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Miten nanolla erotutaan? Case-esimerkit 

Mihin asiakkaan tarpeisiin vastataan? 
 
Kilpailukykyisen nanotekniikan ja –materiaalin valinta 

Prototyyppi, tuotekehitys ja tuotantoon siirto 
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Turtle Wax -nanovaha 
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Tehokas 3 in 1 -neste, joka nopeasti ja 
helposti puhdistaa, kiillottaa ja suojaa 
gelcoat-, maali- ja lakkapinnat. Sopii 
erittäin hyvin koneiden jättämien 
pyörrejälkien poistamiseen. Jos pinta on 
erittäin haalistunut, kulunut tai huokoinen, 
se kannattaa ensin käsitellä Renew 
Rubbing Liquid hiomanesteellä. 
Viimeistele Wax & ProtectTecCel- tai Wax 
& Protect -aineella. 
 
Hempel´s NANOCel Clean & Polish on 
uudelleenkehitetty ja erittäin tehokas 
kiilloke, jossa raaka-aineiden koostumus 
oikeuttaa käyttämään NANOCel käsitettä. 
NANOCel käsite viittaa kiillokkeen 
solustruktuurin geometriseen kokoon. 
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Nano-Tex Resists Spills provides 
breakthrough spill resistance. 
Each fiber has been 
fundamentally transformed 
through nanotechnology, and the 
result is a fabric that: 
 

Repels liquids 

Outperforms conventional fabric 
treatments 

Provides long lasting protection 

Extends the life of the fabric 

Retains fabric's natural softness 

Allows fabric to breathe naturally 
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LÄMPIMÄT JALAT 

HELPOSTI 

HUIKEA 

LÄMMÖNERISTYS 

Aerogeelin eristyskyky on 

moninkertainen verrattuna 

muihin 

pohjallismateriaaleihin. Se 

tarjoaa ylivoimaisen 

lämmöneristyksen 

kylmyyttä vastaan. 
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Beneq 
 
Strengthened Glass - ALD for better glass 
crack resistance 
    
An invisible coating on glass that increases 
the damage resistance, literally making it 
stronger and less prone to breakage upon 
surface depression. This technology is now 
available for the glass and display industry. 
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Mitä nano-ominaisuutta asiakkaasi 

tarvitsee? 

Asiakastarpeita voidaan tyydyttää nanoratkaisuilla, jos kyseessä on (esimerkiksi) 

 - keveyden, käsiteltävyyden tai sitkeyden lisääminen (urheiluvälineet, myös mm. 

betoni) 

- kitkan lisääminen tai vähentäminen, kulutuskestävyys (nano-Teflon, hionta-aineet) 

- aineen halutaan tunkeutuvan ”pintaa syvemmälle” (esim. vahat, kosmetiikka) 

- olosuhdekeston parantaminen (vesi, valo, kuumuus, hapenläpäisy, korroosio) 

- materiaali- tai huoltokustannusten säästö (pienempi määrä ainetta tasaisemmin 

levitettynä, pitkäkestoisuus) 

- hygienian parantaminen (nano-hopea, biosidit) 

- lämmön eristäminen 

 

2 



NABC (need, approach, benefits, competition) 

SRI International, 2006 / Stanford University 

 

Mitä asiakkaasi & 

markkinasi 

tarvitsee 

Ratkaisusi 

asiakastarpeeseen & 

miten se toimii 

Mitattavat hyödyt 

asiakkaallesi &  

paljonko asiakas siitä 

maksaa 

Vaihtoehtoiset ratkaisut & 

perustelut miksi  viet 

kilpailijaa 6-0 

Mitattava 

arvolupaus 

asiakkaallesi 

Liikeidean tunnistaminen ja määrittely 2 



Nanoalusta-strategia: yritys 

kehittää prosessin tietyn 

nanohiukkasen valmistamiseksi ja 

jatkojalostaa funktionalisoidun 

nanohiukkasen. Hajanainen 

sovelluskenttä ja fokus. 

Nanotuotestrategia: yritys 

keskittyy tiettyyn kapeaan 

teollisuudenalaan, tunnistaa sen 

avainasiakkaat ja keskittyy 

voittamaan tämän liiketoiminta-

alueen. 

