1539

www.sftec.fi
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Taulukko	1.	ModHeat	–kuivaimen	teknologian	valmiustaso.	 

TRL Vuosi Kehitysvaiheet 

 

 

 

 

7 

2017 

 

 

2016 

Yhteistyösopimukset	
-	Global	EcoSolutions	Oy		
-	DustComb	Oy 

Täydenmittakaavaan pilotin rakentaminen 
- kenttätestit syyskuu 2016 

Yhteityöprojekti SSAB:n kanssa 

ModHeat teknologian patentointi 

EU rahoitus 
1) alueellinen projekti Luonnonvarakeskuksen ja pk-yrityksen kanssa 
2) Climate-KIC 

 

 

 

3 – 6 

2015 

 

 

 

 

 

2014 

Asiakas	testit – ModHeat -pilotilla 

- UPM (liete) 
- SSAB (liete) 
- VAPO (turve) 

Ensimmäinen myyty ModHeat –kuivain 

Ensimmäinen ulkopuolinen sijoittaja 

Ensimmäinen ModHeat-pilot rakennettiin 

 

 

2 

2013 

 

2012 

SFTec Oy perustettiin 
- spin-off yritys Oulun yliopistosta 

Arviointijakso 

- tutkimus ja teknologia kehitys 

- laboratoriomittakaavan pilot-laitteisto 

1 2009 Innovaatio 

	

Täydenmittakaavan	pilot-kuivaimen	rakentaminen	on	ollut	iso	satsaus	SFTecille,	ja	sen	on	mahdollistanut	
osaltaan	Tekes	ja	SSAB	yhteistyöprojektien	kautta	tukemalla	teknologian	kehitystä	ja	täydenmittakaavan	tes-
tausta.	Ensimmäiset	täydenmittakaavan	koeajot	tehtiin	syksyllä	2016	yhteistyössä	SSAB	Raahen	tehtaan	
kanssa	onnistuneesti	hankalalla	savukaasupölyjen	lietteellä	ja	testit	jatkuvat	kesällä	2017.	

Teollisenmittakaavan	pilot-laitteisto	mahdollistaa	erilaisten	materiaalien	testauksen	tuotantomittakaavassa	
ja	näin	mahdollistaa	asiakkaille	tärkeiden	sekä	teknologian	kaupallisemisen	kannalta	elintärkeiden	referens-
sien	hankkimisen.	Tämän	Demotehdas-	hankkeen	tavoitteena	onkin	näiden	referenssien	toteuttaminen	ja	
edelleen	teknologian	sovellusalojen	sekä	markkinan	laajentaminen.	Pitkäkestoisten	täydenmittakaavan	pi-
lot-kokeiden	avulla	teknologian	toimivuus	voidaan	todentaa	ja	näin	saada	uusi	innovatiivinen	teknologia	

markkinoille.		

Oleellista	on	huomata,	että	ravinteiden	kierrätyksen	toimiala	on	vasta	hakemassa	toimivia	teknologioita	ja	
tässä	vaiheessa	pilotointi	vaatii	aikaa	ja	pk	-yrityksen	uudelle	innovaatiolle	on	saatava	riittävän	suuri	kehitys-
panos	vielä	siirtymiseen	TRL	7	vaiheesta	TRL	9	vaiheeseen.	Tätä	varten	yritys	on	kerännyt	ja	kerää	merkittä-
vän	pääoman	markkinoilta.	Tähän	vaiheeseen	tulee	osallistumaan	omistajat	ja	uudet	yrityksen	omistajat.	Nyt	
mukaan	demoamisvaiheeseen	on	saatu	myös	merkittäviä	kansainvälinen	sijoittaja.	Tämä	sijoittaja	on	sitou-

tunut	satsaamaan	idean	viemiseen	kansainvälisille	markkinoille,	erityisesti	Aasian	markkinoille.		

