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Pääkirjoitus

Kesä 2002 Innovaatiotoiminta 
Satakunnassa
Innovaatio on  uuden tuotteen, palvelun tai tuo-
tantomenetelmän kehittämistä uudella tavalla. 
Onnistumisen mittari on se, että uutuus pääsee 
markkinoille kilpailukykyiseen hintaan. Pärjä-
täkseen kilpailussa ja vastatakseen asiakkaittensa 

vaatimuksiin yrityksen on jatkuvasti kehitettävä tuotteitaan, palveluitaan tai 
tuotantomenetelmiään. Uuden kehittäminen edellyttää osaamista ja muutos-
kykyä. On sanottu, että tutkimus ja kehitystyö muuttavat siihen panostetun 
rahan tiedoksi ja osaamiseksi - innovaatiot muuttavat tiedon ja osaamisen 
takaisin rahaksi.

Yksittäisen yrityksen, varsinkin pk-yrityksen on mahdotonta hankkia sitä 
erikoisosaamista tai markkinatietoa, mitä tuotteiden kehittäminen vaatii. Ne 
ovat riippuvaisia muiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Perinteinen malli, 
jossa ensin tehdään erillisissä yksiköissä perustutkimusta ja sitten sen tulokset 
sovelletaan käytäntöön ja viedään markkinoille, on jäämässä merkitykseltään 
vähäiseksi. Suurin osa innovaatioista syntyykin eri toimijoiden ja asiantun-
tijoiden vuorovaikutuksessa sekä keskinäisessä tiedon ja kokemuksen vaihta-
misessa. 

Käytännön uudistukset syntyvät harvoin irrallisina ja erillään varsinaisesta 
toiminnasta. Ne syntyvät monien tekijöiden yhteissummana: yrityksen ja 
asiakkaan tai yritysten keskinäisessä yhteistyössä, henkilöstön yhteistyössä 
yritysten sisällä, oppi- ja tutkimuslaitosten sekä yritysten yhteistyönä. Yrit-
tävä ilmapiiri innostaa uuden luomiseen. Uuden käynnistäminen edellyttää 
uudenlaisia rahoitusjärjestelyjä. Alueella sijaitsevien koulutus- ja tutkimus-
laitosten tai teknologiakeskusten merkitys on yleensä ratkaiseva alueen ke-
hittymisen kannalta. Alueen tai yritysten innovaatiokyky riippuu em. toimi-
joiden keskinäisestä yhteistyöstä. Toimijoiden fyysinen läheisyys helpottaa 
yhteistyötä ja sen perustana olevan luottamuksen syntymistä.

Satakuntalainen innovaatioympäristö muodostuu edellä mainituista osapuo-
lista ja niiden keskinäisestä yhteistyöstä. On syytä korostaa yritysten omaa 
osuutta ja toimintaa tässä ympäristössä. Julkiset innovaatiopalvelut ovat kes-
keinen osa alueellista kilpailukykyä. Ne ovat kehittyneet Satakunnassa nope-
asti ja kattaviksi. Korkeakoulujen koulutus- tutkimus- ja palvelutoiminta on 
laajentunut ja löytänyt vahvat osaamisalueensa. PrizzTech Oy on laajentunut 
maakunnan kattavaksi kehittämis- ja palvelu- ja toimintakeskukseksi. Sata-
kunta on mukana useissa osaamiskeskusohjelmissa. TEKESin asiantuntemus 
on TE-keskuksen kautta kaikkien satakuntalaisten käytettävissä. TE-keskus 
tarjoaa Keksintösäätiön palvelut. Seudulliset yrityspalvelut ovat kehittymässä 
lähellä asiakasta toimiviksi “yhden oven” palvelupisteiksi.

Erilaisilla mittareilla mitattuna ja verrattuna samankaltaisiin alueisiin, Sa-
takunta on jo nykyisellään varsin innovatiivinen maakunta. Meillä on ole-
massa innovatiivinen toiminnan perustekijät: monipuolisia, kansainvälises-
tikin menestyviä yrityksiä, hyvät koulutus- ja tutkimusmahdollisuudet, hyvät 
muutkin julkiset palvelut sekä lyhyiden etäisyyksien tuomat edut. Meistä 
itsestämme riippuu, miten koneesta saadaan voima ulos. Muut eivät tule te-
kemään sitä puolestamme.

