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Tässä

Pääkirjoitus

Satakunnan 
innovaatioympäristö 
Valtion tiede- ja teknologianeuvosto mää-
ritteli katsauksessaan kansalliseksi inno-
vaatiojärjestelmäksi tiedon ja osaamisen 
vuorovaikutuskentän, joka rakentuu uu-
den tiedon tuottajien ja hyödyntäjien yh-
teistyön varaan. Vallalla olevan käsityksen 

mukaan alueellisten innovaatioympäristöjen kehittäminen on alu-
eellisen kilpailukyvyn synnyttämisen ja turvaamisen kannalta kes-
keisimpiä toimia. Yksimielisyys vallitsee myös siitä, että alueelliset 
innovaatioympäristöt rakentuvat alueellisten tarpeiden mukaan, eikä 
niitä ole mahdollista sellaisenaan siirtää muualle.

Satakunnan innovaatioympäristö on viime vuosina kehittynyt suo-
tuisasti.  Tiedon tuottajat, korkeakoulut, ovat vahvistuneet merkit-
tävästi. Porin yliopistokeskuksessa toimii jo neljä eri yliopiston ja 
korkeakoulun yksikköä.  Viime vuonna käynnistynyt ylioppilaspoh-
jainen sisäänotto on tärkeä virstanpylväs yliopistokeskuksen kehit-
tymisessä. Satakunnan ammattikorkeakoulun nimeäminen aluevai-
kutuksen huippuyksiköksi osoittaa sen kansallisesti nauttimaa ar-
voantoa. Ammattikorkeakoulun ja elinkeinoelämän välistä vuoro-
vaikutusta vahvistaa entuudestaan automaatioalan tutkimuskeskus, 
jonka käynnistymistä Satakunnan osaamiskeskusohjelma on omalta 
osaltaan ollut tukemassa.

Osaamisen ja teknologian siirtoon erikoistunut PrizzTech Oy on 
yksi innovaatioympäristön keskeisistä toimijoista. PrizzTech Oy on 
ollut aktiivisesti kehittämässä maakunnan innovaatioympäristöä.  In-
novaatioiden seulonta, verkostohautomo Propeli, teknologiatoimijat, 
osaamisen siirto sekä kansainvälistämispalvelut ovat osana PrizzTech 
Oy:n palveluvalikoimaa ja maakunnallista innovaatioympäristöä.

Viime vuonna innovaatioympäristön kehittämisedellytykset kohen-
tuivat entisestään, sillä Satakuntaan myönnettiin kaksi aluekeskusoh-
jelmaa, Porin kaupunkiseudun ja Rauman seutukunnan aluekes-
kusohjelmat.  Myöntämisen yhteydessä sisäasiainministeriö edellytti 
yhteistyötä näiden ohjelmien välillä.  Lisäksi ohjelma-asiakirjoissa 
edellytettiin aluekeskusohjelmien työskentelevän läheisessä yhtey-
dessä osaamiskeskusohjelman kanssa.  PrizzTech Oy on mukana 
toteuttamassa molempia aluekeskusohjelmia, ja kun PrizzTech Oy 
toimii lisäksi Satakunnan osaamiskeskusohjelman hallinnoijana, to-
teutuvat nämä ministeriön vaatimukset jo yhtiön sisällä.

Yhteistyökykyinen toimijaverkko ja palvelun tarjonta ei kuitenkaan 
riitä.  Painopiste kehitystoiminnassa onkin jatkossa tiedon hyödyn-
täjien, elinkeinoelämän, kasvavassa roolissa. 

Risto Liljeroos
toimitusjohtaja

PrizzTech Oy lyhyesti

PrizzTech Oy on projektinhallinnan asiantunti-
jaorganisaatio, jonka ensisijaisena tehtävänä on 
satakuntalaisten yritysten kilpailukyvyn kehittä-
minen teknologian ja osaamisen siirron avulla. 

Innovaatio- ja yrityspalvelut
Satakuntalainen innovaatioympäristö ja yritysten 
kehittämistoiminta.

Etäteknologian osaamiskeskus
Etäteknologian osaamiskeskusohjelman paino-
pistealueina ovat tietoverkkotutkimus, automaa-
tion etäliiketoiminta, etälääketiede ja uusmedian 
sisällöntuotanto.