ModHeat –teknologian kehitysvaiheet



ModHeat –kuivainteknologia

• ModHeat –kuivaimen säätö perustuu neljään 
mitattavaan suureeseen:
• Paine
• Ilman lämpötila 
• Suhteellinen kosteus
• Kuivausilman määrä
Laskennan avulla toteutetaan säätö

• Oheislaitteet
• Poistoilmapuhallin 
• Tuloilmapuhallin 
• Lämmönlähde 
• Materiaalin syötin 



ModHeat kuivaimen ohjaus ja säätö



Teollisuus Maatalous Bioenergia

ModHeat teknologia soveltuu monenlaisille 
materiaaleille ja erilaisiin tarpeisiin

Skaalattavissa tarpeen 
mukaan

Muut
erityiskäyttökohteet



Kilpailevat tekniikat ja eri tekniikoiden valintakriteerit 
– Kuivaimen ominaisuuksien vertailu 

Rotary          Flash Belt Fluidised-bed ModHeat*                  

Requires small particles None Yes None None None 

Heat recovery from dryer Difficult Difficult Easy Easy Easy

Fire hazard High Medium Low Medium Low

Air emission Medium            High Low Medium Low

Steam use Yes None Yes Yes Yes

Source: : Biomass and bioenergy 34 (2010) 1267-1277. 



ModHeat –teknologiassa yhdistyvät rumpukuivaimen yksikertaisuus 
ja laaja toimintalämpötila sekä nauhakuivaimen energiatehokkuus.

Rotary                         Flash                    Belt Fluidised bed ModHeat *                 

Evaporation rate (t/hr) 3-23                          4.8-17 0.5-40                           5.0-40 0.5-40

Drying temperature 200-600                     150-280                                          30-200                         150-200 30-600 

Capacity (t/hr)                             3-45                          4.4-16 - - 1-20

Feed moisture at inlet (%) 45-65                         45-65 45-72                            50-60 45-72

Moisture discharge (%) 10-45                         10-45 15-25                            10-15 10-45

Feed moisture at outlet (%)                 - 12 25                                    - -

Pressure drop (kPa)                         2.5-3.7                        7.5 0.5                                     - -

Optimal particle size (mm) 19-50                           - - - 0.5-80

Maximum particle size (mm) 125                             50 - 0.5-50                               80

Thermal requirement

(GJ/t-evaporation)

3.0-4.0                        2.7-2.8 1.26-2.5                           2.2 1.25-2.2     

(Energy recovery 0.8-1)                              

Kuivainten tyypillisten suunnittelu parametrien vertailu

Source: Biomass and bioenergy 34 (2010) 1267-1277. 



Nykyinen käytäntö (luonnollinen kuivaus):
• 25 % puumassasta hukkaan
• 43 % vettä kuljetetaan
Väitöskirja 2013

Case: Metsähake 1/2



Case: Metsähake 2/2

Hakkeen kuivauksen vaikutukset

• Kuivamalla hake voidaan lisätä hakkeen 
lämpöarvoa ja näin tehostaa lämmön ja sähkön 
tuotantoa

• Kuivamalla hake 50 % kosteudesta 23 %:n 
voidaan lisätä hakkeen energiasisältöä 30 – 50 % 
riippuen lähtömateriaalista    

• Kuivaamalla taataan tasalaatuinen raaka-aine 
energian tuotantoon 

 Kuivaamalla hake yhden rekkakuorman energia 
sisältö kasvaa jopa 30 – 50 %



ModHeat-kuivaimen edut:
• Modulaarinen rakenne mahdollistaa kuivauskapasiteetin lisäämisen 

vaivattomasti tarpeittesi mukaan.

• Laitteiston pinta-alan tarve minimaalinen

• Modulaarinen rakenne ja laitteiston rungon pysyminen paikallaan 
mahdollistaa kuuman ilman poiston ja lisäpuhalluksen tuonnin tarpeen 
mukaan samoin kuin tarkan mittauksen kuivaimen eri osissa. Näin ollen 
kuivaimen säädettävyys on helppoa.

