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E
nsiksi paranevat näytöt, suuret 
ja pienet. 

On paljon mahdollista, että 
parannukset saadaan aikaan 
tekniikalla, joka on luotu Turun 
yliopistossa ja jonka on kaupal-
listanut turkulainen Comptek 
Solutions Oy.

– Tämän hetken painopiste on 
mikroledeissä, kertoo Vicente 
Calvo Alonso, yhtiön toimitus-
johtaja ja yksi perustajista. 

Mikroledit tarkoittavat halkaisijaltaan 
noin millimetrin kymmenesosan ledejä, 
joista kootaan näyttöjä. Koko voi vaihdella 
kännykkänäytöistä seinän kokoisiin tele-
visioruutuihin. 

Näyttövalmistajat lupaavat, että mik-
roledeillä parannetaan kuvan laatua ja 
vähennetään energian kulutusta. Lupaus-
ten lunastaminen vaatii vielä työtä, koska 
uudenlaisten näyttöjen valmistaminen on 
vaikeaa. Esimerkiksi suuri televisiovalmis-
taja Samsung on törmännyt ongelmiin ja 
viivytyksiin mikroleditelevision tuotan-
nossa.

– Meillä on käynnissä useita hankkei-
ta tällä alueella, koska teollisuudella on 
edessään yhä monia haasteita. Näemme, 
että nyt meillä on loistava ajoitus, koska 
teknologia ei vielä ole valmista ja meidän 
prosessimme voidaan ottaa käyttöön var-
haisessa vaiheessa, kertoo Alonso. 

Kaikki alkoi joitain vuosia sitten Turun 
yliopistosta. Fyysikko Jouko Lång kolle-
goineen kehitti viime vuosikymmenellä 
Turun yliopistossa ratkaisun valmistus-
ongelmaan.

Nanoteknologialla, tyhjötekniikalla, 
atomikerroskasvatuksella ja muilla ove-
luuksilla he pystyivät passivoimaan puo-
lijohteen pinnan eli estämään sen vauri-
oitumisen. He pystyivät rakentamaan ja 
mittaamaan pintoja atomien tarkkuudella. 
Tuloksena oli uudenlainen kiderakenne.

Prosessissa uutta on kyky tehdä edisty-
neitä puolijohdekomponentteja virheettö-
mästi ja luotettavasti. 

Johteessa elektronit liikkuvat vapaasti. 
Eristeessä ne ovat kiinni. Puolijohteessa 
elektronien liikettä voidaan hallita monella 
tavalla. Komponentista saadaan tarvitta-
essa johde tai eriste. Mahdollisuus siirtyä 
kahden tilan välillä on mahdollistanut kai-
ken digitekniikan. Yksi tila vastaa ykkös-
tä ja toinen nollaa. Näytöt, tietokoneet, 
puhelimet, ledivalot ja muu elektroniikka 
toimii puolijohteilla. 

Puolijohteilla tehdään paljon muutakin. 
Elektronien energiaa voidaan muuttaa va-
loksi näytöissä. Aurinkokennojen puolijoh-
teet muuttavat valoa elektronien liikkeeksi 
eli sähköksi.

Ylivoimaisesti yleisin puolijohteiden 
raaka-aine on pii, joka on palvellut teolli-
suutta hyvin vuosikymmeniä. Vaatimusten 
kasvaessa rinnalle on etsitty uusia aineita. 

Lupaavia materiaaleja ovat galliumin, 

arseenin ja indiumin yhdisteet. Gal-
liumarsenidi, indiumarsenidi, indiuman-
timonidi, indiumfosfidi ja alumiiniarse-
nidi ovat monessa sovelluksessa paljon 
piitä parempia tai tekevät jotain mihin 
pii ei pysty. 

Huolimatta suurista eduistaan yhdistel-
mäpuolijohteet ovat olleet vaikea mate-
riaali. Pullonkaula on ollut valmistuksen 
vaikeus. Materiaalit hapettuvat helposti. 
Nyt ongelmaan on ratkaisu.

Comptek Solutions perustettiin vuonna 
2017 kaupallistamaan tuloksia. Turun Sa-
nomat kertoi yhtiön teknologiasta 3.9.2017.

Yhtiön teknologia, kauppanimeltä Kont-
rox™, auttaa pitämään hapen kurissa. Uusi 
pintateknologiaprosessi tuottaa kiteisen 
ja lähes virheettömän pinnan. Yritys sa-
noo, että liitosten virhemäärää on kyetty 
vähentämään 98 prosenttia verrattuna 
perinteiseen tekniikkaan. Myös tuotan-
tokustannusten uskotaan alenevan, kun 
virheiden määrä vähenee.

