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Valo vaikuttaa salaatin makuun
Valoyan kasvihuonevalojen valospektri saa kasvin hehkumaan tai lyhentää sen varren
tajat. Globaalisti kukkien kasvatus
on isompi bisnes keinovalaistuksen
suhteen kuin vihannesten kasvatus.
Yritys on kokeillut useita erilaisia markkinointi- ja myyntikeinoja. Alan messut ovat osoittautuneet
ehdottomasti parhaaksi myyntikanavaksi.
– Markkinointi on se asia, jossa
meidän on onnistuttava, Aikala sanoo nimeten suurimmaksi kilpailijaksi Philipsin.
– Onhan se selvä, että Philipsillä on valtavat resurssit, mutta me
olemme tuotekehityksessä pidemmällä. &

VIIKON
START-UP

LED-VALOT / Ruusun punan
voi saada hehkuvammaksi ja varren tukevammaksi säätämällä valon sopivaksi. Valolla voi vaikuttaa
jopa salaatin makuun, väittää Valoyan toimitusjohtaja Lars Aikala.
Helsinkiläinen Valoya on kehittänyt kasvihuoneviljelyyn sopivia
led-valaisimia vuodesta 2009 lähtien. Yritys markkinoi led-valoja
paitsi energiansäästöllä, myös perinteisiä kasvihuonelamppuja paremmalla valospektrillä.
– Nykyään kasvihuoneissa käytettävät suurpainenatriumvalaisimet eivät ole kasveille suunni-

EEVA TÖRMÄNEN

@talentum.fi

■ Mitä tekee: ledvalaisimia kasvihuoneille
■ Perustettu: 2009
■ Työntekijöitä: 12

RAHANSYÖJÄKASVIT. Ison kasvihuoneen valaistuskustannukset voivat olla jo 10 000 euroa päivässä.

”Olemme

Pakko onnistua

■ Liikevaihto: ”alle miljoona”

Maailman jätevesistä 90 prosenttia
valuu luontoon sellaisenaan

takaisinmaksuaika riippuu Aikalan

SANSOX

VEDENPUHDISTUS / Toimi-
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Biotekniikkayritykset uskovat
led-valoon

H

elsinkiläinen Valoya on kehittänyt kasvihuoneviljelyyn sopivia led-valaisimia vuodesta 2009 lähtien. Se
markkinoi led-valoja paitsi energiansäästöllä, myös
perinteisiä kasvihuonelamppuja paremmalla valospektrillä.
Onko led-valaistusjärjestelmissä tapahtunut tämän
jälkeen teknistä kehitystä, toimitusjohtaja Lars Aikala?

Kyllä, valaisimien tehokkuus on kasvanut. Lisäksi olemme
tuoneet markkinoille uusia tuoteperheitä, uusia valospektrejä ja ensimmäiset ”älykkäät” tietokoneohjatut valaisimet.
Onko led-valaisimille löytynyt uusia käyttösovelluksia?

Meidän valaisimiemme alla on edelleen aina kasvi. Muuten
uusia sovelluksia on paljon, esimerkiksi auringonvalon simulointi kasvienjalostus- ja
tutkimuskohteissa.
Mikä on asiakkaiden
tärkein peruste
valaistusjärjestelmän
vaihdolle?

Tehtävä:
puhdista Ganges

Valoya on nyt
odotettua
kansainvälisempi.

Meidän asiakkaillemme
tärkein syy on tehostunut
kasvien tuotanto ja sitä kautta saadut lisätulot tai säästöt.
Energiansäästö on tietenkin tärkeää edelleen, mutta se ei ole
pääsyy vaihtoon.
Miten Valoyan asema markkinoilla on kehittynyt?

Meillä on erittäin vahva asema biotekniikka-asiakkaiden – kasvihuoneyritysten sekä vihannesten ja kukkien kasvattajien –
keskuudessa. Asiakkainamme on esimerkiksi kahdeksan maailman kymmenestä suurimmasta biotekniikkayrityksestä.
Onko vastaavia tuotteita tullut muilta? Entä muita
teknisiä ratkaisuja?