• Täysin automatisoitu

• Yksinkertainen rakenne takaa huolto- ja käyttöystävällisyyden

• Materiaalin sekoittuminen matkan varrella takaa tuotteen tasaisen laadun

• Sama kuivain soveltuu usealle materiaalille



• Materiaali vaatimukset
• Koossa pysyvää
• Kiintoainepitoisuus yli 10 %
• Palakoko alle 80 mm

• Testattava materiaalimäärä
• 50 – 100 l

• Fyysiset mitat
• Kuivuri: 40 x 1200 x 2400 cm
• Kuivauspinta-ala: 4 m2

• Prosessin säätö
• Manuaalinen

• Lämmönlähde
• Nestekaasu (16 kW / 300 m3/h/ 1,1 kg/h)
• Kevyt polttoöljy (30 kW / 725 m3/h/ 2,5 kg/h)
• Kuivauslämpötila 40 – 100 ° C

• Testi ja siirtokustannukset
• Sopimuksen mukaan

ModHeat - Pilot laitteet

Pikku Pilot
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Kuva 1. Kuivaimen toimintaperiaate ja hankkeen aikana rakennettu pilot-kuivain. 

 

3. Hankkeen osapuolet ja menetelmät 

Hankkeessa selvitettiin ModHeat-teknologian soveltuvuutta maatilojen materiaalivirtojen, lähinnä lannan, 
kuivaukseen. Hankkeen yhteydessä rakennettiin pilot-laitteisto, jolla kuivattiin lantaa kenttätesteissä 
koeasiakkaiden tiloilla. Kenttätestien tarkoitus oli selvittää ModHeat-kuivaimen toimivuus käytännössä, 
sekä kuivauksen vaikutus lannan ravinteisiin. 

Hankkeen toteutti SFTec Oy Ympäristöministeriön taloudellisella tuella. SFTec Oy valmistutti siirreltävän 
ModHeat-kuivaimen alihankintana KK-Module Oy:llä. Hankkeen aikana kuivaimella kuivattiin testijaksoja 
Kalajoella Hannulan maitotilalla sekä R. Isokäännän turkistarhalla, Jäälissä Jäälin Tallin hevostilalla sekä Mu-
hoksella Koivikon koulutilalla. 

Kenttätestien yhteydessä otettiin kaikista kuivattavista materiaaleista edustavat lantanäytteet, jotka tutkit-
tiin Suomen Ympäristöpalvelun toimesta. Työssä esitetyt tulokset perustuvat näihin lanta-analyyseihin.  

Hankkeelle muodostettiin ohjausryhmä, johon kuuluivat Ympäristöministeriön yhteyshenkilönä Ari Seppä-
nen, hankkeen valvojina Pöyry Finland Oy:n Anne Salminen sekä Noora Guzman-Monet (hankkeen lopussa 
Karoliina Jaatinen). Lisäksi ohjausryhmään kuuluivat Oulun Ammattikorkeakoulun Luonnonvara-alayksikön 
johtaja Tuomo Pesola sekä SFTec Oy:n Mikko Jokinen ja Jani Isokääntä.  

Oulun Ammattikorkeakoulun agrologiopiskelija Maria Sirviö oli kesätyöntekijänä kehittämässä kuivainta 
sekä operoimassa kenttätesteissä. Hankkeen yhteydessä hän teki opinnäytetyön tutkimalla ModHeat-
kuivaimen soveltuvuutta maatilojen materiaalivirtojen kuivaukseen.  

Hankkeen viestintäsuunnitelmaa toteutettiin hanketta varten luotujen nettisivujen, suorien kontaktien, 
seminaarin ja lehtimainonnan keinoin. 

  

4. Hankkeen tulokset ja tulosten analysointi 

Pilottilaitteiston rakentaminen, koeasiakkaiden hankkiminen, käytännön kenttäkokeiden suorittaminen 
koeasiakkaiden maatiloilla, sekä tutkimustulosten arviointi ja raportointi tapahtuivat vuoden 2014 aikana. 
Hankkeen tavoitteet toteutuivat hyvin: uuden kuivaustekniikan suunnittelu ja laitteiston rakentaminen 
sujuivat onnistuneesti. Kenttätestit ja tulosten analysointi osoittivat, että ModHeat-tekniikalla pystytään 
kuivaamaan lantaa, haketta ja viljaa. Teknologian vahvuutena on sen muunneltavuus materiaalikohtaisesti. 