Materiaalitekniikan osaamiskeskus

Materiaalitekniikan osamiskeskusohjelman 
lähtökohtana on satakuntalainen huippume-
talliteollisuus jatkuvan kehittämisen arvoisena 
voimavarana. 

HC-ICE Satakunta
HC-ICE Satakunnan  tehtävänä on hyvinvoin-
tiin liittyvien palveluiden kehittäminen hyödyn-
tämällä informaatio- ja kommunikaatioteknolo-
gioita.

Satakunnan energiatoimisto
Energiaa tehokkaammin ja ympäristöystävälli-
semmin. 

Satakanta
Satakuntalaisten yritysten tuote- ja palveluhake-
misto.

Talvi 2002
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PrizzTech Oy toimii maakunnalli-
sena kehittäjäorganisaationa. Yhti-
ön toimintaedellytykset ovat kehit-
tyneet suotuisasti maakunnan eri 
ohjelmien painottuessa yhtiön toi-
mintaa tukeville osa-alueille.  Maa-
kunnan yhtenäinen näkemys on-
kin vahvuustekijä, joka antaa yh-
tiön toiminnalle vankan perustan.  
Satakunnan osaamiskeskusohjelma 
on yksi maakunnan kärkihankkeis-
ta, ja sen osaamisalat, etäteknologia 
ja materiaalitekniikka, ovat vahvas-
ti esillä mm. Satakunnan teknolo-
giastrategiassa.  Satakunnan tekno-
logiastrategian teema “Satakunta - 
uusimman teknologian soveltaja” 
kuvastaa ajatusta, jossa painotuk-
set automaatioon, elektroniikkaan 
ja ICT-sektorille mahdollistavat pe-
rinteisen teollisuuden kilpailuky-
vyn vahvistamisen uutta teknologi-
aa hyödyntäen. 

 
PrizzTech Oy:n neljä toiminnal-
lista tulosyksikköä, etälääketieteen 
kehittämisyksikkö HC-ICE Sata-
kunta, innovaatio- ja yrityspalvelut, 
Satakunnan energiatoimisto ja Sa-
takunnan osaamiskeskus ovat ku-
kin vahvistaneet asemaansa omal-
la toimintasektorillaan maakunnal-
lisesti ja kansallisesti.   Yksiköt 
toimivat vahvasti verkottuneena 
asiantuntija-, yrityspalvelu- ja alue-
kehitysorganisaatioiden sekä elin-
keinoelämän kanssa.

PrizzTech Oy:n toimintavolyymi 
on edelleen kasvussa.  PrizzTech 
Oy:n toimintavolyymi on edelleen 
kasvussa.  Yhtiön liikevaihto oli
vuonna 2001 lähes 2.5 milj. euroa, 
jossa oli kasvua edellisestä vuo-
desta 7,5 %. Vuoden päättyessä 
PrizzTech Oy:n palveluksessa oli 
25 osaajaa.

PrizzTech Oy 

lyhyesti
PrizzTech Oy on projektinhallin-

nan asiantuntijaorganisaatio, jon-

ka ensisijaisena tehtävänä on sata-

kuntalaisten yritysten kilpailuky-

vyn kehittäminen teknologian ja 

osaamisen siirron avulla.  Maa-

kunnallisena toimijana PrizzTech 

Oy:n tehtävänä on verkottua kan-

sallisiin ohjelmiin ja toimijoihin 

Satakunnan kilpailukyvyn kehittä-

miseksi.

Hallintopäällikkö Arja Pöysti, 
projektipäällikkö Keijo Salakari 
ja tiedotussihteeri Katri Kujanpää 
toimivat PrizzTech Oy:n Sisäiset 
palvelut -tulosyksikössä.

PrizzTech Oy:n tulosyksikkö sisäi-
set palvelut tuottaa hallinnon pal-
velut muille tulosyksiköille. Hal-
lintopäällikkö Arja Pöysti vastaa 
henkilöstö - ja taloushallinnosta. 
Tiedotussihteeri Katri Kujanpään 
vastuualueeseen kuuluu yrityksen 
viestinnän lisäksi mm. tilaisuuksi-
en järjestäminen. Projektipäällik-
kö Keijo Salakari vastaa projektin-
hallintajärjestelmien kehittämisestä 
ja markkinoinnista sekä yrityksen 
atk-järjestelmistä.