Markkinoiden kasvaessa mukaan on tullut useita uusia yrittäjiä, mutta perusasetelma on pitkälti sama kuin aikaisemmin: Valoya myy kasvi- ja asiakaslähtöisesti parempaa valoa,
kun muut keskittyvät ainoastaan energiatehokkuuteen, jopa
valon laatua heikentämällä.

tusjohtaja Mikael Seppälä päätti,
että suomalaisilla insinööritaidoilla syntyy keino puhdistaa vettä nopeammin ja tehokkaammin. Puhtaan veden ja veden puhdistuksen
tarve on valtava.
Syntyi Sansox Oy ja ilmastuslaite Oxtube.
Tärkeä vaihe puhtaan juomaveden valmistuksessa ja jäteveden
puhdistamisessa on ilmastus. Veden läpi puhalletaan happea, joka poistaa pohjavesien ongelmana
olevia rautaa ja mangaania sekä
jätevesien kaasuja, rikkivetyjä ja
haihtuvia orgaanisia yhdisteitä.
Oxtube pudottaa vedenkäsittelyssä tarvittavan energiamäärän
ja jätevedenpuhdistamon vaatiman tilan puoleen.
Laite käsittelee 1 500 kuutiometriä vettä tunnissa. Sen hapetusluku 5,5 kg/kWh on ylivoimainen. Se
on myös palkittu useita kertoja.
Laitteelle on kysyntää monella
sovellusalueella, eikä Seppälä ole
vielä osannut sulkea niistä mitään
pois, vaikka se hajottaa markkinointityötä.

Kassilohelle potkua
Yksi selvä alue on kalankasvatus.
Ilmastuslaite vähentää viljelyaltaiden aiheuttamia vesistöhaittoja, mutta sillä on toinenkin valtti.
Kun veden happipitoisuus kasvaa,
kalat voivat paremmin ja kasvavat
jopa 20–30 prosenttia nopeammin.
Paheneva kuivuus monilla seuduilla maailmassa lisää tarvetta
kierrättää ja puhdistaa huonolaatuistakin vettä talousvedeksi.
Pohjoismaissa jätevesiasiat ovat
hyvällä mallilla, mutta koko maailmassa 90 prosenttia jätevesistä
valuu meriin täysin puhdistamattomina.
Muutoksen tarve on jo huomat-

TUHLAUS KURIIN. Tehokas ilmastuslaite kutistaa puhdistuslaitokset.

tu: esimerkiksi Intialla on 30 miljardin euron suunnitelma mahtavan Ganges-virran puhdistamiseksi.

Tuotanto skaalautuu
Sansox huolehtii vain tuotekehityksestä, myynnistä ja markkinoinnista. Valmistus on delegoitu
pienelle suonenjokelaiselle konepajalle. Metallilaite on suhteellisen yksinkertainen valmistaa. Tuo-

Joko Philips tai jokin muu iso alan yritys on lähestynyt
teitä ostoaikeissa?

En kommentoi.
Miten Valoyan omistajapohja on elänyt?

Ei merkittäviä muutoksia. Valoyan omistavat edelleenkin yrityksen perustajat sekä neljä sijoittajaa.
Onko viime vuosien kehityksessä jotain yllättävää?

Olemme huomattavasti kansainvälisempiä kuin olimme odottaneet. Yli 95 prosenttia liikevaihdosta on tullut ulkomailta
viimeisten kolmen vuoden aikana, ja osuus on kasvussa. &
KARI KORTELAINEN

@almamedia.fi

KASVIN ILOKSI. Hyvä led-valaistus auttaa kasvia menestymään.

Pc-myynti vajoaa
Alimmillaan kymmeneen vuoteen
TIETOTEKNIIKKA / Pcmyynti on vajonnut alimmalle
tasolleen kymmeneen vuoteen.
Markkinatutkimusyritys Gartnerin mukaan myynti laski vuoden ensimmäisellä neljänneksellä kymmenen prosenttia viime
vuodesta 65 miljoonaan laitteeseen. Tätä alempana myyntiluvut
olivat viimeksi vuonna 2007.
Luvussa ovat mukana pöytäkoneet ja erikokoiset kannettavat.
Jyrkintä myynnin lasku oli
maissa, joissa talous sukelsi öljyn hinnan laskun takia. Latinalaisessa Amerikassa myynti laski kolmanneksen, ja pudotus oli
huomattavaa myös Venäjällä.
Gartner odottaa myyntiin piristystä tänä vuonna Windows 10
-laitteiden myötä etenkin yrityk-

tanto on nopeasti skaalattavissa, ja
uusia alihankkijoita on tulossa.
Seppälä myöntää, että kopiointiriski on olemassa.

