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Puheenjohtajan palsta
Arvoisat fotoniikan ystävät, paljon on tapahtunut talven aikana. Kansallinen fotoniikkaselvitys julkaistiin tammikuussa
ja tulokset olivat mielenkiintoisia ja rohkaisevia. Fotoniikka on oikeasti merkittävää liiketoimintaa Suomessa ja tutkimus
on monipuolista ja varsin laajaa. Fotoniikka työllistää ison joukon suomalaisia.
Selvityksen päätulokset ovat luettavissa
nettisivuiltamme.
Fotoniikkaselvityksen tulosten ja
muun lobbauksemme tuloksena näyttää
siltä, että myös julkiset rahoittajat ovat
kiinnostuneet ja jopa innostuneet fotoniikasta. TEM:n pyynnöstä laadittiin listaa toimenpiteistä, jotka ainakin meidän
mielestämme tukisivat ja edesauttaisivat
fotoniikan menestystä tulevaisuudessa.
Odotamme mielenkiinnolla johtavatko
aloitteemme toimenpiteisiin.
Photonics for XXX -tapahtumien järjestäminen on osoittautunut haastavaksi, ei
riitä, että meillä on halua ja intoa, sillä
me tarvitsemme aina kultakin toimialalta yhtä innostuneen paikallisen kumppanin. Joka tapauksessa ainakin Forest
& Photonics tullaan järjestämään Kolilla
syksyllä ja lisäksi tavoitteeksi on asetettu
yhden uuden tapahtuman järjestäminen
tänä vuonna.
Photonics West oli jälleen menestys ja
yhteinen esiintymisemme näyttää jalostuvan vuosi vuodelta onnistuneemmaksi. Saimme kiitosta ständin designista ja
näytteilleasettajajoukon ilmapiiri vaikutti
hyvin positiiviselta. Seuraavaa Photonics
Westiä jo suunnitellaan ja joukkoon ehtii
vielä ilmoittautumaan mukaan! Lasermessut ovat kesäkuussa Munchenissä ja
sinnekin meitä on lähdössä 6 yrityksen
iskujoukko!
Yrityspuolelta olemme saaneet kuulla jatkuvasti hyviä uutisia: palkitsemisia,
järjestyneitä rahoituspaketteja ja kaiken

kaikkiaan positiivista pöhinää. Muun muassa Spectral Engines ja Specim saivat
vastikään tunnustusta osaamisestaan ja
Focalspec keräsi mittavan rahoituksen
kasvunsa tueksi. Seuran hallitus päätti
kantaa kortensa kekoon perustamalla
Vuoden Fotoniikkayritys -palkinnon, joka
jaetaan ensi kerran Oulussa OPD:n yhteydessä. Palkinnolla pyritään nostamaan
fotoniikan näkyvyyttä ja hankkimaan positiivista julkisuutta fotoniikan yrityksille.
Haku on avattu ja ehdotuksia odotetaan!
Suomen Fotoniikan seuran hallitus
toimii jatkossa myös Optiikan kansalliskomiteana Suomessa. Kiitokset prof.
Ari Fribergille, joka ehti toimia pitkään
yhden miehen komiteana ja halusi nyt
vetäytyä tuosta roolistaan. Tällä muutoksella halutaan korostaa seuran asiantuntijaroolia suomalaisessa optiikan tutkimuksessa ja yritystoiminnassa.
Vuoden kansallinen päätapahtumamme Optiikan ja Fotoniikan päivät
järjestetään tänä vuonna Oulussa. Luvassa on jälleen hyvä kattaus akateemisia sekä teollisuuden puheenvuoroja
mielenkiintoisista aiheista. Näyttelyssä
on esillä hyvä joukko optiikan alalla toimivia yrityksiä. Perinteinen vuoden väitöskirjapalkinto jaetaan jälleen, totta kai!
Toivotan kaikki tervetulleiksi Ouluun, toivottavasti meitä on siellä iso joukko.
Lopuksi haluan kiittää kaikkia hyvästä yhteistyöstä ja tuesta näinä kahtena
puheenjohtajavuotenani. Varmasti tapaamme myös jatkossa. Hallituksen paikat ovat jälleen jaossa, mielenkiintoisia
näköalapaikkoja suomalaisessa optiikkayhteisössä, suosittelen!