Sisäiset 

palvelut
Hallintopäällikkö 
Arja Pöysti 
Puh. (02) 627 1011 tai 050 517 9956

Tiedotussihteeri 
Katri Kujanpää
Puh. (02) 627 1019 tai 050 3679 638

Projektipäällikkö
Keijo Salakari
Puh. (02) 627 1166 tai 040 723 5972

o t a  y h t e y t t ä
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Asiakaslähtöinen 
ajattelu 
Yritykset ja liiketoimintaa 
suunnittelevat henkilöt 
asiakkainamme

Yrityksissä vallitsee nykyään 
melkoinen kiire ja ajankäyttö  on 
pakko järjestää tehokkaasti. Ke-
hittämistoimenpiteet mahdollis-
tavat kuitenkin yrityksien huo-
misen, joten niihin pitää panos-
taa. Innovaatio- ja yrityspalve-
lujen johtoajatuksena on kuun-
nella asiakkaan tarpeita mah-
dollisimman herkällä ja asian-
tuntevalla korvalla ja auttaa 
asioiden helpossa ja tehokkaas-
sa toteuttamisessa. 

INNOVAATIO- JA 
YRITYSPALVELUT
Satakuntalainen 
innovaatioympäristö ja yritysten
kehittämistoiminta Kehityspäällikkö

Minna Nore
Puh. (02) 627 1016 tai
050 342 4697  
     
Projektipäällikkö
Ari Nikkanen 
Puh. (02) 627 1014 tai 
050 338 4534
 
Teknologia-asiamies
Erkki Tammiaho 
Puh. 050 565 9175
 
Teknologia-asiamies
Heikki Ali-Junnila 
Puh. 050 565 9177
 
Koulutusasiantuntija
Tarja Lamberg
Osaamisensiirto-projekti
Puh. (02) 627 1008 tai 
050 573 4785
 
Projektipäällikkö 
Heikki Perko
Puutuoteala
Puh. (02) 627 1018 tai
050 590 2497

Uudet yritysideat, 
uudet innovaatiot

Uuden innovaation paras osaa-
minen löytyy usein idean isältä 
tai äidiltä. Sen sijaan on huo-
mattavasti vaikeampaa nähdä 
selkeästi, onko idealla mahdol-
lisuutta synnyttää kannattavaa 
liiketoimintaa. Innovaatiopalve-
luissa on tarjolla monenlaisia 
vaihtoehtoja, joissa ideaa voi-
daan seuloa, arvioida ja hakea 
hyödyllisiä kontakteja.  Eräs  
vaihtoehto on TULI-ohjelma, 
jonka pääkohdealueena on kar-
toittaa tutkimus- ja korkeakou-
luympäristöissä syntyvien aihi-
oiden mahdollisuuksia liiketoi-
minnassa. 

Teknologia-asiamiehet 
haravoimassa yritysten 
kehittämisaihioita
PrizzTechin innovaatioympäris-
tön keskeisenä tavoitteena on 
tuoda eri organisaatioiden ke-
hittämispalvelut yritysten lähel-
le ja kohdentaa ne oikeisiin toi-
menpiteisiin. Teknologia-asia-
miehet tutustuvat aktiivisesti 
yrityksiin joko jonkun kehittä-
misteeman merkeissä tai tun-
nistaakseen yrityksen kehittymi-
sen mahdollisuuksia sukupol-
venvaihdoksesta teknogianke-
hittymiseen,  tuotekehitystar-
peista  tuotannon kehittämiseen 
jne. 

Osaamisensiirto
Avainhenkilöstön 
osaamisen kehittäminen 
tukee alueen 
yritysten kilpailukyvyn 
vahvistumista

Yksittäisissä yrityksissä tai tie-
tyn toimialan yritysryhmissä on 

usein tarvetta tutustua johonkin 
uuteen osaamiseen, teknologi-
aan tai kehityssuuntaan. Yritys-
ten tietojen pitää olla ajantasalla 
tai osaamista täytyy siirtää liike-
toimintaverkostoissa muidenkin 
yritysten tietoon. Koska yrityk-
set ovat  tuoneet todella usein 
esille tällaisia tarpeita, on Prizz-
Techillä käytössä Osaamisensiir-
to-projekti, joissa yritysten ai-
hiot voidaan jalostaa toimiviksi 
kehittämistapahtumiksi. 