Markku Gardin
johtaja, Satakunnan TE-keskus

Eurowards 2002
Kilpailu parhaasta liikeideasta.

Jäte energiaksi Satakunnassa 
- yhteistyöhanke  käynnistyi
Jätehuolto elää suuressa murroksessa EU-direk-
tiivien muuttaessa Suomen lainsäädäntöä jät-
teenpolton ja jätteenloppusijoituksen osalta.

Kaatopaikkakaasun hyödyntäminen 
Porin alueella
Porin Hangassuon jäteaseman jätteenloppusijoi-
tusalueella on kaatopaikkakaasun käsittelyjär-
jestelmä.

HC-ICE Satakunta koordinoi 
Satakunnan sairaanhoitopiirin 
kotihoidon kehittämisprojektit
Projektien teemoina ovat “Vanhusten kotihoito”, 
“Diabeteksen palveluketju” ja ”Kehitysvamma-
huolto”.

Automaation tutkimuskeskukselle 
merkittävä tutkimusrahoitus
Automaatio sekä siihen liittyen informaatio-
tekniikka ja elektroniikka ovat satakuntalaisen 
elinkeinoelämän vahvaa kasvupotentiaalia.

Kansallinen magneettiteknologian 
kehitysohjelma PrizzTech Oy:ssä
Materiaalitekniikan osaamiskeskusohjelman    
puitteissa  PrizzTech Oy on aloittanut magneet-
titeknologiaan perustuvan kehitysohjelman.

Tässä
 numerossa
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Useat uuden teknologian yrityksemme 
hallitsevat kiitettävästi oman erityisalueen-
sa tekniikan. Yleisen taloudellisen tilan-
teen kiristyttyä IT-yritykset ovatkin uusien 
haasteiden edessä. Yksi tärkeimmistä me-
nestystekijöistä on asiakkaan tunteminen. 
Vasta silloin voidaan tuottaa tuotteita asi-
akkaiden tarpeisiin ja osataan myös ker-
toa niiden vaikutuksista asiakkaan liiketoi-
mintaan. 

Asiakaslähtöisen toimintamallin kehittä-
minen vaatii kuitenkin työtä. Pelkkä tilan-
teen toteaminen ei riitä, vaan jonkun on 
suunniteltava ja toteutettava myös käytän-
nön toimenpiteet. Yhtenä ratkaisuna voi 
olla hyvän yhteistyökumppanin hankkimi-
nen.

Business Center-selvitysprojekti

Selvitystyön tarkoituksena oli kartoittaa 
juuri näitä IT-yritysten markkinointiin liit-
tyviä tarpeita. Hankkeen rahoittajina toi-
mivat PrizzTech Oy, Huittisten Sanoma-

Satakunnan verkostohauto-
mo Propelin järjestämä lii-
keideakilpailu on avoin kai-
kille yrityksille eri toimialoil-
ta. Kilpailuun tulee osallis-
tua 31.8.2002 mennessä. Se 
on osa kansainvälistä Euro-
wards-kilpailua ja se  järjeste-
tään yhteistyössä The Spirit of 
Enterprise Groupin, Innosuo-
mi-kilpailun ja Satakunnan 
ammattikorkeakoulun yritys-
kiihdyttämö O´Sata Accelera-
tor ®:n kanssa. 

Kilpailun voittaja saa pal-
kinnoksi 1 000 € palkinto-
summan ja asiantuntijapäi-
vän liikeideansa jalostami-
seksi eteenpäin. Mikäli lii-
keidea on hautomovaiheessa, 
voittaneelle idealla on varat-
tu ilmainen 1 vuoden hau-
tomojakso verkostohautomo 
Propelissa.

Tarkemmat 
kilpailuohjeet: 
www.prizz.fi /innovaatio

Markkinointiasiantuntija 
Harri Ylinen
Puh. 040 590 0374
harri.ylinen@kopteri.net

“Tekniikan lisäksi yrityksen on tunnettava asiakas”, toteaa markki-
nointiasiantuntija Harri Ylinen.

Tekniikan lisäksi 
lehti Oy ja Satakunnan Puhelin Oy. Hal-
linnoinnin toteutti Kaakkois-Satakunnan 
Kehityskeskus Oy. 