Keväisin terveisin

JYRKI HUTTUNEN
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Valaistuksen globaali murros
Optiikan Päivien 2017 yhtenä teemana
800 miljoonaa tonnia CO2 päästöjä vuoon valaistus, ajankohtainen teema, jossa
dessa, 680 hiilivoimalan vuotuiset pääson käynnissä globaali murros, kiitos LED
töt ja energiamäärä, joka vastaa likimain
teknologian, joka on kypsynyt kaupallitoiminnassa olevien ydinvoimaloiden
selle tasolle. Kuudennessa Clean Enervuosituotantoa. Uudella teknologialla
gy Ministerial kokouksessa käynnistet50% valistuksen kasvutarve voidaan totiin 2015 globaali valaistuksen muutosteuttaa siten, että vuoteen 2030 menhaaste (Global Lighting Challenge, GLC,
nessä kasvaneenkin valaistuksen enerhttp://globallightingchallenge.org); kilpailu
giankulutus on 50% nykyistä valaistukkymmenen miljardin energiatehokkaan,
sen energiankulutusta pienempi. Vanha
korkealaatuisen
ja kustannuksiltaan
energiateollisuuden mantra ’elintason
edullisen valonlähteen saamiseksi käytkasvu kulkee energian kulutuksen kasvun
töön eri puolilla maapalloa niin nopeaskanssa käsi kädessä’ ei siis enää pidä
ti kuin mahdollista. Tarkoitukseen GLC
paikkaansa.
on rakentanut koalition, johon kuuluu
Saattoiko Shuji Nakamura, kirjoit17 hallitusta (Suotaessaan Jpn.J.Appl.
mi puuttuu), alan
Phys. 30, L1705
yrityksiä suuria ja
(1991)
artikkelia
pieniä, tukkuliikkeisinisen LED:in valKunnat ja kaupungit voivat
tä, jälleenmyyjiä ja
mistukseen tarvitsäästää satoja tuhansia
asiantuntijaryhmiä.
tavan riittävän hyHallituksia
kehovälaatuisen GaN:n
valaistuskustannuksissa
tetaan edistämään
valmistusmenetelvaihtamalla vanhat
politiikkaa,
joka
mästä,
kuvitella
kannustaa asentakuinka
merkittäväshehkulamput LED lamppuihin.
maan uusia valaistä keksinnöstä oli
uratkaisuja kaikilla
kysymys. Akasakin
yhteiskunnan
taja Amanon pioneesoilla sekä rahoitrityötä ei myöskään
tamaan ja jakamaan tietoutta LED:eihin
tule unohtaa (ks. FOTONI 1/2015). Kaikki
perustuvista valaisuhankkeista, erityikolme kulkivat aikanaan, kuten Akasasesti kehittyvissä maissa, joissa puutteelki asian ilmaisi, yksin pimeydessä, jossa
linen valaistus on ongelma miljoonille, ei
sinistä valoa ei ollut luvassa. LED mulvähiten koululaisille. Tähän mennessä
listusta voi hyvin verrata mullistukseen,
hankkeessa on saatu aikaiseksi 180 miljonka Edisonin hehkulamppu aikanaan
joonaa uutta valaisutoteutusta.
toi ihmisten elämään.
Väestönkasvun ja urbanisaation on
Vaikka Suomi ei ole virallisesti GCL
arvioitu kasvattava valaisutarvetta 50%
hankkeessa mukana (Ruotsi yksi akvuoteen 2030 mennessä. Valaistuksen
tiiveista) ei täällä ihan passiivisia LED
osuus ihmiskunnan energiankulutukteknologian suhteen olla. Harvapa eisesta on noin 15% ja noin 5% kasvihuojyväskyläläisistä tietää, että kaupunki
nekaasupäästöistä. Hyödyntämällä LED
on ottanut valaistuksen kehittämisen
teknologiaa ja aurinkosähköä tästä kuagendaansa jo 20 vuotta sitten. Tänä
lutuksesta on mahdollista säästää noin
päivänä kaupungissa on yli 100 räätälöi-
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väskylässä
Kuokkalan silta Jy
ssaan
se
paraativalaistuk

tyä valaistua kohdetta. Myöhäissyksyllä
valotaide saa kaupunkilaiset liikkeelle.
Taidevalaistuksesta on tullut sosiaalinen
ilmiö niin Jyväskylässä kuin muuallakin
maailmassa. Viime vuosien työn tuloksena Jyväskylässä valaistukseen käytettävä
energiankulutus on saatu alenemaan
noin 40% LED:ejä hyödyntämällä (http://
valonkaupunki.jyvaskyla.fi). Kokemuksia
on jaettu avoimesti, myös ulkomaille.
Kunnat ja kaupungit voivat säästää
satoja tuhansia valaistuskustannuksissa
vaihtamalla vanhat hehkulamput LED
lamppuihin. Sama koskee teollisuushalleja, yrityksiä ja kauppaketjuja. Tästä
MOTIVA:n sivuillakin muistutetaan.
Suomalaisista eturivin LED-yrityksistä mainittakoon mm. Salolaiset LEDiL,
EASY/LED, LED Tailor Innova7ion, Oulun
seudun FLEXBRIGHT, Valopaa ja Valtavalo. LEDiL on LED optiikan globaali toimit-

taja ja markkinajohtaja. EASY/LED Tarjoaa valaisuratkaisuja urheilutiloihin, myymälä- ja toimistotiloihin, teollisuus- ja katuvalaistukseen. LED Tailor Innova7ion
start-up yritys on kehittämässä UV valoon perustuvaa bakteerien ja homeen
torjuntaan soveltuvaa LED ratkaisua.
Valopaa keskittyy älykkäisiin LED perusteisiin valaisuratkaisuihin. Unohtaa ei
sovi myöskään perinteisen valaisuyrityksen AIRAM:in voimakasta panostusta
LED valaisimiin. OPD2017 tapahtumassa
kuulemme FLEXBRIGHT ja Valtavalo yritysten liiketoiminnoista.
Koska LED valaistuksen tuotekirjo on
valtaisa, väreiltään, kooltaan, muodoltaan ja valaisuteholtaan on valaistuksen
suunnittelu astunut uuteen maailmaan.
Valaisu on LED:ien myötä mahdollista
toteuttaa räätälöitynä tarkoitukseensa
vielä siten, että valonlähde reagoi ympä7

ristöönsä. Maassa toimii kasvava joukko
valaistuksen suunnitteluyrityksiä, joiden
palveluja on syytä käyttää, jotta LED valaistuksesta saa esteettisen ja tarkoitustaan palvelevan ratkaisun.
Itse vaihdoin energiaremonttini yhteydessä viime vuonna kaikki omakotitaloni hehkulamput LED-lampuiksi. Hehkulamppuja kertyi hämmästyksekseni kaksi ämpärillistä. Sama toimenpide tulisi
suorittaa maan yli kahdessa miljoonassa
kiinteistössä, mitä pikemmin sen parempi. Suomessa hehkulamppujen vaihtaminen LED valaistukseen Tilastokeskuksen
kulutuslukujen mukaan laskettuna säästäisi noin 4 TWh sähköä vuodessa. Mielestäni sanoman vieminen perille kuuluu
seuramme toimintareviiriin. Maan hallitusta asia ei ole liiemmin kiinnostanut,
vaikka ilmastopolitiikasta muistetaan
puhua päivittäin.
Ari T. Friberg kirjoitti tähän numeroon artikkelin kansainvälisestä optiikan
ja fotoniikan alan kattojärjestöstä International Commission for Optics (ICO), jos-

sa professori Eero Byckling ja kirjoittaja
itse ovat toimineet aktiivisesti. Komission seuraava kolmivuotiskonferenssi on
Tokiossa elokuussa. Puhujana mm. Nobelisti Hiroshi Amano (ks. oheinen flyer).
Jouko Moilasen kirjoituksesta saamme
napakan kuvan Oulun seudun fotoniikan tähtiyrityksistä. Nokian raunioilta
on nousemassa uutta high-tech yritystoimintaa ja työpaikkoja tervakaupunkiin.
Äskettäin TEKES selvitti fotoniikan alan
yritystoimintaa Suomessa. Yllättävää oli
alan yritysten suuri lukumäärä ja merkittävä työllistämisvaikutus. Juha Purmonen tiivisti selvityksen pariin liuskaan.
Siinäpä tämän FOTONI:n anti.
Tapaamisiin runsain joukoin Oulussa
29.05.-31.05.2017 OPD2017 tapahtumassa.
Jyväskylässä 25.04.2017