Onnistunut 
kansainvälistyminen
Millä resursseilla, 
miten edeten?

Monet yritykset tuottavat sellai-
sia tuotteita, osaamista tai tek-
nologiaa, jolla on mahdollisuu-
det globaaleihin markkinoihin. 
Kansainvälistyminen ei kuiten-
kaan ole ihan yksinkertaista. 
PrizzTech Oy on verkostoitu-
nut kansainvälisten toimijoiden 
kanssa useissa eri foorumeissa. 
Tätä kautta yrityksillä on mah-
dollisuus kalastella kansainväli-
siä kontakteja. Kansainvälisillä 
kentillä kannattaa edetä pienin, 
tehokkain askelin, mutta mah-
dollisimman nopeasti.

o t a  y h t e y t t ä

Innovaatio - ja yrityspalvelut ryhmäkuvassa: 
takarivissä kehityspäällikkö Minna Nore, 
teknologia-asiamies Erkki Tammiaho, pro-
jektipäällikkö Ari Nikkanen, etualalla pro-
jektipäällikkö Heikki Perko, koulutusasian-
tuntija Tarja Lamberg ja teknologia-asiamies 
Heikki Ali-Junnila.
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Etäteknologian 
osaamiskeskusohjelman 
painopistealueina ovat 
tietoverkkotutkimus, 
automaation etäliike-
toiminta, etälääketiede 
ja uusmedian sisältö-
tuotanto. 

Tietoverkkotutkimus
Tietoverkkotutkimuksen perus-
tana oleva Pilotverkkoympäristö 
antaa yrityksille mahdollisuuden 
kehittää ja testata ohjelmisto-
tuotteitaan ennen niiden lan-
seeraamista markkinoille. Pilot-
verkon varaan perustettavan lii-
ketoimintayksi-
kön tavoitteena on 
tuotteistaa Pilot-
verkon palvelun-
tarjonta kansainvä-
liseksi liiketoimin-
naksi. Satakunnan 
ammattikorkea-
koulun älyverkko-
laboratorioon lii-
tettävä GSM-testiverkko antaa 
Pilotverkolle merkittävän lisäar-
von ja avaa uusia mahdollisuuk-

Tukee satakuntalaista 
osaamisintensiivistä yritystoimintaa

sia palvelutarjontaan.

Kansainvälisen ohjelmatason 
toimintaan kuuluu laajan, neli-
vuotisen koulutusohjelman val-
mistelu. Tavoitteena on kehittää 
korkeakoulutuksen kautta tie-
tointensiivisten ja korkean tek-
nologian yritysten toimintaa ja 
uusien yritysten syntymistä Pie-
tarin ja Kaliningradin alueelle. 

Uusmedian 
sisällöntuotanto 

Uusmedian sisällöntuotannon 
alueella viime vuoden keskei-
sin toimenpidekokonaisuus oli 
Satakunnan alueen infocom-
yritysten kilpailukyvyn kehittä-

mishanke. Hank-
keessa on kehi-
tetty yritysten lii-
ketaloudellista 
osaamista ja yh-
teistyön edelly-
tyksiä. Projektis-
sa mukana ol-
leiden infocom 
-yritysten perus-

tama Go 100 ry jatkaa erin-
omaisesti liikkeelle lähtenyttä 
yritysten verkostoitumista.  

o t a  y h t e y t t ä

Etäteknologian osaamiskeskusoh-
jelmassa työskentelevät projek-
tipäällikkö Mikko Puputti, liike-
toimintajohtaja Jari Järnstedt ja 
projektipäällikkö Markku Pauk-
kunen. Tiimin uuden jäsenen, 
projektipäällikkö Marko Mikko-
lan kuvan löydät takasivulta.

Yhtenä kantavana teemana on 
informaatioteknologian tarjo-
amien mahdollisuuksien tehok-
kaampi hyödyntäminen liike-
toiminnassa. Etäteknologia on 
mukana myös suunnittelupro-
jektissa, jonka tavoitteena on 
organisoida ns. Business Cen-

ter palvelemaan alueen infocom 
-yrityksiä tuotteistamiseen ja 
kaupallistamiseen liittyvissä asi-
oissa. Hanketta hallinnoi Kaak-
kois-Satakunnan Kehityskeskus 
Oy. Etäteknologia on voimak-
kaasti mukana myös etälääke-
tieteen ja sosiaali- ja terveyden-
huollon toimintaa tukevien tie-
tojärjestelmien kehittämisessä. 
Osaamiskeskusohjelman etälää-
ketieteen osuutta toteuttaa HC-
ICE Satakunta.