sissä. Yksityishenkilöt keskittyvät edelleen pc-koneiden sijasta
ostamaan puhelimia ja tabletteja.
Suurimmat pc-valmistajat ovat
Lenovo, HP ja Dell, joiden yhteenlaskettu markkinaosuus on
hieman yli 50 prosenttia.
Myynnin laskuvauhti kiihtyi
alkuvuonna, sillä viime vuonna myynti laski edellisvuodesta
kahdeksan prosenttia. Suomessa
lasku oli tätäkin suurempaa, yli
kymmenen prosenttia.
Viime vuonna maailmassa myytiin 310 miljoonaa pc:tä.
Tabletteja myytiin noin 200 miljoonaa ja puhelimia lähes kaksi
miljardia. &
JUKKA LUKKARI

@almamedia.fi

Jätevedenpuhdistamo
pienenee puoleen.
LYHYET
Apotti alkaa palkata
TERVEYDENHUOLLON potilastietojärjestelmähanke Apotti alkaa
palkata työntekijöitä kehitystyöhön. Aluksi etsitään sovelluskehittäjiä, järjestelmäasiantuntijoita
ja kouluttajia, yhteensä noin 150
henkilön verran.
– Rekrytoimme lähes sata sovelluskehittäjää, jotta saamme
mukautettua järjestelmästä juuri
meidän asiakkaidemme tarpeita
palvelevan, Apotin toimitusjohtaja Hannu Välimäki kertoo.
– Lisäksi tulemme rekrytoimaan teknistä henkilöstöä muun
muassa integraatioita ja myöhempää tuotantovaihetta silmällä pitäen.
Lopullinen hankintasopimus
Apotin toimittajaksi valitun Epicin kanssa odottaa yhä allekirjoitustaan, mutta se on ohjelmassa
lähiaikoina. &
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Reservdelslager
tjänar in pengar
Nya elbilsbatterier blir buffert för elnätet
DAIMLER

ENERGI / Daimler och energi-

– On meillä viisi patenttia,
mutta eihän se mitään takaa.
Silti suurempi riski startup-yritykselle on rahoitus.
Noin 30 000 euron laite ei ole
markkinoiden halvin. Sansox
kilpailee suorituskyvyllä ja laadulla.
Toistaiseksi yhtiö on toimittanut kuusi laitetta, mutta vuoden
loppuun mennessä määrä nousee useisiin kymmeniin. Kuumin
markkina on Kaakkois-Aasiassa.
Seppälä uskoo, että viiden
vuoden päästä hän johtaa yhtiötä, jolla on usean sadan miljoonan liikevaihto. &
RAILI LEINO

@almamedia.fi

VIIKON STARTUP
Sansox Oy
Mitä tekee:
Ilmastinlaitteita
vedenpuhdistukseen

Första bufferten
med nya batterier
Båda parterna drar nytta av samarbetet. Staden behöver en buffert
som stabiliserar den förnybara energiproduktionens ﬂuktuationer i
elnätet. Daimler måste upprätthålla en beredskap att byta havererade batterier i E-Smart.

PUHEENVUORO

Perustettu: 2012
Henkilöstö: 8
Liikevaihto 2015:
30 000 euroa
Mahdollisuudet:
tekninen ylivoima,
huimat ja kasvavat
markkinat, skaalautuva tuotanto
Uhat: rahoitus,
kopiointiriski, liian
monta sovellusaluetta
Lähetä startup-vinkki:
harri.junttila@almamedia.fi

verket i tyska Hannover tar splitternya utbytesbatterier för elbilen
E-Smart till hjälp som buffert för
mellanlagring av förnybar elektricitet. Batterierna ska användas
som energilager tills de behövs
som reservdelar.
Elbilarnas batterier anses vara
långlivade men i något skede måste
de bytas ut. För biltillverkaren kan
det bli dyrt att hålla nya batterier
långa tider i ett reservdelslager.
Batterier mår dåligt av lagring och
kräver ett intensivt underhåll.
Daimler ska lösa problemet genom att sätta batterierna i arbete som elbuffert. Daimler-dottern
Accumotive och Stadtwerke Hannovers dotterbolag Enercity ska
gemensamt bygga ett mellanlager
för el som fungerar med utbytesbatterier för E-Smart.

ger Harald Kröger som är utvecklingschef inom elektromobilitet
vid Daimler. En konventionell lösning hade enbart förorsakat kostnader för koncernen.