Business Center-selvitys toteutettiin tiukas-
sa aikataulussa alkuvuodesta. Selvityksen 
aikana haastattelimme kymmeniä yrityk-
siä sekä IT-alalta että heidän asiakkaista. 
Selvitys vahvisti omaa tuntumaamme ti-
lanteesta: tekniikkalähtöisestä ajatteluta-

vasta ei olla vielä täysin 
päästy eroon, tosin on-
gelmakohdat on tyypil-
lisesti jo havaittu. IT-yri-
tyksien asiakaslähtöises-
sä ajattelussa ja toimin-
nassa on siis vielä run-
saasti haasteita ratkotta-
viksi.

Uusi palveluyritys

Selvitysprojektin ja ai-
emman kokemuksen 
pohjalta perustettiin ver-
kostohautomo Propelin 
suojissa uusi yritys tar-
joamaan myynnin ja 
markkinoinnin palve-
luita IT-yrityksille. 

Yrityksen palvelutuot-
teet tulevat koostumaan 
markkinaselvitys-, kon-
sultointi- ja myyntipal-
veluista B to B-sektoril-

le. Markkinaselvityspalvelut muodostuvat 
teknisten tuotteiden tarvekartoituksista ja 
sen tyyppisistä selvityksistä, joissa on ym-
märrettävä sekä asiakasta että tuotteen tek-
niikkaa. Konsultointipalveluiden pääalueet 
ovat tuotteen kaupallistaminen ja myynti-
koulutus. 

on tunnettava asiakas

EUROWARDS 
2002

Kilpailu parhaasta 
liikeideasta



3www.prizz.fi 

Prizz.Uutiset

Jätehuolto elää suuressa mur-
roksessa EU-direktiivien muut-
taessa Suomen lainsäädäntöä 
jätteenpolton ja jätteenloppu-
sijoituksen osalta. Nykymuo-
toinen energiajätteenpoltto ei 
ole mahdollista vuoden 2005 
jälkeen, koska Suomessa olevat 
kattilaratkaisut eivät täytä jät-
teenpolttodirektiivin vaatimuk-
sia.  

Tällaista puu-, paperi- ja muo-
vipohjaista energiajätettä pol-
tetaan Suomessa tällä hetkellä 
vuosittain 600 000 tn. Jos 
kyseinen jäte joudutaan tule-
vaisuudessa loppusijoittamaan 
kaatopaikalle hintaan 70-80 
€/tn, jolloin jätteen keskimää-
räinen energiasisältö 5 MWh/
tn jää hyödyntämättä, on talou-
dellinen kokonaismenetys vuo-
sittain useita kymmeniä miljoo-
nia euroja. Energiayhtiöillä al-
kaakin olla kiire selvittää mah-
dollisuuksia investoida  uuteen 
jätteenpolttoteknologiaan.

Hanke on selvitystyöhanke, 
jossa rakennetaan maakunnal-

Projektipäällikkö
Teemu Kuusinen
Satakunnan Energiatoimisto
Puh. (02) 627 1082
teemu.kuusinen@prizz.fi 

Porin Hangassuon jäteaseman jät-
teenloppusijoitusalueella on kaa-
topaikkakaasun käsittelyjärjestel-
mä. Järjestelmässä kaatopaikka-
kaasut imetään jätetäyttöön ase-
tetun putkiston avulla soihtupolt-
timelle. Kaasua poltettiin huhti-
kuussa 2002 noin 1 MW teholla 
ja tulevaisuudessa kaasua saadaan 
kerättyä yhä enemmän jätemää-
rän lisääntyessä. Arvioiden mu-
kaan kaatopaikkakaasun metaa-

nipitoisuus alkaa laskea kaatopai-
kalla vasta noin 25 vuoden päästä 
läjitysalueen sulkemisesta.  