Automaation 
etäliiketoiminta

Automaation etäliiketoiminnan 
kehittämiseksi perustettu Auto-

maation tutkimuskeskus toimii 
yrityksien lähtökohdista ja pyr-
kii toiminnallaan vahvistamaan 
alueen automaatioyritysten ase-
maa. Satakunnan Ammattikor-
keakoulu koordinoi mm. kone-
näköön ja sen sovelluksiin liitty-
vää EU-ohjelmaa.

Etäteknologian 
osaamiskeskus 

Liiketoimintajohtaja
Jari Järnstedt
Puh. (02) 627 1013 tai 
050 590 2498
 
Projektipäällikkö
Markku Paukkunen 
Puh. (02) 627 1009 tai 
050 372 7890 
 
Projektipäällikkö
Mikko Puputti
Puh. (02) 627 1173 tai 
050 328 0951

Projektipäällikkö 
Marko Mikkola
Puh. (02) 627 1039 tai 
050 301 6285

”Yhtenä kantavana 
teemana on  

informaatiotekno-
logian tarjoamien 
mahdollisuuksien 
hyödyntäminen 

liiketoiminnassa”
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Ohjelman johtaja 
Iiro Andersson
Puh. (02) 627 1010 tai 
0500 592 471
 
Projektipäällikkö 
Jarkko Vuorela
Puh. (02) 627 1012 tai 
050 329 1201

 Teknologiajohtaja 
(magneettiteknologia) 
Juhani Teuho
Puh. (02) 627 1167 tai 
040 744 2104

Projektipäällikkö 
(Fuusio-ohjelma)
Pertti Pale 
Puh. 040 501 2243

Materiaalitekniikan 
osaamiskeskusohjelman 
lähtökohtana on sata-
kuntalainen huippume-
talliteollisuus jatkuvan 
kehittämisen arvoisena 
voimavarana.

Materiaalitekniikka on teollisuuden 
ja tutkimuslaitosten kanssa mää-
ritellyt teknologia-alat, joilla näh-
dään merkittävää kasvupotentiaa-
lia maailman markkinoilla. Aloja 
ovat monimetalliteknologia, mag-
neettiteknologia ja puhtaan juo-
maveden teknologiat. Materiaali-
tekniikan projekteissa ovat muka-
na alan merkittävät kotimaiset tut-
kimusyhteisöt sekä fuusio-ohjel-
man kautta joukko eurooppalaisia 
tutkimusverkostoja.

Tutkimusta satakuntaan
Eräs päätavoite on teollisuutta tu-
kevan tutkimusyksikön saaminen 
Satakuntaan. Yhteistyössä VTT:n 
kanssa on käynnistynyt selvitys 
teollisuuden tutkimustarpeista se-
kä mahdollisen tutkimustoimin-
nan organisoinnista alueelle. Sata-
kuntalaisen teollisuuden aloittees-
ta selvitetään myös materiaalitek-
niikkaan liittyvän yliopistotasoisen 
korkeakouluopetuksen käynnistä-
misedellytykset Porissa. 

Magneettiteknologian 
ohjelma käynnistynyt

Materiaalitekniikan ohjelman stra-
tegian mukaisesti oheisilta paino-
pistealueilta on tarkoitus käynnis-
tää teknologian kehitysohjelmia. 

 monimetalliteknologiat 
 (pulverimetallurgia, 
 kupariteknologia ja 
 liitosteknologia)
 magneettiteknologiat 
 (suprajohteet ja 
 kestomagneetit)
 puhtaan juomaveden 
 teknologiat

Yritysten ja tutkimusyhteisöjen verkosto

ota  yh tey t tä
Teknologiaohjelmien tavoitteena 
on luoda ohjelma-alueille kansain-
välisesti kilpailukykyinen  yritysten 
ja tutkimusyhteisöjen huippuosaa-
jien verkosto. 