JOUKO KORPPI-TOMMOLA

OPTICS • OPTICAL FILTERS • SPECTROMETERS • LASERS • POSITIONING
OPTONYX serves OEM and R&D as a distributor in Denmark, Finland, Norway and Sweden
in close partnership with high quality suppliers from Europe and USA

OPTONYX AB
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Enhagsslingan 23, SE-187 40 Täby, Sweden.
WEB: www.optonyx.com
E-MAIL: info@optonyx.com
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All (that is useful to know) about

The International
Commission for Optics (ICO)
What ICO is

The ICO was officially founded by ten
European countries and the USA in 1948
in Delft and became a self-governing Affiliated Commission AC1 of the International Union of Pure and Applied Physics
(IUPAP). Some 57 years later, in 2005, the
ICO was elected an International Scientific Associate of the International Council for Science (ICSU). Optics is rooted
in physics but is developing towards its
own branch of science and therefore the
ICO, which has become known as “the
place where the world of Optics meets”,
is currently exploring the possibility of
applying for the status of union in ICSU.
This would place optics on par with
physics, chemistry, and other scientific
disciplines.
The ICO has two types of members,
Territorial Members and International
Organization Members. The former refers to territories, since an ICO Territorial Member need not be a universally
accepted country (such as Taiwan) or
it may contain several countries (such
as Ghana/West Africa). Each Territorial
Member is represented within the ICO
by its Territorial Committee. The ICO
presently has over 50 Territorial Members (including the Associate Members),
among them Finland, and 7 International Organization Members: The African
Laser, Atomic, and Molecular Physics
Network (LAM), The European Optical
Society (EOS), The IEEE Photonics Society
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(formerly IEEE-LEOS), The International
Society on Optics Within Life Sciences
(OWLS), The Optical Society (OSA), The
Iberian American Network on Optics
(RIAO), and The International Society for
Optics and Photonics (SPIE). It is important to note that the ICO has no individual members (people).
The ICO is governed by the triennial
ICO Congresses, which consist of a General Assembly (which is a business meeting) and a Scientific Conference that covers all areas of optics. Each ICO Member
(Territorial and Organization) may send a
pre-agreed number of official delegates
to the Congress. Additionally, observers
may attend the General Assembly at will
and, of course, all scientists may participate in the Congress. The ICO adheres to
the ICSU principles of the Universality of
Science. The next ICO Congress, the 24th
in the series, will be organized in August
2017 in Tokyo, Japan.
Between the Congresses ICO governance rests with the ICO Bureau (Board),
which consists of the Executive Committee (President, Past President, Secretary,
Associate Secretary, and Treasurer) as
well as 15 Vice-Presidents, 8 of whom are
elected and represent Territorial Members and 7 are appointed by the International Organization Members. Two of
the elected Vice-Presidents must come
from industry. The ICO has its Statutes
and a set of Rules and Codes of Practice.

What ICO does

able circumstances, and the ICO/ICTP
Gallieno Denardo Award, given to an
With all its extensive structure and affiloutstanding young scientist from a deiations, what does the ICO do? In prinveloping country. This prize is presented
ciple, the activities of the ICO may be
annually on the occasion of the ICO/ICTP
classified into two categories, those that
Winter School at ICTP in Trieste, Italy.
follow the traditional agenda and those
The rules for all award nominations are
that are innovative, directed towards the
available on the net.
betterment of the optics and photonics
The activities and policies of the ICO
communities on a global scale, especially
have long been directed towards the
in the developing regions.
regions of the world that are in need
Among the more conventional unof assistance. Such activities consist of
dertakings of the ICO are meetings and
advancing education, and the science
awards. The ICO has four types of meetof optics in general, in developing arings, each with a different level of associeas especially in Africa, Latin America,
ation with the ICO. The highest category
and South-East Asia. Together with OSA,
are the General Congresses held every 3
SPIE, and IEEE Photonics Society, the ICO
years, followed by ICO Topical Meetings
runs the meetings Education and Trainof which there may be one or more per
ing in Optics and
year and which usuPhotonics
(ETOP),
ally host the annual
which is the only
ICO Bureau meetinternational series
ing. An example of
of conferences on
The activities and policies of
such a meeting was
optical sciences deImage Science orgathe ICO have long been
voted exclusively to
nized in Espoo in
directed towards the regions
education. The ICO/
1985. The two reICTP Winter College
maining types are
of the world that are in
on Optics, held each
ICO Co-sponsored
need of assistance.
year in February, is
Meetings and ICO
directed
towards
Endorsed Meetings,
postdocs and young
with less connection
scientists from deto the ICO. Organizveloping areas, but students from Euers of conferences globally may, twice
rope and elsewhere are welcome and
a year, seek for ICO endorsement and
can participate in the school without
financial support – the necessary forms
charge. The ICO has established (among
and instructions are posted on the net.
others) the Committee for the Regional
The ICO awards include the ICO
Development of Optics (CREDO) and opPrize, which is the most prestigious of
erates an international Travelling Lecturthe ICO recognitions and given to an
er program to find ways to help optical
outstanding young scientist. Among the
scientists and engineers and to promote
ICO Prize recipients is Stefan W. Hell (in
teaching of optics in developing coun2000), a recent Chemistry Nobel Prize
tries. In recent years many ICO Topical
winner. Since 2005 the ICO also awards
Meetings have been organized in Africa
the IUPAP Young Scientist Prize in Opand Latin America, in an effort to entics. Among the recipients of this prize
hance the awareness and appreciation
is Goëry Genty (in 2011) from Tampere.
of optical sciences and engineering. Only
Further ICO awards include the ICO
one ICO General Congress has ever been
Galileo Galilei Award, which is given for
held in the southern hemisphere (Sydexceptional achievements in unfavor-
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ney, 2008). The strength and potential
impact of the ICO derive from the fact
that it is directly connected to the local
optics communities all over the world
through the national Territorial Committees.
The ICO also puts out a quarterly
Newsletter and has initiated a triennial
series of books, entitled Trends in Optics. Volume VI (2008) in this series, with
the title Advances in Information Optics
and Photonics, was edited by Ari T. Friberg (Finland) and René Dändliker (Switzerland).