Satakunnan energiatoimiston te-
kemän selvityksen perusteella kan-
nattavin vaihtoehto kaasun hyö-
dyntämiseksi on edullista ener-
giaa tarvitsevan yritystoiminnan 
perustaminen Hangassuon lähei-
syyteen, kuten jätteen laitosmai-
nen käsittelytoiminta sekä kasvi-

huoneviljely. Kevään aikana on-
kin käyty neuvotteluja alan yri-
tysten kanssa. Jos alueelle ei kui-
tenkaan saada yritystoimintaa, on 
seuraava vaihtoehto johtaa kaasu 
joko Luvian tai Porin keskustaan 
lämmön tuotantoon. Tällöin kaa-
suputki tulisi asentaa Pori - Luvia 
siirtoviemärin rakentamisen yhte-
ydessä  2004 vesi- ja viemäriput-
kien kanssa samaan kaivantoon.

lisella yhteistyöllä pohja jätteen 
energiahyödyntämisratkaisuil-
le. Hankkeessa selvitetään ny-
kyisin poltettavan (energiajät-
teen) energiahyödyntämismah-
dollisuudet tulevaisuudessa, sel-
vitetään mahdollisuudet yhdys-
kuntajätteen energiahyödyntä-
miseen sekä luodaan Satakun-
taan jätteen energiahyödyntä-
misstrategia. Projekti kestää n. 
2 vuotta ja sen toteutuksesta 
vastaa  Satakunnan Energiatoi-
misto. 

Hankkeen kokonaiskustannus-
arvio on 138 000 €. Hankkeen 
rahoittajia ovat Lounais-Suo-
men ympäristökeskus (EU:n 
tavoiteohjelma 2),  Porin Jäte-
huolto, Rauman Jätehuoltolai-
tos, Satakierto Oy,  Pori Ener-
gia,  Fortum Power and Heat 
Oy, Kauttuan voimalaitos, Ke-
mira Pigments Oy, UPM-Kym-
mene Oy, Outokumpu Harja-
valta Metals Oy, Kuusakoski 
Oy ja Stena Metalliyhtymä 
Oy.

JÄTE ENERGIAKSI 
SATAKUNNASSA

yhteistyöhanke käynnistyi

Kaatopaikkakaasun 
hyödyntäminen Porin alueella

L i s ä t i e t o j a

SATAKUNNAN 
ENERGIATOIMISTO
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PrizzTech Oy:n tulosyksikkö HC-
ICE Satakunta on tehnyt Sata-
kunnan sairaanhoitopiirin kanssa 
sopimuksen VEKO-projektin to-
teutuksesta. VEKO on Verkostoi-
tuneet sosiaali- ja terveydenhuol-
lon palvelut osana kotihoidon ke-
hittämistä. Siihen kuuluvien osa-
projektien teemoina ovat “Van-
husten kotihoito”, “Diabeteksen 

Kehitysvammahuollon muutosten 
myötä ovat erityishuoltopiirien kautta 
tuotetut palvelut vähentymässä. Sa-
malla kuntien, yksityisten yritysten ja 
kolmannen sektorin tuottamat palvelut 
ovat lisääntymässä. Kehitysvammaisen 
ja omaisen näkökulmasta palvelujen 
ohjaus sekä seuranta on hajautunut. 
Palveluketjun saumattomuus edellyttää 
palvelujen tuottajien yhteistyötä ja toi-

mivaa tiedon kulkua. Tavoitteena on 
kehittää Rauman seudulla asuvan ke-
hitysvammaisen  ja hänen perheensä 
palveluketjua siten, että perhe saa tie-
toa kehitysvammaisuudesta ja palve-
luista sekä perhe saa tarvitsemansa pal-
velut sujuvasti ja saumattomasti. 

Tavoitteisiin päästään paneutumalla 
erikseen kolmen ikäryhmän erityis-

tarpeisiin. Projekti toteutetaan yhteis-
työssä Rauman seudun palveluntuot-
tajien sekä Satakunnan erityishuolto-
piirin kanssa. Lopputuloksena saadaan 
mm. kolmen eri ikävaiheen tärkeim-
mät kehittämiskohteet määriteltyä sekä 
sovittua yhteisesti kehittämiskohteiden 
edellyttämät toimenpiteet.

Satakunnan sairaanhoitopiirin 
kotihoidon kehittämisprojektit

HC-ICE Satakunta 
koordinoi

palveluketju” ja ”Kehitysvamma-
huolto”.  Projektit toteutetaan yh-
teistyössä satakuntalaisten sosiaa-
li- ja terveydenhuollon ammatti-
laisten kanssa.

Projektien yhteenlaskettu bud-
jetti vuosille 2002 - 2003 on n. 
1,15 miljoonaa euroa. 