Cyklerna håller
batterierna i trim

GARANTI. Tillverkningen av E-Smart lades ned senaste sommar
men ägarna garanteras reservdelar under femton år. Det gäller
också batterierna.

Dilemmat är att laddningsbara batterier åldras under lagring.
Utan ständig laddning och urladdning förlorar de sin kraft. Daimler har därför intresse att låta batterierna arbeta aktivt för energiverket.

Båda parter vinner
på samarbetet.

Anläggningen får plats för 3 000
moduler med en sammanlagd kapacitet av 15 Mwh. Det räcker teoretiskt för att förse hela Hannover
med elektricitet för två minuter.
Energilager med begagnade
batterier från elbilar ﬁnns redan
på många håll men det är första
gången som helt oanvända batterier används för samma ändamål.
– Det aktiva reservdelslagret
tjänar in reda pengar för oss, sä-

Enligt Kröger försämras batterierna inte det minsta av att användas som energilager. De ständiga utjämningarna av elnätet håller dem i topptrim. Utan ordentliga laddningscykler skulle batterierna djupurladdas och i värsta
fall skadas.
Daimler och energiverket i Hannover kommer gemsamt att satsa sex miljoner euro på projektet.
Det stationära energilagret ska
vara klart att tas i bruk nästa år.
Anläggningen ska ge vinst som delas av båda parter.
Daimler garanterar köparna av
nybilar tillgång till reservdelar för
femton år. Batterierna i Hannover
ska täcka behovet av reservbatterier för alla E-Smart som såldes från år 2012 fram till att produktionen ställdes in i medlet av
2015. &
PETER KARLBERG

Innostuitko? Suutuitko? Lähetä mielipiteesi tektal@talentum.fi

Suomessa IT-alan palkkaus on tasa-arvoista
Ä

Tekniikka&Talous kertoi 30.3.
Yhdysvalloissa tehdystä palkkatutkimuksesta, jonka mukaan
ohjelmoijien palkka riippuu merkittävästi sukupuolesta. Neljässä
maassa toteutetun tutkimuksen
mukaan nais- ja miesohjelmoijien
palkan välillä oli 28,3 prosentin
kuilu. Tutkimus oli toteutettu
Yhdysvaltojen lisäksi Australiassa, Iso-Britanniassa, Rans-

kassa ja Saksassa.
Hyvä uutinen on, että Suomessa tällaista kuilua ei enää ole,
vaan miesten ja naisten palkkatasa-arvo on toteutunut it-alalla.
TIVIAn helmikuussa julkaiseman
tutkimuksen mukaan yhdysvaltalaistutkimuksen työntekijöitä
vastaavan ryhmän, eli ohjelmisto-, sovellus- ja web-kehittäjinä toimivien naisten ja miesten

VUODEN TÄRKEIN

AUTOMAATION, TUOTANTOTEKNOLOGIAN
JA TEOLLISEN INTERNETIN TAPAHTUMA.
Rinnakkaisnäyttelynä Kyberturvallisuus 2.-3.11.2016.

keskipalkka oli vuonna 2015 lähes
sama 4 046 euroa. Palkoissa oli
muutaman kympin ero naisten
hyväksi (miehillä 4 026 ja naisilla
4 065 euroa).
Vaikka vuosi 2015 lisäsikin
eroja pienien ja suurten palkkojen välillä, erot eivät liity sukupuoleen. Naisten (4 365 euroa)
ja miesten peruspalkka (4 384
euroa) olivat vuonna 2015 käytän-

nössä samalla tasolla. Myös naisten kokonaisansio (4 579 euroa)
oli lähes samalla tasolla kuin
miesten (4 642 euroa). Miesten ja
naisten kokonaispalkkojen ero
oli pienentynyt edellisvuoden 240
eurosta 63 euroon. &
ROBERT SERÉN

toiminnanjohtaja, TIVIA - Tieto- ja
viestintätekniikan ammattilaiset ry.

KOKO KLUSTERIN SUURTAPAHTUMA!
MALMISTA METALLIKSI EKOSYSTEEMI.

www.tekniikkamessut.fi

www.finnmateria.fi

Syksyn ammattimessut Jyväskylässä

Ota yhteyttä!

Varaa paikkasi näytteilleasettajana ja
pysy edelläkävijöiden joukossa!

Harri Mäkinen
Myyntipäällikkö

puh. 014 334 0053, 050 410 0841
harri.makinen@jklmessut.fi