Finland and ICO

Then, what is the role of Finland in the
ICO? Finland has been an ICO Territorial
Member since 1987. The Finnish Territorial Committee traditionally consisted of
only a single person, initially Eero Byckling and from 1993 on Ari T. Friberg, with
contacts to the optics community mainly
via the Finnish Optical Society (founded
in 1996). In 2016, after the creation of
Photonics Finland, it was decided that
to better serve the expanding optics
research and industry in Finland, the
Board of Photonics Finland should constitute the Finnish Territorial Committee.
The present contact person towards the
ICO is Jyrki Saarinen (UEF Joensuu). The
annual Finnish ICO dues are paid by the
Federation of Finnish Learned Societies.
Finland has actively taken part in the
ICO. Eero Byckling (Vice-President 19841987) and Ari T. Friberg (Associate Secretary 1996-2005, President 2005-2008,
Past President 2008-2011) have served
as members of the ICO Bureau and two
ICO Topical Meetings, Image Science in
Otaniemi in 1985 and Polarization Optics
in Polvijärvi near Joensuu in 2003, have
been held in Finland. However, no ICO
triennial Congresses or other ICO Topical Meetings (or any meetings with ICO
participation for that matter) have so far
been organized in Finland or other Nordic Countries.
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Finland can appoint two official delegates to the ICO-24 Congress on 21-25
August 2017 in Tokyo. In preparation for
ICO-24 the Finnish Territorial Committee
has nominated Tero Setälä (UEF Joensuu) as a candidate for Vice-President.
It would now be important to secure endorsements from other ICO Territorial
Members, especially those in Northern
Europe. The ICO has also, ahead of ICO24, formulated the ICO Strategic Plan for
2017-2023, which is posted on the net
for comments from all the ICO Members. This document is vital in the context of the ICO’s application to become
an ICSU union, a discussion of which is
likely to come up at ICO-24 in Tokyo.
It may also be worthwhile to contemplate putting in a bid to organize an ICO
Congress, or an ICO Topical Meeting, in
Finland sometime in the future. Whereas
the ICO Topical Meetings are much more
flexible, the ICO triennial Congresses
tend to rotate between North America,
Europe, and the Asia Pacific region. but a
case may also be made between Southern and Northern Europe. It is expected
that preference be given to Africa or Latin America as soon as they are in a position to hold an ICO Triennial Congress.
A detailed proposal to organize such a
Triennial Congress must be submitted
several years before the intended conference dates. Helsinki in Finland might
be an attractive location.

Submission
CLOSED
Registration
Start from April 2017.

HOME

Information

Program

Submission

Registration

Venue

Plenary Speakers

Information

Hiroshi Amano

Takaaki Kajita

Apr 25, 2017

Symposium information posted

(Nagoya Univ., Japan)
“New era of LEDs”

Mar 27, 2017

Submission has been Closed

(Univ. of Tokyo, Japan)
“30 years of neutrino
researches in Kamioka”

Mar 02, 2017

Submission deadline extended!

Feb 10, 2017

Get the latest flyer

Christopher Dainty

Anne L’Huillier

(Univ. College London, UK)
“Fundamental limits of mobile
phone cameras”

(Lund Univ., Sweden)
“From extreme nonlinear optics
to ultrafast atomic physics”

Dec 19, 2016

Paper Submission is Open!

Nov 30, 2016

Paper Submission updated

James G. Fujimoto

Learn more

(Massachusetts Institute of
Technology, USA)
“Optical coherence tomography
and biomedical imaging”

More about the ICO and its activities, including the road towards an ICSU union,
the Newsletters, and the ICO awards and
conferences, can be found on the ICO
website http://e-ico.org/. Explore and be
involved!
Welcome message

Venue: Keio Plaza Hotel, Tokyo

Keynote and Invited Speakers

Tokyo and environs

ARI T. FRIBERG
ICO Executive Committee (1996-2011)
University of Eastern Finland, Joensuu
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Fotoniikan liiketoiminta
kasvaa Oulun seudulla
Muutamina viime vuosina Oulu oli otsikoissa teknologiayritysten YT-uutisten
ja Nokian kännykkätoimintojen alasajon vuoksi. Nyt on toinen ääni kellossa:
Oulun kaupungin laskelmien mukaan
ICT-ala työllistää tänään jo enemmän
kuin huippuvuonna 2011! Talouselämän tietojen mukaan Oulun alueelle on
muutamassa vuodessa syntynyt yli 300
startupia, jotka työllistävät arviolta 9001000 ihmistä. Fotoniikan sovellukset, optiset mittaukset ja älykkäät sensorit ovat
vahvasti mukana Oulun alueen uudessa
kasvussa. Tässä jutussa katsotaan asiaa
tarkemmin fotoniikkaa hyödyntävän yritystoiminnan näkökulmasta.
Oulun seudun fotoniikan tekninen
ja tieteellinen tausta löytyy Oulun Yliopistolta ja VTT:ltä. Fysiikan, optiikan,
optoelektroniikan, mikroelektroniikan ja
mittaustekniikan opetus ja tutkimus yliopistolla on kehittänyt osaamista ja tuottanut osaajia fotoniikan kehittämiseen ja
soveltamiseen. Optiikka, painettu funktionaalinen elektroniikka ja mittaustek-