Sosiaali- ja terveysministeriö on 
hyväksynyt VEKO-projektin 
Euroopan kehitysaluerahaston 
rakenneohjelmaan. 

Rahoitus koostuu EAKR:n sekä 
valtion ja kuntien rahallisista ja 
laskennallisista osuuksista.

Jari-Pekka Niemi
Toiminnanjohtaja
HC-ICE Satakunta
Puh. (02) 627 1015
GSM 040 527 0968
jari-pekka.niemi@prizz.fi 

Kehitysvammahuollon projekti

Projektipäällikkö
Jouko Alinen
HC-ICE Satakunta
Puh. (02) 627 1207,
GSM 050 566 7238
jouko.alinen@prizz.fi  

L i s ä t i e t o j a

L i s ä t i e t o j a
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Diabeetikoiden määrä lisääntyy jatku-
vasti. Monet sairastavat aikuistyypin 
diabetesta myös tietämättään.  Diabe-
teksen asettamat haasteet terveyden-
huollolle ovat mittavat. Diabeetikolla 
itsellään on merkittävä osuus hoidon 
toteuttamisessa, hän tekee itsenäisesti 
päivittäiset hoitoratkaisut. Hoitojärjes-

telmä voi vain turvata omahoidon edel-
lytykset.

Diabeteksen palveluketjuprojekti täh-
tää palvelujen kehittämisellä diabetek-
sen varhaiseen toteamiseen, hyvään 
hoitotasapainoon sekä  lisäsairauksien 
ennaltaehkäisyyn ja hoitoon. Tavoittei-

den toteutuminen turvataan hyvän lää-
ketieteellisen hoidon, laadukkaan seu-
rannan ja hoidonohjauksen turvin. Ke-
hittämistyön turvin halutaan myös li-
sätä diabeetikoiden hoitotyytyväisyyt-
tä. Projektin toteutuksessa on mukana 
laaja satakuntalaisten diabetesammat-
tilaisten panos.

Väestörakenteen muutokset ja vanhus-
ten määrän lisääntyminen ovat asetta-
neet sosiaali- ja terveydenhuollon hen-
kilöstölle ja koko yhteiskunnalle tar-
peen kehittää palvelurakennettaan.
Vanhustenhuollon palveluiden tarpeen 
kasvu edellyttää palvelujen tuottajien 
yhteistyön lisäksi myös   palveluproses-

sien ohjauksen ja seurannan uudelleen 
mallintamista.

Vanhusten kotihoitoprojektin tavoittee-
na on ottaa käyttöön  uusia toiminta-
tapoja ja kehittää alueellista  yhteistyö-
tä eri hallinnonalojen sekä vapaaehtois-
järjestöjen, omaisten ja yksityissektorin  

kanssa.

Projekti on laaja  yhteistyö-
hanke, jossa ovat mukana  
Satakunnan kuntien  ja ter-

veystoimen kuntayhtymien  vanhusten-
huollon ammattilaiset.  

Vanhusten yksilöllinen, toimintakykyä 
ylläpitävä hoito edellyttää palveluiden 
moniammatillista, yhteistä suunnitte-
lua ja asiakaslähtöisiä ratkaisuja. Uu-
sia kehittämishaasteita ovat mm. yh-
teiset kirjaamis- ja tiedonsiirtokäytän-
nöt. Asiakkaan ja omaisten ottaminen 
mukaan suunnitteluun lisää omalta 
osaltaan turvallisuutta ja luottamusta 
palveluntuotantojärjestelmään.

Projektipäällikkö  
Maria Aarne
HC-ICE Satakunta
Puh.   (02) 627 1203
GSM  050 576 8636
maria.aarne@prizz.fi 

Diabeteksen palveluketjuprojekti

L i s ä t i e t o j a

Projektipäällikkö  
Pirkko Levola
HC-ICE Satakunta
Puh. (02) 627 1201
GSM 050 322 4114 
pirkko.levola@prizz.fi 

Vanhusten kotihoitoprojekti

L i s ä t i e t o j a
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Automaatio sekä siihen 
liittyen informaatiotek-
niikka ja elektroniikka 
ovat satakuntalaisen 
elinkeinoelämän vah-
vaa kasvupotentiaalia 
ja automaation tutki-
muskeskus keskittyy näi-
den alueiden vahvista-
miseen. 