Tänä vuonna tiedelehti Nature ja saksa-
lainen kemian jätti Merck KGaA valitsivat 
yhtiön 44 tiedepohjaisen spinoff-yrityksen 
listalle. Listan idea on kertoa potentiaa-
lisille kumppaneille ja sijoittajille, mitä 
yrityksiä kannattaa seurata. 

Comptek Solutions on yksi kahdesta 
puolijohdealan yrityksestä listalla. Alan 
yritysten vähäinen edustus kertoo tekno-
logian vaikeudesta.

Vasta kolmen vuoden ikäiselle yrityk-
selle vielä tärkeämpi on toinen saavutus.

– Tekemällä todella ankarasti työtä täl-
laisessa vaikeassa teollisuudessa me on-
nistuimme jo viime vuonna saavuttamaan 
positiivisen liiketuloksen. Se oli mahdol-

lista, koska saimme erilaisia asiakkaita ja 
erityisesti koska allekirjoitimme pitkäai-
kaisen sopimuksen erään hyvin suuren 
yrityksen kanssa, kertoo Alonso.

Kysyntää uusille ratkaisuille on. Pelkäs-
tään näyttöjen valmistuksessa on paljon 
saavutettavissa. 

– On laskettu, että jos kaikki näytöt tele-
visioissa, tietokoneissa, kännyköissä, kel-
loissa ja muualla korvataan mikroledinäy-
töillä, energiaa säästyy määrä, joka vastaa 
puolta uusiutuvan energian tuotannosta 
Euroopassa, sanoo Alonso.  

Muita mikroledien etuja ovat kirkkaus 
ja pitkä elinikä.

– Siksi on maailmanlaajuista kiinnostus-
ta saada mikroledejä tuotetuksi massa-
mitassa ja alhaisilla kustannuksilla. Tällä 
hetkellä tämä on hyvin vaikeaa, mutta me 
uskomme ja näemme, että meidän tekno-
logiamme ratkaisee ongelmat. 

– Me räätälöimme prosessimme asi-
akkaiden sirunvalmistukseen parhaiten 
sopiviksi. Sitten on varmistettava tekno-
logiaan toimivuus ennen käyttöönottoa 
tehtaissa. Tämä vaatii vielä paljon tutki-
mus- ja kehitystyötä. Tuemme asiakkaita 
tässä prosessissa. Sitten me siirrämme 
teknologian täydellisesti tuotantolinjalle, 
kuvailee Alonso työn sisältöä.

Yritys myy tutkimus- ja kehitystyötä 

sekä teknologian käyttöönottoa ja tekno-
logian siirtoa lisenssien muodossa. 

Pelkästään näyttöjä on jokaisella useita, 
taskussa, pöydillä, seinillä ja autoissa. Jos 
suunnitelmat tuotannon uudistamiseksi 
toteutuvat, jokainen katselee pian joka 
päivä turkulaisen tietotaidon tuella tuo-
tettuja ruutuja. 

Näytöt ovat vasta alkua. 
Comptekin teknologialla voidaan paran-

taa myös tekniikkaa näyttöjen takana. Yhä 
useammat laitteet toimivat langattomas-
sa verkossa. Verkko on kohta paljon mai-
nostettua viidettä sukupolvea, joka lupaa 
salamannopeita yhteyksiä, virtuaalitodel-
lisuutta, lisätodellisuutta ja sovelluksia, 
joita on mahdoton nyt kuvitella. 

Nopea verkko vaatii muun muassa uusia 
transistoreja, joissa elektronit liikkuvat 
nopeasti. Optista datasiirtoa käytetään yhä 
enemmän. Uusia transistoreja tehdään gal-
liumarsenidista. Tässäkin tarvitaan uutta 
valmistusteknologiaa. 

Sähköautoissa, sähköverkoissa ja muis-
sa sähkökoneissa ja -laitteissa tarvitaan 
tehoelektroniikkaa, jolla suuriakin säh-
kövirtoja ja jännitteitä hallitaan. Gal-
liumnitridi on yksi materiaaleista. Jäl-
leen passivointitekniikka auttaa sirujen 
valmistuksessa.

Ledivalot ovat tehokkaampia kuin muinai-
set hehkulamput, mutta kehitys menee 
eteenpäin ja vaatimustaso nousee. 