niikka ovat eri muodoissaan olleet myös
VTT:n tutkimuskohteena Oulussa jo pitkään. Ensimmäisessä fotoniikan kaupallistamisaallossa viime vuosituhannen
lopulla kaupallistettiin Oulun alueella
time-of-flight
etäisyysmittaustekniikkaa, spektroskopiaa ja optoelektronisten sensorien pakkaustekniikkaa. Näihin teknologioihin nojaavista yrityksistä
Noptel ja Specim ovat nousseet globaalisti johtaviksi yrityksiksi omilla erikoisalueillaan. Noptel siirtyi Herstal Groupin
omistukseen 2011 ja yrityksen kasvu
jatkuu voimakkaana. Specim on saavuttanut aseman johtavana teollisuuden
hyperspektrilaitteiden valmistajana, heidän laitteitaan on maailmalla jo yli 6000
kappaletta! Vajaa vuosi sitten Patria-konserniin kuuluva Senop osti oululaisen Rikola Ltd:n liiketoiminnan. Senopin Oulun
yksikössä valmistetaan jatkossakin optoelektronisia sensorimoduuleja ja 2D
hyperspektrikameroita sekä siviili- että
turvallisuussektorin asiakkaille.

Kuva 1: VTT:ltä perustettuja yrityksiä fotoniikkaan ja mittauksiin
14
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Fotoniikkayritysten perustaminen sai
uutta vauhtia 2010-luvulla. Kuva 1 esittää VTT:ltä kaupallistettuja fotoniikan ja
optisen mittaustekniikan yrityksiä, joista
noin puolet perustettiin Oulun alueelle.
Lisäksi kuvasta puuttuu TactoTek Oy,
joka kehittää ja valmistaa muoviin integroituja rakenteellisen elektroniikan
moduuleja (Injection Molded Structural
Electronics, IMSE). Kuvasta 2 nähdään,
että tyypillisessä IMSE-rakenteessa painettava elektroniikka, sensorit, valonlähteet, valojohderatkaisut sekä kappaleen
rakenne muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. Antti Keränen ja Mikko
Heikkinen kehittivät teknologiaa Tekesin TULI-rahoituksen tukemana VTT:llä
ja yrityksenä TactoTek Oy perustettiin
vuonna 2011. Yritys on tähän mennessä
kerännyt yli 20M€ rahoittajilta, työllistää
globaalisti jo 60 henkilöä ja kasvu jatkuu
voimakkaana. Tuotekehitys ja tuotantolinja on juuri siirretty uusiin tiloihin
Oulunsalossa. TactoTekin omalta tuotantolinjalta löytyy rakenteellisen elektroniikan kaikki valmistusvaiheet painamisesta komponenttien ladontaan, 3D
muovaukseen sekä ruiskuvaluun. Muutamassa vuodessa Tactotek on noussut
tien näyttäjäksi ja teknologiajohtajaksi
rakenteellisen elektroniikan viemiseksi
autoteollisuuteen ja kuluttajatuotteisiin.
FocalSpec Oy perustettiin 2009 kaupallistamaan Line Confocal Imaging (LCI)

Kuva 2: Esimerkk
i IMSE-rakentees
ta,
jossa optiikka ja
elektroniikka on
integroitu osaksi
kappaleen pintaa
.
teknologiaa teollisuuden tuotteiden
rajapintojen mittauksiin. LCI menetelmässä valkoinen valo jaetaan spektriksi
ja kuvataan tutkittavaan pintaan siten
että eri aallonpituudet sijoittuvat eri
etäisyyksille. Mittalaitteen 2048 pikselin
rivisensorille saadaan kohteen profiili
mikrometrien tarkkuudella ja liikkuvasta
näytteestä kolmiulotteinen kuva vastaavasti. Yrityksen tekniikka soveltuu kulutus- ja mobiilielektroniikan sekä muovi
ja lääketeollisuuden laadunvalvontaan.
Mobiililaitteiden rungon ja lasipinnan
laadunvalvonta on nousemassa tärkeäksi sovelluskohteeksi: kännykkävalmistajat ottavat käyttöön uudenlaisia kaarevia
lasipintoja, joiden laatumittaukset ovat
mahdollisia LCI tekniikalla. FocalSpec on
juuri varmistanut 3.5 miljoonan euron
pääomarahoituksen. ”Pienelle start up
yritykselle näin merkittävä rahoitus mahdollistaa toiminnan skaalautumisen ja

Kuva 3: LCI tekniikan
periaatekuva
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Kuva 4: Dispel
ixin
näyttöteknolo
giaa
demonstroiv
a
prototyyppi

kasvun. Rahoituksen avulla tulemme tuplaamaan henkilöstömme vuoden aikana ja
onneksemme Oulussa on tuotekehityksen,
-muotoilun ja tuotannon puolella erityisen
osaavaa porukka”, kertoo toimitusjohtaja
Sauli Törmälä.
Bloomberg julkaisi äskettäin Quid
analyysiyhtiön kokoaman listan 50 lupaavimmasta startup yrityksestä: Ainoana suomalaisyrityksenä listalle pääsi
noin vuosi sitten startannut VTT:n spinoff -yritys Dispelix Oy. VTT:n työntekijöiden perustama yritys kaupallistaa tutkimuslaitoksella kehitetyn näytön, joka
tuo visuaalisen informaation suoraan
teräväpiirtokuvana käyttäjän näkökenttään osaksi silmälasien linssiä. Nykyisiin
kookkaisiin tai vaikeasti valmistettaviin
ratkaisuihin verrattuna näytön ohuus,
keveys, esteettinen ulkonäkö ja massavalmistettavuus ovat Dispelixin ratkaisun vahvuuksia, kertoo toimitusjohtaja
Antti Sunnari. Yrityksen teknologia perustuu VTT:llä kehitettyyn valojohdeoptiikkaan, jonka ansiosta näytöt voidaan
valmistaa kevyiksi ja ohuiksi, vain yhden
millimetrin paksuisiksi elementeiksi joko
lasille tai muoville (kuva 4). Ohuuden lisäksi teknologian etuja ovat suuri ja korkealaatuinen virtuaalinen kuva ja erin-