Satakunnan ammattikorkea-
koulun automaation tutkimus-
keskus on saanut Länsi-Suo-
men lääninhallitukselta rahoi-
tuspäätöksen tälle vuodelle, yh-
teensä 366.600 euroa. Euroo-
pan aluekehitysrahastosta ja 
kansallisen rahoitusosuuden li-
säksi puolet rahoituksesta tulee 
Porin, Rauman ja Ulvilan kau-
pungeilta. Tämän rahoituksen 
turvin automaation tutkimus-
keskus investoi oman sovel-
tavan tutkimuksen, asiakas-
lähtöisen kehitystoiminnan ja 
verkottuneen yhteistoiminnan 
kehittämiseen. 

Automaation tutkimuskeskuk-
sen kokonaisrahoitusta vahvis-
taa lääninhallituksen ESR-ra-
hoitus “Automaatioteknologian 
innovatiivinen verkosto” -hank-
keeseen, jonka kokonaisrahoi-
tus on 940.170 euroa. Hanket-
ta rahoittavat myös satakunta-
laiset automaatioyritykset sekä 
Porin, Rauman ja Ulvilan kau-
pungit.

EU-komissio rahoittaa 
konenäön tutkimusta 

Automaation tutkimuskeskus 
on saanut rahoitusta myös suo-
raan EU-komissiolta. Integ-
roitujen konenäköjärjestelmi-
en kehittämishankkeessa Sata-
kunnan ammattikorkeakoulu 
koordinoi neljän muun koordi-
naattorin kanssa eurooppalai-

sista toimijoista koostuvaa ko-
nenäön klusteria. Hankkeessa 
on mukana  84 osapuolta, pää-
osin laitetoimittajia ja loppu-
käyttäjiä. Ohjelman kokonais-
rahoitus on 11 miljoonaa eu-
roa. Joulukuussa  käynnistet-
tiin erillinen tiedotushanke, 
Expansiv, jonka koordinoimi-
seen SAMK on saanut  236.000 
euroa.

Automaation 
tutkimuskeskuksella 
useita hankkeita alan 
osaajien kanssa 

Metson kanssa tutkitaan läm-
pökuvauksen toteuttamismah-

Tallinnan teknillisen korkea-
koulun kanssa tutkitaan vir-
tauksia putkistoissa. Myös täl-
lä sovellusalueella löytyy rat-
kaisuvaihtoehto lämpökuvaus-
teknologiasta. 

Automaation tutkimus-
keskus on mukana myös 
Tekesin ÄLY-ohjelmassa 

Älykkäät ohjausjärjestelmät 
(ÄLY)- teknologia ohjelmassa 
tutkitaan ohjelmistotuotannon 
kehittämismenetelmiä. SAMK 
koordinoi tutkimushanketta ja 
on mukana yritysryhmähank-
keessa, jossa sovelletaan uusia 
tekniikoita ja toimintamalleja 

Automaation tut-
kimuskeskuksen 
parissa työsken-
televiä asiantun-
tijoita kesäisessä 
kuvassa: erikois-
tutkija Ari Ek-
holm, tutkimusin-
sinööri Petteri 
Reunamo, 
tutkimusjohtaja 
Kari Laine, tek-
niikan ja meren-
kulun toimiala-
johtaja Matti 
Lähdeniemi, eri-
koistutkija Paavo 
Jalonen, markki-
nointisihteeri Saa-
ra Värttö, yliopet-
taja Hannu Pii-
roinen, tutkimus-
johtaja Antti Soi-
ni ja suunnittelija 
Leila Tasku.

Automaation tutkimuskeskus
Tutkimusjohtaja 
Antti Soini
Puh. (02) 620 3174
asoini@cc.spt.fi 

Automaation tutkimuskeskukselle 
merkittävä tutkimusrahoitus

dollisuuksia paperikoneiden jat-
kuvatoimisessa kunnonvalvon-
nassa. Kehitetyllä järjestelmällä 
valvotaan paperikoneen kriit-
tisten osien toimintaa ja rea-
goidaan hälyttäviin muutoksiin 
jo ennen kuin särkymisiä ja 
tuotannon keskeytyksiä pääsee 
syntymään. 

käytännön ohjelmistotuotan-
toon.