On vain kaksi tapaa valmistaa nanoa 
Nimittäin “myllärit” ja “leipurit” 

Nano-

valmistaja 

Nano-

raaka-

aineet 

Nano-

patentit, 

lainsäätäjät

… 

Nano-

työkalut 

Nano-

analyysi-

palvelut 

Nano-

tuotteis-

tamis-

palvelut 

24.10.2012 Hannu Karhu 

Woolley (2007) 

http://www.spinverse.com/documents/Nanotech

Commercialisation_Helsinki_March07.pdf 
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Uusi alue, uudet velvollisuudet 
Uudet taidot 

Ympäristö 
Ilma, jätevesi, kiinteä jäte voivat sisältää nanomateriaaleja. 

Työvoima 
Työntekijät ovat altistuksen etulinjassa. Seurantaa ja valvontaa. 

Tuote 
Nanotuotteiden valmistajat ovat viime kädessä vastuussa testeista, joilla 

tuotteen turvallisuus varmistetaan. 

Toimitilat 
Tuntemattomat terveysriskit estetään oikeilla välineillä ja valvonnalla. 

Ref: M. Hull, Goodnanoguide.org 28.11.2012 Hannu Karhu 
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Selvitä, mitkä nanomateriaalit ovat 

kaupallisesti saatavilla. 

Käydään läpi kaikki relevantit tieteelliset 

julkaisut aiheesta. Ne sisältävät suuren 

määrän kaupallisten aineiden 

tutkimustuloksia. 

Selvitetään patentit, jotka rajoittavat 

toimintavapautta. 

Aloitetaan omin voimin, sitten tarvittaessa 

ostetaan täsmäraportti patenttitoimistolta. 

Selvitetään nanomateriaalien käyttöä 

rajoittava sääntely ja käynnissä olevat 

prosessit, jotka todennäköisesti johtavat 

sääntelyyn lähivuosina. 

Nanotuotteiden T&K:n lähtölaukaus 
kajahtaa vasta kun kotiläksyt on tehty. 

28.11.2012 Hannu Karhu 
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Hiukkasia (nano-titaanidioksidi, sinkki, cerium) 

Nanohuokoista massaa (aerogeelit, zeoliitit) 

Kalvoja, joissa nanoreikiä (mm. membraanit 
vedenpuhdistukseen) 

Levyjä (nanosavet) 

Palloja (fullereeni, nanotimantit) 

Putkia (nanoputket) 

Kuituja ja lankoja (nanosellu) 

Emulsioita - ei välttämättä kiinteiden aineiden 

”Ei laisinkaan nano” -nesteitä, polymeerejä, jotka 
käyttöohjeen mukaan käytettynä tekevät pintaan 
nanokalvon 

Minkälaisia kaupallisia nanoaineita 

on olemassa? 
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Diagnoosi 
=  ASIAKASTARPEEN ONGELMAKENTÄN 
KARTOITUS, RATKAISUMALLIEN 
SELVITTÄMINEN JA RATKAISUN 
SUUNNITTELU 

• Tarkastellaan asiakastarvetta 
systemaattisesti eri näkökulmista ja 
laaditaan ongelman diagnoosi. 
Selvitetään mahdollisten ratkaisujen 
joukko, valitaan tapa lähestyä 
ongelmaa ja laaditaan suunnitelma 
ongelman ratkaisemiseksi. 
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Tiedelehdet 

• Selvitetään yliopistollisen kirjaston 
tieteellisistä lehdistä keskeiset tulokset 
tähän mennessä tehdystä 
tutkimuksesta sovellusalueella, 
keskeiset ominaisuudet 
sovelluskohteessa. 
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Patentit, lait, standardit 
LYHYT IPR-KARTOITUS SOVELLUSALUEELLA 

Patenttihaku Espacenet-tietokannasta, kartoitetaan 
liiketoimintaa rajoittavia patentteja sovellusalueella ja 
tunnistetaan aktiivisimpia toimijoita.  