omainen läpinäkyvyys. Näyttöelementti
on lisäksi vapaasti muotoiltavissa ja sopii
massavalmistukseen. Kuluttajan ulottuvilla nykyisiin älylaseihinkin integroitava
tuote on arviolta vuoden kuluessa. Dispelix työllistää tällä hetkellä 11 työntekijää ja toimii Espoossa ja Oulussa.
Vuonna 2014 VTT:ltä perustettiin kolme
fotoniikkaa soveltavaa startup yritystä,
joilla toiminta on kokonaan tai osittain
Oulussa: TimeGate Oy on kehittänyt
maailman ensimmäisen aikaerotteisen
Raman spektrometrin Oulun Yliopiston
ja VTT:n teknologian pohjalta, useita laitteita on jo toimitettu asiakkaille. Spectral
Engines on kaupallistanut Fabry-Perot
interferometriin perustuvan mikrospektrometriteknologian, jolla analytiikkaan
soveltuva spektrometri voidaan toteuttaa 10-100 kertaa aiempaa halvemmalla volyymisovelluksiin. Spectral Engines
voitti äskettäin pääpalkinnon 800 000
euroa EU:n järjestämässä Food Scanner
kilpailussa. Palkitussa konseptissa yhdistyvät infrapunaspektrin tunnistusmoduuli, kehittyneet algoritmit, pilvipalvelu sekä materiaalikirjasto, joiden avulla
käyttäjä voi mitata esimerkiksi ruokaaineiden pääkomponentit ja kokonaisenergian. Grainsense Oy sai 2016 1.4M€

rahoituksen ja on tuonut markkinoille
ensimmäisen spektroskopiaan perustuvan viljan valkuaisanalysaattorin farmikäyttöön.
Tässä ei ole vielä koko kuva Oulun
alueen fotoniikan yritystoiminnasta:
Joukkoon kuuluu ilman muuta Detection
Technologyn röntgensensorien valmistus, Optomedin silmäpohjakamerat, SR
Instrumentsin on-line tarkastusjärjestelmät sekä LED valaisun yritykset Valopaa,
Valtavalo ja Flexbright. Kaikkiaan fotoniikan valmistus ja soveltaminen työllistää Oulun alueella yli 200 henkilöä ja on
voimakkaassa kasvussa. Startup-aktiivisuuteen on ainakin VTT näkökulmasta
vaikuttanut positiivisesti Tekesin TULI- ja
TUTL kaupallistamisrahoitus. Yritysten
tarvitsema teknologiapohja saatiin kehitettyä vaiheessa, jolloin julkista T&K rahoitusta oli nykyistä paremmin tarjolla

ja fotoniikkaa sekä sovelluksia kehitettiin
aktiivisesti yhteisrahoitteisissa tutkimushankkeissa. Asiaan on varmasti myötävaikuttanut yritystoiminnan lisääntynyt
arvostus sekä ICT maailmasta vapautuneet kovan luokan osaajat. Toivoa sopii
että tämä kone saadaan pidettyä käynnissä, tarvittava koulutus vahvana sekä
teknologiatutkimuksen rahoitusmahdollisuudetkin nostettua nykyisestä alennustilasta!

JOUKO MALINEN

comsol multiphysics ®

Plasmonic Wire Grating

SIMULATION
FOR EVERYONE

application builder

application

The evolution of computational tools for
numerical simulation of physics-based systems
has reached a major milestone.
Custom applications are now being developed
by simulation specialists using the Application
Builder in COMSOL Multiphysics®.
With a local installation of COMSOL Server™, applications can be
deployed within an entire organization and accessed worldwide.
Make your organization truly benefit from the power of analysis.

comsol.fi/application-builder
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Suomen fotoniikkatoimialan
kasvuodotukset lupaavia seuraavan
kolmen vuoden aikana.
Photonics Finland teki yhdessä Tekesin
ja Finpron kanssa kansallisen fotoniikkaalaa koskevan selvityksen, jonka tavoitteena oli selvittää fotoniikka-alan yritysten tilanne ja tulevaisuuden näkymät
lähivuosina. Selvityksen toteutti Boost
Brothers Oy ja rahoittajana toimi Tekes.
Toimialaselvityksen mukaan Suomen fotoniikkateollisuus kasvaa seuraavan kolmen vuoden aikana 30% vuosittain. Suomen fotoniikkateollisuuden ennakoitu
kasvu on todella huima verrattuna vastaavaan globaalin kasvuun, joka on noin
7%. Suurin kasvu syntyy pääasiassa fotoniikan hyödyntämisestä valmistavassa
teollisuudessa käsittäen valaistuksen,

Fotoniikka ja virtuaalitod

ellisuus
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näytöt ja optiset komponentit.
Toimialana fotoniikka käsittää kaiken
valoa hyödyntävän teollisuuden optisista komponenteista suunnitteluun ja
valmiisiin laitteisiin. Fotoniikka on valon
tuottamiseen, muokkaamiseen ja tarkkailuun keskittyvää teknologiaa ja sen
mahdollistamia sovelluksia ovat esimerkiksi valokuitu, konenäkö, virtuaalitodellisuus, elekäyttöliittymät sekä mittalaitteet, kuten nopeus- ja etäisyystutkat.
Selvityksen mukaan Suomessa on
200 fotoniikkatoimialan yritystä. Näistä
suurin osa on ollut yli 10 vuotta toiminnassa, eli kyse ei ole pelkästään startup-yrityksistä, vaan vahvan tutkimus- ja