AUTOHJE on Tekesin ÄLY-
teknologiaohjelmaan liitetty ta-
voitetutkimushanke, jossa yri-
tysosapuolina ovat mukana Ci-
mcorp Oy, Pesmel Oy, Metso 
Paper Oy ja KCI Konecranes 

Oy. Hanketta koordinoi 
Satakunnan ammattikor-
keakoulu. TEKES on myön-
tänyt SAMK:lle hankkeeseen 
159.741 euroa  rahoitusta tälle 
vuodelle. Hanke toteutetaan 
yhteistyössä Teknillisen kor-
keakoulun Automaation Tieto-
tekniikka ja VTT:n Tuotteet ja 
Tuotanto -osastojen kanssa. 

LOHJE on Tekesin ÄLY-tek-
nologiaohjelmaan liitetty yri-
tysryhmähanke, jossa ovat mu-
kana Cimcorp Oy, PICSI Au-
tomation Oy ja Siemens Osake-
yhtiö. Hanketta koordinoi Sa-
takunnan ammattikorkeakou-
lu. 
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Ohjelman rakenne perustuu suo-
malaisen teollisuuden ja suoma-
laisten korkeakoulujen kansainvä-
lisestikin korkeatasoiseen osaami-
seen suprajohtimien ja neomag-
neettien alueelta.

Supramagneettiteknologialle näh-
dään lähitulevaisuudessa merkit-
tävää kaupallista kasvupotentiaa-
lia. Ainoa laajalti levinnyt sovel-
lutus on sairaaloissa käytettävä 
MRI-kuvauslaitteisto, mutta sup-
rajohtimiin perustuvat magneetit 
ovat jo merkittäviä työkaluja mo-
nissa fysiikan ja kemian laborato-
rioissa.  

Magneettien käyttösovellutukset 
ovat kovaa vauhtia leviämässä 
laboratorioista laajempaan käyt-
töön. Teollisuudessa voimakkai-
den supramagneettien käyttö eri-
laisissa erottimissa kiinnostaa ja 
niitä pyritään kehittämään ja so-
veltamaan erilaisiin käyttötarkoi-
tuksiin. Samoin pienet energiava-
rastomagneetit ovat intensiivisen 
mielenkiinnon kohteena.

Uudentyyppisiä, huipputeknolo-
gian tuottamia kestomagneetti-
materiaaleja käytetään kasvavassa 
määrin elektroniikka- ja autote-
ollisuudessa. Tärkeimmät sovel-
lutukset ovat tietokoneiden ko-
valevyasemat ja lineaari- ja ser-
vomoottorit työstökoneissa sekä 
auto- ja elektroniikkateollisuu-
den kokoonpanolinjoissa. Uusien 

kehitettyjen magneettien erittäin 
voimakkaat magneettiset ominai-
suudet luovat jatkuvasti uusia so-
vellutuksia, jotka eivät ole mah-
dollisia perinteisillä magneettima-
teriaaleilla niiden koko- tai suori-
tuskykyrajoitusten takia.

Sisältö ja toimintamalli 

Ohjelman tavoitteena on liiketoi-
minnan kasvun kautta saada 
alueelle lisää huippuosaajia, kor-
kean teknologian investointeja 
ja työpaikkoja. Osaamisen jatku-
va intensiivinen kehittäminen on 
huipputeknologisen liiketoimin-
nan kasvun perusta. Tähän pyri-
tään löytämään soveltuva toimin-
tamalli, joka perustuisi magneet-
titeknologiaan ja laajemmin mate-
riaalitekniikkaan liittyvään pysy-
vään tutkimus- ja kehitystoimin-
taan Satakunnassa.

Magneetteihin liittyvä teknologia 
koostuu useista toisistaan poik-
keavista vaiheista, joista Suomes-
sa on laajaa tietotaitoa erillisinä 
osa-alueina. Ohjelman yksi perus-
ajatuksista on näiden osa-aluei-
den yhteistoiminta. Ohjelmalla on 
myös kiinteät yhteydet niin Cer-
nin hiukkaskiihdytin-ohjelmaan 
kuin ITER:in fuusiohankkeeseen-
kin.  Kotimaisten yritysten lisäksi 
ohjelmaan liittyy läheisesti myös 
ulkomaisia alan yrityksiä.