Vielä hiljattain meitä hämmästytti ja 
ihastutti ledien vähäinen sähkönkulutus. 
Nyt halutaan taas lisää valoa vähemmäl-
lä sähkön kulutuksella. Kun ledivalojen 
määrä kasvaa, energian kokonaiskulutus 

kasvaa. Muutamankin prosentin leikkaus 
ledivalaistuksen energiankulutuksessa 
merkitsee paljon. Valojenkin ledeissä on 
galliumin, fosforin ja arseenin yhdisteitä. 

Vielä on mainittava aurinkovoima. Mo-
niliitosaurinkokennolla voidaan kerätä va-
loa eri aallonpituuksilla, kun elektronien 
liikettä pystyvään säätämään. Hyötysuhde 
voi nousta 40 prosenttiin, kun se perin-
teisellä kennolla jää 20 prosentin tasolle. 
Kenno muistuttaa kerrosvoileipää. Mate-
riaalit ovat jo tuttuja galliumia, arseenia 
ja indiumia. 

Lopulta haetaan piin korvaajaa seuraa-
van sukupolven transistoreihin ja mik-
roprosessoreihin. Korvaajia ovat yhdis-
tepuolijohteet, kuten galliumarsenidi, 
indiumarsenidi ja indiumfosfidi. Yh-
distepuolijohteissa elektronit liikkuvat 
jopa kymmeniä kertoja nopeammin kuin 
piissä. Jotta nopeutta voitaisiin hyödyn-
tää, liitoksia on kyettävä valmistamaan 
luotettavasti. 

Puolijohdesiruja, mikropiirejä ja mik-
roprosessoreita liitetään yhä useampiin 
laitteisiin ja esineisiin ominaisuuksien 
parantamiseksi.

On mahdollista, että Comptekin tek-
nologiaa hyödynnetään niiden kaikkien 
valmistamisessa. Silloin voimme sanoa, 
että kaikkea parannetaan turkulaisella 
puolijohdetekniikalla.

Kapealla alalla pienikin joukkue voi 
valloittaa maailman. Suomalainen Linus 
Torvalds käynnisti viime vuosisadalla 
Linux-käyttöjärjestelmäytimen kehittä-
misen. Nyt linuxeja pyörii elektroniikka-
laitteissa kaikkialla. Jos kerran Linux, niin 
miksei myös Kontrox.

Turkulaisyritys kehittää teknologiaa,  
joka voi parantaa kännykkä näyttöjen  
ja televisioruutujen kuvaa.  
Samalla vähenee energiankulutus.  
Teknologian soveltaminen 
massatuotantoon vaatii vielä työtä.

Kalevi Rantanen teksti // Riitta Salmi kuvat

Melkein kaikki paranee turkulaisella  
puolijohdetekniikalla

6 Comptek Solutionsin Jouko Lång (vas.) 
ja Vicente Calvo Alonso reaktorin äärellä. 
Laite suorittaa puolijohdekomponenttien 
passivointia.

FAKTA

Hyötyjä uudesta  
puolijohdeteknologiasta

Uusi valmistustekniikka mahdollistaa uusien 
puolijohdemateriaalien käytön, mikä näkyy 
kuluttajalle monenlaisina parannuksina.

■■Näytöt: Yhä luonnollisempia värejä ja yhä 
kestävämpiä näyttöjä

■■Langattomien verkkojen uusi sukupolvi: 
Nopeampaa viestintää 

■■Tehoelektroniikka: Sähkövirtojen 
hallintaa, muun muassa helppoa 
sähköautoilua

■■Aurinkokennot: Korkean hyötysuhteen 
aurinkopaneeleja

■■Mikroprosessorit: Taas uusi nopeusloikka 
mikrosiruissa, mikroprosessoreissa ja tieto-
koneissa

Comptek Solutionsin laite mittaa ledin tehokkuuteen liittyvää elektroluminesenssia. Comptek Solutionsin tiloissa olevan tyhjiökammion sisällä on puolijohdenäytteitä.
Comptek Solutionsin Arjun Mandal laitteen äärellä, jonka avulla kehitetään puolijohdelase-
rin passivointiprosessia.

” MEILLÄ ON KÄYNNISSÄ 
USEITA HANKKEITA 
TÄLLÄ ALUEELLA, KOSKA 
TEOLLISUUDELLA ON 
EDESSÄÄN YHÄ MONIA 
HAASTEITA. NÄEMME, 
ETTÄ NYT MEILLÄ ON 
LOISTAVA AJOITUS .”
Vicente Calvo Alonso
Comptek Solutionsin toimitusjohtaja