Fotoniikka ja
virtuaalitodellisuu
s

kehitystyön tehneistä toimijoista. Alan
yrityksistä puolet ovat liikevaihdoltaan
alle kymmenen miljoonaa euroa ja reilu
neljäsosa alle miljoonan. Suuryrityksiä
on viisi prosenttia kokonaismäärästä ja
ne työllistävät fotoniikan osaajia ja valmistajia kaikkein eniten. Lähes puolelle yrityksistä viennillä on erittäin suuri
merkitys (vientiä liikevaihdosta yli 90%)
ja kohdemarkkinat painottuvat vahvasti
vientiin mutta myös kotimarkkinoille. Fotoniikkatoimialan vuosittainen liikevaihto Suomessa on noin miljardi euroa.
Tällä hetkellä ala työllistää noin 4 000
henkilöä ja sen ympärillä toimii noin 700
tutkijaa 30 eri tutkimusryhmässä ympäri Suomea. Tutkimustoiminta tuottaa
tuloksia tasaisesti eri teknologia-aloille
sekä perustutkimuksen kautta että yksittäisissä kehittämishankkeissa yrityksille.
Fotoniikan teoriaopetus ja käytännön
koulutus tapahtuu juuri tutkimusryhmissä. Yritysten kasvun myötä uusien
työntekijöiden tarve tulee lisääntymään
huomattavasti, jopa 18% vuodessa, mikä
tarkoittaa alalle kolmen vuoden aikana
2 500 uutta työpaikkaa.
Suomen fotoniikkatoimialan kasvupotentiaali on suuri myös Ruotsiin
verrattuna, jossa kasvuodotukset ovat

5-10% luokkaa ja alan yrityksiä on 25%
vähemmän kuin Suomessa. Euroopan
alueella Suomessa on eniten alan yrityksiä asukaslukuunsa nähden, ja näin ollen
jo muualla tapahtunut alan työllisyyden
vahva kasvu on nyt rantautumassa Suomeen.
Suomen fotoniikkatoimialan kasvun
avaimet ovat yhteistyössä. Tällä hetkellä
lähes 90% yrityksistä pitää tärkeimpänä
haasteenaan uusien yhteistyökumppaneiden löytämisen ulkomailta, mutta
lähes yhtä tärkeää on kumppanin löytäminen myös Suomesta. Tähän tarpeeseen Photonics Finland on vastannut
järjestämällä yhteismessuosastoja sekä
Photonics West että Laser World of Photonics tapahtumissa. Alan tutkimus etsii
myös uusia yhteistyökumppaneita sekä
toivoo panostusta tutkimusrahoitukseen. Innovaatio- ja elinkeinopolitiikan
toimenpiteillä on tärkeä merkitys fotoniikan tutkimukselle sekä yritysten kasvun
ja viennin sekä sen myötä alan työllisyyden vauhdittamissa maassa. Photonics
Finland edistää fotoniikka-alan kehitystä
luoden verkostoja ja yhteistyökumppanuuksia eri toimijoiden välille lisäämällä
tietoisuutta alan mahdollisuuksista ja
haasteista ja pyrkii lisäämään yritysten
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VIBRATION ISOLATION
EQUIPMENT PLATFORMS

TUNABLE PULSED LASER SYSTEM

AURORA II INTEGRA OPO

AN INNOVATIVE, FULLY MOTORISED,
TYPE II BBO OPO AND ND:YAG PUMP LASER
INTEGRATED INTO A SINGLE SYSTEM
• Tuning range 410-710 nm and 710 nm to 2.3 µm
• UV harmonic option for 205-419 nm
• Linewidth < 3 cm-1

sä

yöstös
Fotoniikka lasert

ja akateemisten toimijoiden välistä yhteistyötä. Vuoden 2016 aikana Photonics
Finlandin yritys- ja yhteisöjäsenten määrä kasvoi n. 12%. Vuoden 2016 lopussa
jäseniä oli 43. Seuran tärkeä tehtävä on
myös tuoda esille julkiselle sektorille
usein niin epäselväksi jäävää fotoniikan
olemusta ja sen mahdollisuuksia kansakunnan hyvinvoinnin edistämisessä.

Photonics Finland jakaa tietoa
päättäjille

Fotoniikkaa ja tehdyn selvityksen tuloksia on esitelty esimerkiksi eduskunnan
tulevaisuusvaliokunnalle, työ- ja elinkeinoministeriölle ja Finprolle. Eduskunnan
tulevaisuusvaliokunta nostikin fotoniikan keskeiseksi teemaksi lausunnossaan
Valtioneuvoston selonteko kansallisesta
energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen
2030. Ote lausunnosta ”Fotoniikka on
myös hyvä esimerkki siitä, miten energia- ja
ilmastostrategiassa ei ole kyse vain ja ainoastaan energian tuotannosta, vaan ennen
kaikkea sen käytöstä elämän eri alueilla.”
Koko lausunto luettavissa Eduskunnan web-sivuilta: https://www.eduskunta.
fi/FI/vaski/Lausunto/Sivut/TuVL_1+2017.
aspx
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Fotoniikkatoimialan selvitys ladattavissa
pdf-muodossa:
http://www.photonics.fi/wp-content/uploads/2017/01/Fotoniikan-kansallinen-toimialaselvitys.pdf

Lyhyesti:
• Yritysten päämarkkinan
arvioidaan kasvavan n. 20%
vuosittain (globaalisti 7%)
• Yritysten liikevaihdon
arvioidaan kasvavan n. 27%
vuosittain (3 vuoden päästä
2 miljardia euroa)
• Työntekijöiden määrän
arvioidaan kasvavan n.
18% vuosittain (3 vuoden
päästä 6 500 työntekijää,
kerrannaisvaikutus jopa x10)

The TRLi Series

Compact High Energy Q-switched
Pulsed Nd:YAG Lasers

For applications including
SEMs, TEMs, Steppers,
CMMs, Mask Aligners,
Floor Mounted Equipment,
Microscopy Systems

Modular Product Line

Product portfolio includes
imaging systems for AFM,
Raman, SNOM correlative
imaging configurations as
well as single technique
solutions

Output energies up to 850 mJ at 1064 nm.
Repetition rates up to 200 Hz
Harmonics available 532 nm, 355 nm,
266 nm & 213 nm