Magneettiteknologian kehitysohjel-
ma käynnistyi vuoden alussa. Oh-
jelman perustana ovat Satakun-
nassa toimivat alojen-
sa maailmanmarkki-
noiden huippuja edus-
tavat yritykset, sup-
rajohteita valmistava 
Outokumpu Poricop-
per Oy ja neomag-
neetteja valmistava 
Neorem Magnets Oy. 
Ohjelman osa-alueita 
ovat magneettien val-
mistusteknologiat, 
magneettimateriaalit, magneettiso-
vellutukset, t&k-projektit, kv. oh-
jelmat (ITER, CERN) ja teknolo-
gian siirto.

Suomalaista teollisuutta 
kansainvälisiin 
teknologiaohjelmiin
Materiaalitekniikan osaamiskeskus 
aktivoi suomalaista teollisuutta ja 
teknologiaa Euroopan fuusio-oh-
jelmaan. Kansainvälinen fuusiotek-
nologiaohjelman osapuolet, pyrki-

vät vuoden 2002 ai-
kana päättämään n. 
5mrd euroa maksa-
van ITER -fuusio-
koelaitoksen raken-
tamisesta. Osaamis-
keskuksen koordinoi-
ma FinnFusion -pro-
jektin tehtävänä on 
varmistaa suomalai-
sen teollisuuden ja 
tutkimusyhteisöjen 

asema tulevissa hankkeissa. Projek-
tissa on kolme henkilöä sijoittunee-
na EU:n ohjelman strategisille pai-
koille.

”Ohjelman 
perustana ovat 
Satakunnassa 

toimivat alojensa 
maailmanmark-

kinoiden huippuja 
edustavat
 yritykset”

Materiaalitekniikan osaamiskeskusohjelman joh-
taja Iiro Andersson, teknologiajohtaja Juhani Teu-
ho ja projektipäällikkö Jarkko Vuorela.

Materiaalitekniikan osaamiskeskus
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HC-ICE Satakunnan 
(Health Care Informa-
tics Centre of Excellence 
in Satakunta) tehtävä-
nä on hyvinvointiin liit-
tyvien palveluiden ke-
hittäminen hyödyntä-
mällä informaatio- ja 
kommunikaatioteknolo-
gioita. 

sia vahvuuksia löytyy mm. lää-
ke- ja hoitotieteestä, pedagogii-
kasta sekä informaatioteknolo-
giasta.  HC-ICE:n henkilöstön 
ydinryhmän muodostavat toi-
minnanjohtaja sekä tekniikan, 
lääke- ja hoitotieteen sekä peda-
gogiikan asiantuntijat.

HC-ICE toimii tutkimus-, ke-
hittämis- ja koulutusprojektien 
kautta. Projektien tavoitteena 
on lisätä nykyai-
kaisen informaa-
tio- ja kommuni-
kaatioteknologian 
hyödyntämistä so-
siaali- ja tervey-
denhuollossa ja to-
teuttaa hyvinvoin-
tiin liittyvien tek-
nologisten ratkai-
sujen käyttöönottoa. 

Yritysten kanssa tehtävien yh-
teistyöprojektien tavoitteena on 
tarjota näkemystä hyvinvointi-
teknologioihin ja etälääketietee-

seen liittyvistä uusista liiketoi-
minnan mahdollisuuksista sekä 
lisätä tuotekehitystyötä sosiaali- 
ja terveydenhuollon alueella. 

Projekteja
Hajautetut toimenpidepalvelut 
ja etäkonsultaatio - teknolo-
gian yhdistäminen toimintamal-
liin jatkuu vuonna 2002. Etä-
konsultaatioteknologioiden tut-
kimuksessa painopisteenä on 

liikkuvan yksikön 
tarpeisiin tarkoite-
tun reaaliaikaisen 
etä-EKG -järjes-
telmän ja maha-
tähystyksen liitty-
vän  videokonsul-
taatiojärjestelmän 
kehittäminen. 

EPICUROS on ortopedian vir-
tuaalisen oppimisympäristöoh-
jelmiston kehitysprojekti, joka 
jatkuu yhdessä kreikkalaisten, 
italialaisten ja espanjalaisten 
kanssa. Ohjelmiston ensimmäi-
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HC-ICE SATAKUNTA

Toiminnanjohtaja
Jari-Pekka Niemi  
Puh. (02) 627 1015 tai 
040 527 0968
 
Asiantuntija
Eeva-Liisa Rintala
Puh. (02) 627 1006 tai 
050 380 3192

Koulutusasiantuntija
Tarja Lamberg
EPICUROS-projekti
Puh. (02) 627 1008 tai 
050 573 4785 

Projektipäällikkö
Ari Nikkanen
Hajautetut 
toimenpidepalvelut -projekti
Puh. (02) 627 1014 tai 
050 338 4534

nen demoversio valmistuu ke-
väällä ja sen keskeisinä ominai-
suuksina ovat 3D-malli ja ihmis-
kehon liikkeiden simulointi. 