 

TULEVAA TUOTETTA KOSKEVIEN 
VIRANOMAISVAATIMUSTEN SELVITYS 

Selvitetään, mitkä lait ja teollisuusstandardit koskevat 
tutkimuksen kohteena olevaa teknologiaa 
suunnitellussa kohteessa. 
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Materiaalit ja työvälineet 

• Kartoitetaan kohteeseen soveltuvia kaupallisesti 
saatavilla olevia materiaaleja ja välineitä, niiden 
hintatasoa ja teknisiä ominaisuuksia. Selvitetään 
kirjallisuuteen perustuen onko näillä aiotussa 
ympäristössä asiakastarpeeseen vastaavaa 
vaikutusta. Selvitetään valmistusprosessin ja 
käyttöolosuhteiden kannalta keskeiset parametrit 
ja verrataan niitä olosuhteisiin, joissa materiaalien 
ja välineiden toiminnan tiedetään olevan 
mahdollista. 
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Vaihtoehtoisten ratkaisujen joukko 
VASTAAVAT TAI VAIHTOEHTOISET TAVAT ASIAKASTARPEEN 
TYYDYTTÄMISEKSI 

Selvitetään onko markkinoilla samaa teknistä menetelmää käyttäviä 
ratkaisuja, selvitetään vaihtoehtoisia mutta poikkeavaa lähestymistapaa 
käyttäviä tapoja ratkaista sama ongelma ja niiden yleinen hintataso. 

MUUTTUVIEN KUSTANNUSTEN YLÄRAJA 

Selvitetään ansaintaketjun rakenne valmistusmateriaalin tai tiedon lähteeltä 
valmistajien, alihankkijoiden, jakelijoiden ja jälleenmyyjien kautta 
loppukäyttäjille ja lopulta aina kierrätykseen asti. 

FOKUSRYHMÄN HAASTATTELUT. 

Määritellään tulevan tuotteen tai palvelun tyypilliset käyttäjät. Haastatellaan 
fokusryhmään kuuluviksi katsottavia henkilöitä, analysoidaan tulokset ja 
sisällytetään tulokset protyypin vaatimusluetteloon. 
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AIKATAULUT JA YHTEISTYÖKUMPPANIT 

Aikatauluarviot: suunnitellaan tulevan tuotekehityshankkeen vaiheet, 
alihankkijat, materiaalikustannukset, potentiaaliset yhteistyökumppanit, 
vaiheisiin kuluva aika ja laaditaan projektisuunnitelma. 
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DEMONSTRAATIOMALLI 

• Tehdään demonstraatiomallin ominaisuuksien määritys, joka 
toimii samalla tulevan tuotteen spesifikaation alustavana 
määrityksenä ja haluttaessa Scrum-projektinhallinnan 
työlistana. Laaditaan lista tuotteelta vaadittavista tai 
toivotuista ominaisuuksista ja asetetaan ominaisuudet 
tärkeysjärjestykseen. Määritetään spesifikaatioiden merkitys, 
arvioidaan kilpailijoiden kykyä toteuttaa spesifikaatio, 
kirjataan omalle tuotteelle asetetut tavoitteet.  

• Tehdään määritelmien perusteella demonstraatiomalli, jonka 
avulla voidaan konkreettisesti havainnoida tulevan tuotteen 
etuja, hyötyjä ja kehitystarpeita. Demonstraatiomalli ei 
välttämättä ole kaikilta osin tulevaa tuotetta vastaava. 
Voidaan laatia myös ns. mock-up-malli, jonka toiminnallisuus 
on vähäinen, mutta sen avulla voidaan konkretisoida tuotteen 
käyttökokemusta.  
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Testaus  asiakashyötyjen puolueeton 
kvantitatiivinen todistusaineisto 

• Määritetään demonstraatiomallista tutkittavat ominaisuudet 
ja mahdollisuudet kvantifioitavien asiakashyötyjen 
osoittamiseksi. Tämän jälkeen näyte testataan joko omin 
voimin tai ulkopuolisen asiantuntijan tai alihankintayrityksen 
toimesta, esim. seuraavien 

 Abonano Oy, materiaalin UV-suojaus 

 Top Analytica Oy, elektronimikroskooppikuvat, alkuaineanalyysit 

 Turun yliopiston Teollisuusfysiikan laboratorio kiderakenneanalyysit, 
huokoisuusanalyysit 

