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The	winner	takes	it	all	–
strong	R&D co-creation	enabling	world-class	innovations



• ModHeat (Modular	Heating)	technology	enables	cost-
efficient	drying	of	by-products,	wastes	and	biomaterials	

• Technology	is	based	on	a	breakthrough	innovation	of	
material	circulation	through	changeable	and	stackable	
modules	as	a	compact	container	construction	

• The	modular	construction	of	the	dryer	enables	the	adding	
of	drying	capacity	based	on	the	actual	needs	

• Enables	effective	usage	of	industrial	waste	heats	for	drying

• Easy	to	move	as	a	mobile	version

• Technology	patented	in	autumn	2016

• The	full-scale	pilot	ready	for	testing
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ModHeat industrial	dryer



ModHeat technology	development

PresentDevelopmentModHeat Technology
PilotsSFTec Oy

Company	founded	2013	
as	a	spin-off	from	the	
University	of	Oulu

ModHeat
Full-scale	pilot	(2016)

Cooperation	project	with	
customer	

- Full-scale	field	tests	autumn	
(2016)

Full-scale	field	tests	(2017)
- Steel	making	sludge,	chicken	

manure,	wood	chips	etc.

ModHeat technology	
patented	(2016)

First	ModHeat pilot	
(2014)		

Tests	with	customers	(2015)
- UPM	(paper	mill)
- SSAB	(steel	mill)

- VAPO	(bio	materials)

Testing	services	with	small	
scale	pilot

- New	materials
- Technology	evaluation
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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. 
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Strong	R&D	co-creation	enabling	world-class	innovations
Every	soup	needs	several	ingredients
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Industry Agriculture Bioenergy

ModHeat technology	
for	many	different	materials	and	needs

Scalability

Other	special	solutions

Applicability
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R&D	Cooperation	
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Cooperation
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R&D	Cooperation	- Results
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R&D	Funding
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Angel	investors



Supporting	Our	Team

Cooperation	and	networking:SFTec Oy	has	also	skillful	and	experienced	partners

Dustcomb Oy	has	the	main	focus	on	
developing	comprehensive	solutions	for	
processing	and	refining	fuel	wood	and	
biomass.
www.dustcomb.fi

Main	focus	is	to	develop	service	
concepts	integrating	latest	technologies	
that	result	zero-energy	zero-waste	
solutions	without	forgetting	maximizing	
the	financial	return	of	investment.
www.ges.fi

KasvuOpen national	coaching	
program	2016

EIT	Climate-KIC	accelerator	2016

Winner	of	the	MPIDEA	competition	2017	
and	access	to	McKinsey’s	strategic	growth	
accelerator	program,	ReNew Growth		
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Excess	wood
Utilize

wasted	heat

Local	
production	and	

storage	

Digitalisation	
and	Industrial	

internet

Cheaper		
heating	

systems	and	no		
more	worries!

Replacing	heating	oil	with	local	wood

MPIDEA
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To increase bioenergy profitability with drying 

Wet	biomass

(moisture	

43	- 55	%)

ModHeat
technology	-
Drying	with	
waste	heat	
(industry,	data	

centers)

Dried	biomass	
(moisture	~23	%)	
and	increased	

energy	content	of	
biomass	

+	30	- 50	%

Increased	efficiency	
of	CHP	and	decrease	
of	transportation
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SFTec Oy
• Start-up	
• Founded	2013	as	a	limited	company
• A spin-off	from	the	University	of	Oulu

• Staff:	5	persons
• Representative	of	Kivisampo Oy	in	
Northern	Finland

SFTec's core	business	is	to	
develop	and	commercialize	
innovations	for	material	and	
energy	efficiency	needs.	
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Special	thanks	to	our	main	partners!
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