Teknologiajohtaja 
Juhani Teuho
Materiaalitekniikan 
osaamiskeskus
Magneettiteknologian 
kehitysohjelma
Puh. (02) 627 1167 tai 
GSM 040 744 2104
juhani.teuho@prizz.fi 

Kansallinen magneettiteknologian 
kehitysohjelma PrizzTech Oy:ssä
Materiaalitekniikan osaamiskeskusohjelman puitteissa  
PrizzTech Oy on aloittanut magneettiteknologiaan perus-
tuvan kehitysohjelman, jonka tavoitteena on edesauttaa 
magneettiteknologian osa-alueisiin liittyvää huippuosaa-
mista ja sitä kautta yritysten liiketoiminnan kasvua. 
Ohjelma kestää vuoden 2006 loppuun.

Ohjelmaan liittyvä kehitystyö 
koostuu erikseen rahoitettavista 
tutkimus- ja kehitysprojekteista 
mm. seuraavilta aihealueilta: 
magneettien valmistusteknologi-
at, magneettisovellutukset, puh-
taat t&k-projektit, materiaalien 
kehitys, kansainväliset ohjelmat ja 
teknologian siirto.

MRI-kuvien ottoon 
käytettävän Philips 
Medical Systems MR 
Technologien Fin-
land Oy:n avoin 
magneettikuvaus-
systeemi perustuu 
suprajohtaviin mag-
neetteihin.
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Satakunnan osaamiskeskuksen 
ja PrizzTech Oy:n tiedotuslehti

Prizz.Uutiset

Päätoimittaja: 
Risto Liljeroos

Taitto: 
Mainostoimisto Huima

Painopaikka: 
Satakunnan Painotuote Oy

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.

Mirja Lamberg
hankeassistentti
HC-ICE Satakunta

PrizzTech Oy:n toiminnalliset edellytyk-
set sekä maakunnallisuus ovat vahvistu-
neet. Myös kevään yhtiökokouksen pää-
tös kasvattaa hallituksen jäsenmäärää tu-
ki maakunnallista toimintaa entisestään. 
Hallituksen jäsenten määrää nostettiin 
yhdeksästä henkilöstä kymmeneen, hal-
litukseen tuli näin nyt myös Kaakkois- 
ja Pohjois-Satakunnan edustus. Yhtiöko-
kous myös päätti korottaa yhtiön osa-
kepääoman 1.000.050 euroon nykyisestä 
992.308,77 eurosta.

PrizzTech Oy:n hallituksen puheenjohta-
jana jatkaa kauppaneuvos Matti Linnain-
maa ja varapuheenjohtajana aluejohtaja 
Lasse Järvi.

N i m i t y k s i ä

PrizzTech Oy HC-ICE Satakunta

Pirkko Levola
projektipäällikkö
Vanhusten kotihoito
-projekti

Maria Aarne
projektipäällikkö
Diabeteksen palveluketju
-projekti

Anne Autioniemi
asiantuntija
VEKO-projektit

 - yhtiön toiminnalliset edellytykset ja maakunnallisuus vahvistuneet
PrizzTech Oy:n yhtiökokous

Hallituksen jäsenet (suluissa varajäsen)    

Porin kaupungin edustajat:
kauppaneuvos Matti Linnainmaa  (varatuomari Sampsa Kataja)
ympäristöinsinööri Pentti Forsten   (yrittäjä Antti Laakso)
hallintot.lis. Pauli Puttonen   (komisario Oiva Kaltiokumpu)
elinkeinojohtaja Jari Iisakkala   (professori Hannu Jaakkola)
pankkineuvoja Eija Hakala   (toimitusjohtaja Ilkka Träskelin)
Kaakkois- ja Pohjois-Satakunnan edustajat:
toimitusjohtaja Mari Antikainen   (toiminnanjohtaja Erkki Jaakkola)
Rauman seudun edustajat:
osastopäällikkö Jouko Kalsi   (toimitusjohtaja Pekka Rantanen)
Finnvera Oyj:n edustajat:
aluejohtaja Lasse Järvi   (yritystutkija Seija Rajala)
Pohjola-yhtiöiden edustajat:
paikallisjohtaja Mikko Järvenpää  (riskipäällikkö Timo Santanen)
Teollisuuden edustajat:
t&k-yksikön päällikkö Olli Naukkarinen  (toimitusjohtaja Tapani Vainio-Mattila)