Sairaalan sähköisen doku-
mentoinnin kehitystyö eli 
“Kiertokärry”-projekti jatkuu. 
Tavoitteena on SatSHP tulos-
alueiden osastojen toiminnan 
tehostaminen kehittämällä oh-
jelmisto-, tietoliikenne- ja si-
sällöntuotantoteknologioita 
sairaalaympäristöön. 

Satalinnan sairaalan toimintojen 
uudelleenjärjestely ja “Itsenäi-
sen suoriutumisen palvelukes-
kuksen” suunnittelutyö jatkuu 
yhteistyössä SatSHP:n ja Sata-
linna-Kuntoutus Oy:n kanssa. 
HC-ICE jatkaa myös yhteis-
työtä Satakunnan Makropilotti 
ry:n kanssa hyvinvointipalvelu-
jen parantamiseksi tuomalla toi-
mintaprosessien kehittämiseen 
teknologisen näkökulman.

HC-ICE Satakunta on Prizz-
Tech Oy:n tulosyksikkö, ja se 
jatkaa tiivistä yhteistyötä etenkin 
etäteknologian osaamiskeskuk-
sen kanssa. Satakunnan sairaan-
hoitopiirissä tapahtuva palvelui-
den kehitystyö luo pohjan HC-
ICE:n toiminnalle. Muita kon-
sortion jäseniä ovat Porin kor-
keakouluyksikkö ja Satakunnan 
puhelin Oy.

Monialaista osaamista
HC-ICE Satakunnan osaami-
nen on monialaista. Ammatilli-

HC-ICE Satakun-
nan asiantuntija Eeva-
Liisa Rintala, projek-
tipäällikkö Ari Nik-
kanen, koulutusasian-
tuntija Tarja Lambe-
reg ja toiminnanjohtaja 
Jari-Pekka Niemi.

”Satakunnan 
sairaanhoito-

piirissä tapahtuva 
palveluiden 

kehitystyö luo 
pohjan HC-ICE:n 

toiminnalle”
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mahdollisuuden uuteen kansainvä-
liseen yritystoimintaan myös Sata-
kunnassa.  Energiatoimisto hakee-
kin nyt uusia aurinkoenergian käyt-
tökohteita sekä uusia yrityksiä ja 
yhteistyökumppaneita  tarttumaan 

Johtaja
Esa Merivalli
puh. (02) 627 1085 tai
050 339 7249

Asiantuntija
Teemu Kuusinen
puh. (02) 627 1082 tai
050 380 0470

Toiminnan tarkoitus 
ja tavoitteet

Satakunnan Energiatoimisto ta-
voitteena on käynnistää, hallinnoi-
da, suunnitella ja edistää energia-
hankkeita, joissa lisätään uusiutuvi-
en energialähteiden käyttöä tai py-
ritään ympäristöystävällisempään, 
kestävän kehityksen huomioivaan 
energiantuotantoon ja energian-
käyttöön, yhteistyössä alueen yri-
tysten kanssa. 

Painopiste projekteissa 
ja palveluiden 
kehittämisessä

Energiatoimisto tarjoaa palveluna 
energiatase, kasvihuonepäästöta-
se- ja energiapotentiaaliselvityksiä 
kunnille. Raportti antaa kunnille 
hyvät edellytykset tarkastella kun-
nan tai kaupungin mahdollisuuk-
sia lisätä paikallisten ja uusiutuvi-
en energialähteiden käyttöä. Kasvi-
huonekaasupäästöselvitys taas tu-
kee kuntien ilmastonsuojelukam-
panjaa, jonka tarkoituksena on 
antaa kunnille evästystä kasvihuo-
neilmiön etenemisen hidastami-
seksi.