KIMMY PHOTONICS

Maapallonkuja 1 B
FIN-02210 ESPOO, FINLAND
info@kimmy.fi www.kimmy.fi

See the complete portfolio at
www.kimmy.fi

Suomen fotoniikan seura ry
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PHOTONICS FINLAND

EOS Topical Meeting on Diffractive Optics 2017
4 – 7 September 2017, Joensuu, Finland
Chairs: Jari Turunen and Frank Wyrowski
This topical meeting series on diffractive optics was established by the present
chairs in 1995, with the inaugural meeting in Prague. The series continued on a
biennial basis with meetings held in Savonlinna (1997), Jena (1999), Budapest
(2001), Oxford (2003), Warsaw (2005), Barcelona (2007), Koli (2010), and Delft
(2012). In 2014 and 2016 the Diffractive Optics meeting was arranged as a part of
EOSAM. Recently a decision was made by EOS to re-establish it as an independent
EOS Topical Meeting, again to be held biennially.
The scope of the meeting covers all fundamental and applied aspects of diffractive
optics and related fields. The topics include but are not limited to:












Fundamental theory
Diffraction gratings: theory and applications
Focusing, shaping, and splitting of light
Field tracing models
Subwavelength structures, metamaterials, and plasmonics
Source modeling; partially coherent and broadband fields
Polarization effects
Diffractive optics at short wavelengths
Temporal diffractive optics
Virtual reality
Industrial and commercial applications

Conference webpage http://www.myeos.org/events/do2017
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ALL-IN-ONE
customer-oriented service
Engineering

Assembly

Customer

9th International Summer School

‘New Frontiers in Optical Technologies’
August 7-11 2017 ● Tampere University of Technology, Tampere, Finland

Senop Optronics provides customeroriented service chain in optics
from designing to serial production.

Manufacturing

Our services include optical designing,
manufacturing of optical components
and subassemblies, optical coating,
quality verification measurements and
assembly.
Services are produced in Finland
with high precision from prototype
and specialty quantities to large
volume production.

Quality
Measurements

Topics
 Chip-Based Nonlinear Photonics
 Silicon photonics
 Biophotonics
 Nanolasers and metamaterials

 Moving and patterning
polymers with light

 Ultrafast lasers and optical
frequency combs

 Ultrafast phenomena

 Science promotion

 Optics of nanostructures

 Entrepreneurship

Lecturers
 Prof. Alex Gaeta, Columbia
University, USA

 Prof. Arri Priimägi, Tampere
University of Technology, Finland

 Prof. Michal Lipson, Columbia
University, USA

 Prof. Yeshaiahu Fainman,
University of California San
Diego, USA

 Prof. Vaderley Bagnato,
University of Sao Paulo, Brazil
 Prof. Jyrki Saarinen, University of
Eastern Finland

 Prof. Günter Steinmeyer,
Max Born Institute, Germany

 Prof. Thomas Südmeyer,
University of Neuchatel,
Switzerland
 Prof. Concita Sibilia, Università la
Sapienza, Italy
 Liisa Mayow, Kaskas Media,
Finland

http://www.tut.fi/summerschool
Senop Oy
Optronics
Varikontie 90
FI-41400 Lievestuore, Finland
Tel. +358 20 734 3500
optronics@senop.fi

Organized in co-operation with

senop.fi
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Advanced Laser Power/
Energy Meter StarBright

BeamSquared
Camera Based Beam Propagation Analyzer: M2

StarBright - a feature-rich, handheld laser power/energy meter
that measures power, single shot energy, repetitive energy,
frequency, and beam size.
Compatible with all standard Ophir thermal, BeamTrack, pyroelectric (PE-C series)
and photodiode sensors.

• Automatically measure your beam quality in
under 1 minute
• Tune your laser for
best operation
• Specifically developed
for continuous usage

Contact
sales@cheos.fi
kim.tornqvist@cheos.fi
tel 0400 610344
www.cheos.fi

Zyla sCMOS

iStar sCMOS

For Physical Imaging and
Spectroscopy Applications

For Nanosecond Gated
Imaging and Spectroscopy
Applications

• Particle Image Velocimetry (PIV)

• Quantum Physics

• Lucky/Speckle Imaging

• Plasma diagnostics

• Solar Astronomy

• Flow/Spray/Combustion processes
study

• Bose Einstein Condensation
• Adaptive Optics

• Planar Laser-Induced Fluorescence
(PLIF)

• Fluorescence Correlation
Spectroscopy

• Time-Resolved Luminescence

Zyla-HF sCMOS
For Indirect X-ray Imaging and
Spectroscopy Applications

Laser Safety goggle - F14 / R14
The goggle with the established safety
The improved laser safety goggle offers a significantly
improved comfort and the well established protection.
Fits well over corrective
glasses and is in many
cases the perfect
solution for visitors.
The new exchangable
cushion frame with lip
seal offers an easy and simple possibilty for cleaning
after every use.
Highlights
• Absorbing and coated fl at glass or custom filters

• Hard x-ray imaging and
spectroscopy
• High Harmonic Generation (HHG)

• X-ray tomography
• Transmission Electron microscopy

• Broad adjustable head strap
• Standard (F14) and reinforced version (R14)
• Suitable as OTG (over the glasses)
• Additional Anti-Fog insert as option

• X-ray plasma spectroscopy

FASTCAM SA-Z
Unprecedented Performance
and Light Sensitivity

PicoOne

The Photron FASTCAM SA-Z offers
scientists, researchers and engineers the ability to capture high resolution
digital images at ultra-high speeds to see and understand previously
invisible processes and events.

Teem Photonics is further
extending the PicoOne range
with the 532nm version now
available with more energy per pulse.

Imaging • Optronics and Photonics • Machine Vision • Optical Instruments
We provide our customers with solutions in photonics and imaging, the latest technology, educational services
and product support within Finland and for specific products and systems in Scandinavia and the Baltic states.
Cheos Oy, Sinimäentie 10C, 02630 Espoo, tel 0201986464, www.cheos.fi, sales@cheos.fi