 Gasera Oy, kaasuanalyysit 

 Solar Simulator Finland Oy, pintojen keinotekoinen vanhentaminen 

 Cam Company Oy, materiaalien kulutuskestävyyden tutkimus 

 Alphaform RPI Oy, konseptimallien 3D-tulostus 

 ID Creations Oy, pinnoitteiden optinen kuvantaminen 

 Hjelt-instituutin Mikrobiologinen laboratorio, materiaalien ja 
pintojen mikrobikasvuston selvittäminen 
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Markkinointi määrittelee mitä 

voitaisiin myydä ja millä hinnalla, 

sekä varmistaa asiakastarpeen.  

• Fokusryhmän 

asiakashaastattelu 

• Mahdollinen aikaikkuna, 

mahdolliset 

yhteistyökumppanit 

• Mahdollisten  nanoratkaisujen 

joukon määrittely, alustava 

tavoitekustannus, tavoiteltu 

asiakashyöty 

• Vahva linkki yrityksen 

strategiaan. 

Markkinointi neuvoo, T&K tekee 

Konkreettinen proof of concept 
Valikoidut nanomateriaalit (5-10 kpl) 
lähempään tarkasteluun, +sideaineet ja 
lisäaineet. Suoritetaan testimatriisi. 
Optiona Scrum-sprintit. 
Lopputulema demonstroi rajoitteet ja 
valmistuskustannukset. 

28.11.2012 Hannu Karhu 
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Prototyyppi               Tuotekehitys        Kyky valmistaa teollisesti 

Olet jo entuudestaan oman tuotteesi paras asiantuntija. 

Prototyyppi 
ulkoistetun 
nanokehityksen 
avulla 

• Nano-analyysi-
välineet 

• Nano-
osaamisverkosto. 

Nanotuotekehitys  

• Työpaikan 
nanoturvallisuus.  

• Henkilökohtainen 
suojautuminen. 

• Pölyävien aineiden 
käsittely. 

Scale-up on 
kriittisen tärkeä 
kehitysvaihe, jossa 
prototyyppi opitaan 
valmistamaan 
tuotantolinjan 
välineillä. 

Proto Scrum-iteraatiot Scale-up 

28.11.2012 Hannu Karhu 

4 



Esimerkki-nanoratkaisuja. 

Abonano-tapausesimerkkejä 
 
Valokatalyyttimateriaalien soveltaminen julkisivumateriaalien suojaamiseksi 
likaantumiselta. Yritys sai valmiuden Tekes-hankkeen toteuttamiseksi ja pääsi alansa 
teknisen kehityksen eturintamaan. 
 
Nanopinnoitteiden soveltaminen prosessiteollisuuden tarvitsemissa 
sensorisovellutuksissa. Yritys sai valmiuden Tekes-hankkeen toteuttamiseksi. 
 
Nanosuodattimien ja nanoaineiden käyttäminen vedenpuhdistuksessa. Yritys sai 
raportin, jonka tietojen tuella se hakee rahoitusta enkelisijoittajilta. Yritys sai 
valmiuden Tekes-hankkeen toteuttamiseksi.  
 
Maaleja UV-valolta suojaavien lisäaineiden käyttäminen puun pintasuojatuotteissa. 
Yritys sai konkreettisen todisteen menetelmän toimivuudesta. Yritys sai nopeasti 
uuden tuotteen. 
 
Nanoaineiden käyttäminen lämmöneristeissä . Yritys sai laatikon ulkopuolista tietoa ja 
näkemyksiä. Yritys sai konkreettisen todisteen menetelmän toimivuudesta. 
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Villakoiran ydin 

• Hyödynnä isojen kemianalan 
yritysten nanomateriaaleja 
synnyttääksesi oman 
nanokomposiittituotteesi. 

• Uusia työkaluja käytetään 
analyysiin ja 
markkinointiväitteiden 
todistamiseen. 

• Työntekijät tarvitsevat uusia 
taitoja, ehkä nanotiedettä, 
varmasti nanoturvallisuutta.  

• Uusia kumppanuuksia syntyy 
nanoteeman ympärille, niiden 
merkitys kasvaa.  
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