Uusiutuvien  energialähteiden käyt-
töönoton edistäminen on vahvas-
ti mukana toimiston toiminnassa. 
Energiatoimisto on käynnistänyt 
hankkeen “Puupelletti Satakun-
nassa”, jossa edistetään pellettien 
käyttöä ja samalla mahdollistetaan 
myös uutta yritystoimintaa alueel-
le. 

Länsirannikko on parasta tuulivoi-
man ja aurinkoenergian hyödyn-
tämisaluetta. Energiatoimisto on-
kin aloittamassa hankkeita tuuli-
voiman hyödyntämiseksi. Aurin-
koenergiatekniikan kehitys tarjoaa 

tulevaisuuden tarjoamiin mahdol-
lisuuksiin. 

Jätteiden energiahyötykäyttö on yk-
si Energiatoimiston tärkeimmistä 
osaamisalueista. Toimisto on teh-
nyt kaatopaikkakaasun hyödyn-
tämisselvityksen Porin Jätehuollol-
le. Lisäksi Energiatoimistolla on 
käynnissä jätteen polttoon liittyviä 
hankkeita.

Kansainvälistä yhteistyötä tehdään 
EU:n Altener-ohjelmasta rahoitta-
massa hankkeessa, jossa viiden eri 
maan yhteistyönä kehitetään työka-
lua paikallisten viranomaisten käyt-
töön, uusiutuvien energialähteiden 
kehittämiseksi

Satakunnan Energiatoimisto käy 
jatkuvaa keskustelua energia-alan 
toimijoiden kanssa uusien maa-
kuntaa hyödyntävien hankkeiden 
käynnistämiseksi.

”Länsirannikko 
on parasta 

tuulivoiman ja 
aurinkoenergian 

hyödyntämisaluetta.”

SATAKUNNAN 
ENERGIATOIMISTO

Tehokkaammin  & 
ympäristöystävällisemmin

Satakunnan Energiatoimiston 
johtajan Esa Merivallin ja asian-
tuntija Teemu Kuusisen työn yh-
tenä tavoitteena on ympäristöys-
tävällinen energiantuotanto.

ENERGIAA
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FT Juhani Teuho, 53, on nimitetty 
teknologiajohtajaksi Satakunnan mate-
riaalitekniikan osaamiskeskusohjelmaan 
vastuualueenaan magneettiteknologian 
kehitysohjelma. 

n i m i t y k s i ä

Satakuntalainen tuote- ja pal-
veluhakemisto, Satakanta, on 
edennyt tietojenkeruuvaihee-
seen. Palveluun kerätään sata-
kuntalaisten yritysten tuotteet 
ja palvelut kattavasti ja reaaliai-
kaisesti. Satakanta toimii ennen 
kaikkea yritysten markkinointi-
kanavana ja samalla työvälinee-
nä ammattikäyttöön. 

Varsinainen palvelu on käy-
tössä internetissä huhtikuussa 

2002. Voitte ilmoittaa yrityksen-
ne tiedot Satakantaan osoittees-
sa www.satakanta.fi. Palvelu on 
yrityksille ilmainen huhti-loka-
kuun 2002 välisen ajan. Tämän 
jälkeen palvelusta peritään 50 
euron vuosimaksu.

Satakanta
satakuntalaisten 

yritysten tuote- ja 
palveluhakemisto

Lisätietoja palvelusta antaa
Totti Kumlander 
Porin korkeakouluyksiköstä 
puh. 050 590 2433 tai email: 
totti.kumlander@satakanta.fi

DI Marko Mikkola, 33, on nimitetty 
projektipäälliköksi Satakunnan etätek-
nologian osaamiskeskusohjelmaan. 

Satakunnan osaamiskeskuksen 
ja PrizzTech Oy:n tiedotuslehti

Prizz.Uutiset

Päätoimittaja: 
Risto Liljeroos

Taitto: 
Mainostoimisto Huima

Painopaikka: 
Satakunnan Painotuote Oy

Kannen luontokuva:
Kalervo Koskimies

PrizzTech Oy
Teknologiakeskus Pripoli
Tiedepuisto 4, 28600 Pori
puh. (02) 627 1100
fax (02) 627 1101
sähköpostit: 
etunimi.sukunimi@prizz.fi

Prizz.Uutiset tulee - mutta kenelle? Päivitä yhteystietosi osoitteessa www.prizz.fi/palaute.asp tai fax (02) 627 1101.


