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VTT:n rooli innovaatiotoiminnan
moottorina vahvistuu
Tutkimustulokset saadaan aiempaa
nopeammin asiakkaiden käyttöön
Joustavuus ja reagointinopeus kasvavat,
rahoitusmallit kehittyvät
Toiminnan ohjaus- ja johtamismalli
selkiytyy
Mikes kansallisena metrologia-
instituuttina tuo uutta mittatekniikan
osaamista VTT:n tarjoamaan

VTT Oy
on valtion kokonaan omistama valtion
erityistehtävää hoitava voittoa
tavoittelematon osakeyhtiö

saa valtiolta tutkimusrahoitusta yritysten
elinkeinoelämän ja yhteiskunnan
uudistumista palvelevan osaamisen
luomiseen

säilyttää valtion rahoittaman tutkimus-
toiminnan eriytettynä markkinaehtoisesta
toiminnasta

VTT osakeyhtiöksi 1.1.2015 alkaen
Mitä se merkitsee VTT:lle, elinkeinoelämälle ja
asiakkaille?
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SUOMALAISISTA
INNOVAATIOISTA

sisältää VTT:n
osaamista. (*

VTT – Teknologiasta tulosta

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on Pohjois-
maiden johtava tutkimus- ja teknologiayhtiö.
Tuotamme tutkimuksen ja tiedon kautta asian-
tuntijapalveluja kotimaisille ja kansainvälisille
asiakkaillemme ja kumppaneillemme, liike-elämälle ja
julkiselle sektorille. Käytämme 4 miljoonaa tuntia
vuodessa aivovoimaa teknologisten edistysaskelien
kehittämiseen.

Kehitämme uusia älykkäitä teknologioita, tuloksellisia ratkaisuja ja
innovatiivisia palveluja. Yhteistyössä asiakkaidemme kanssa
teemme teknologiasta tulosta ja rakennamme menestystä sekä
hyvinvointia ihmisten parhaaksi.

VTT on olennainen osa Suomen innovaatiojärjestelmää ja kuuluu
työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan.

Liikevaihto 308 M€
(2013 VTT-konserni),

henkilöstö 2600
(1.1.2015 VTT-konserni)

Ainutlaatuiset tutkimus- ja
testauslaitteet
Laaja kotimainen ja
kansainvälinen yhteistyö-
verkosto

*) Lähde: Roles, effectiveness, and impact of
VTT, VTT & Technopolis Group, 2013.



Click to edit Master title style

Click to edit Master text styles
Second level

Third level
Fourth level

Fifth level

41.1.2015 4

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Organisaatio 1.1.2015



Ydinenergian infra

• Ydinturvallisuustalo
• JHR tilanne
• FiR1 käytöstä poisto
• Otakaari 3:sta luopuminen



VTT Centre for Nuclear Safety



VTT Centre for Nuclear Safety, 1.12.2014





A-laboratory and hot-cell facilities
• The main driving force and single expense of the new facilities is the A-

laboratory and its hot-cells.
• The facilities will enable a wide variety of research and testing capabilities, and

provide the supporting handling, storage and maintenance infrastructure.
• Many of the preparation, test and characterization activities will take place

inside the shielded cells.



Jules Horowitz Reactor, JHR

Osa 10:  Luento 10.1,
Timo Vanttola, VTT,

27.11.2014



Käytöstä poistot

• Otakaari 3 + FiR1

• YVA
• Käyttöluvan muutos
• Polttoaineen palautus
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TEKNOLOGIASTA TULOSTA
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VTT 2015

*Taloustutkimus Oy, VTT:n asiakastutkimus,
2014. Prosentuaaliset osuudet asiakas-
tutkimukseen vastanneista asiakkaista, jotka
tavoittelivat kyseistä vaikutusta.