• Materiaali vaatimukset
• Koossa pysyvää
• Kiintoainepitoisuus yli 10 %
• Palakoko alle 80 mm

• Kuivauslämpötila alle 160 °C

• Testattava materiaalimäärä
• Minimi 20 m3 (nuppikuorma)

• Fyysiset mitat
• Kuivaimen ulkoiset mitat: 2,4 x 2,6 x 12,1 m
• Kuivauspinta-ala: 60 m2

• Prosessin säätö mahdollisuudet
• Täysin automaatiojärjestelmällä ohjattavissa
• Etäohjaus mahdollisuus

• Testi kustannukset
• Sopimuksen mukaan

• Siirtokustannukset
• Rekkakuljetus

ModHeat - Pilot laitteet

Iso täydenmittakaavan pilot – MHC12



Tähän mennessä testattu

• Metalliteollisuuden savukaasuliete

• Metsähake

• Bioliete (metsäteollisuus)

• Seuraavaksi: 
• Metsähake

• Metalliteollisuuden savukaasuliete

• Kananlanta

• Yhdyskuntaliete

• Metalliteollisuuden savukaasuliete

• Hevosenlanta

• Lehmänlanta 

• Raakaliete/turve/tuhka

• Turkiseläinten lanta

• Bioliete (metsäteollisuus)

• Kotitalouksien bioliete

• Yhdyskuntaliete

• Elintarviketeollisuuden sivuvirrat

• Tärkkelyspohjainen selluloosa

• Turve

• Levä

• Hake ja sahanpuru

• Puunkuori

• Kaura

Täydenmittakaavan pilot - MHC12Pilot mittakaava 
(pieni punainen)



• Start-up
• Spin-off yritys Oulun yliopistolta

• Perustettu 2013
• Henkilöstö 4 hlö
• Edustaa Kivisampo Oy:tä Pohjois-Suomessa, 

joka maahantuo erilaisia 
materiaalinkäsittelylaitteita 

SFTec Oy - yrityksenä

Innovaatioita 
materiaali-
tehokkuuden 
tarpeisiin

SFTec Oy kehittää ja tuotteistaa tuottavuuden 
parantamiseen tähtääviä innovaatiota 
teollisuuden ja erityisesti ekologisen 

materiaalitehokkuuden tarpeisiin.



Oulun yliopisto
Oulun ammattikorkeakoulu
Kivisampo Oy
UPM Oyj
Tapojärvi Oy
SSAB
Luonnonvarakeskus (Luke)
Lapin ammattikorkeakoulu 
Mikkone Oy
Global EcoSolution Oy
DustComb Oy
Seaweed Energy Solutions As

SFTec Oy – yhteistyössä mm.

Rahoitusta mm.
• Keksintösäätiö
• Runar Bäckström säätiö 
• Tekes
• ELY-keskus
• Asiakastestit
• EU

• ClimateKIC
• EAKR –hanke
• Interreg



Baltic Blue Bioalliance
”Itämeri parempi paikka elää ja yrittää”
- Partneriverkosto sinisen biotalouden kehitykseen
- Itämeren välittömässä vaikutus piirissä olevat maat 

ClimateKIC
- Uusien innovaatioiden kiihdytysohjelma 
- Cleantech teknologioiden tuotteistaminen

SFTec Oy – kansainvälinen näkyvyys



Jani Isokääntä (CEO)

SFTec Oy

Paavo Havaksentie 5 D

90570 Oulu

jani.isokaanta@sftec.fi

mobile: +358 (0)40 834 8088

www.sftec.fi

WE ARE LIVING IN A TIME OF 
TRANSITION 

THERE IS A NEED FOR NEW 
INNOVATIONS


