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Nimityksiä

Regina Pruel-Santanen on nimite  y hanke-
sihteeriksi Hallintopalvelut-yksikköön.

An    Teräsvirta on nimite  y projek  -
insinööriksi Energiateknologiaklusteriin.

Vesi-Ins  tuu  n 
rapor   sarja 
verkossa

Vesi-Ins  tuu    WANDER on aloi  anut 
uuden verkkojulkaisujen sarjan ”Vesi-Ins-
 tuu  n rapor  eja”. Tässä rapor   sarjassa 

julkaistaan Vesi-Ins  tuu  n tekemiä tutki-
musrapor  eja sekä asiakkaiden aloi  eesta 
tehtyjä julkisia selvityksiä. 

Verkossa julkaistavia rapor  eja tehdään 
sekä suomeksi e  ä englanniksi. Rapor   -
sarja palvelee asiakkaita, jotka tarvitsevat 
tutkimus  etoa esimerkiksi jonkin materi-
aalin tai tuo  een käy  öominaisuuksista 
eri olosuhteissa. 

Rapor   sarjan ensimmäinen osa on 
Tuija Kauniston kirjoi  ama ”Messin-
gin vauriomekanismit”. Tämä rapor    
on saatavissa myös englanninkielisenä. 
Rapor   sarjan julkaisut ovat lada  avissa 
osoi  eessa www.prizz.fi /vesijulkaisut.

Mikko Jääskeläinen on nimite  y asian-
tun  jaksi Magnee   teknologiakeskukseen.



Kasvuhalukkuus 
nousussa - 
yhteistyöllä 
onnistumme
Satakunnan yhteinen sävel on Satakunnan Yri  äjien tee-
mana tänä vuonna ja tavoi  eenamme on vaiku  aa yrit-
täjien toimintaedellytysten parantamiseen.  Mahdollisuus 
kasvuun on jälleen käsillä, sillä syyskuussa julkaistussa PK-
barometrissa satakuntalaisten pk-yritysten suhdanneodo-
tukset olivat kovassa kasvussa. Jopa 54 % yrityksistä uskoo 
suhdanteiden paranevan seuraavan vuoden aikana ja aino-
astaan 3 % arvioi niiden heikkenevän.  Kasvuhalukkuus on 
myös Satakunnassa nyt eri  äin kovalla tasolla, sillä voimak-
kaas   tai mahdollisuuksien mukaan kasvuhalukkaita yrityk-
siä oli Satakunnassa barometrin mukaan 58 % yrityksistä, 
kun koko maassa kasvuhalukkuu  a oli 51 % yrityksistä. 

Talouden kasvussa on nyt selkeäs   usko  avuu  a enem-
män kuin kevään  lanteessa. Suomen menestys lähteekin 
hyvin verkostomaises   toimivan muuntautumis- ja uudis-
tumiskykyisen yrityssektorin kau  a.  Tulevan kasvun hal-
lintaan yritykset tarvitsevat hyvää yhteistyökumppania ja 
ajanmukaisia työkaluja yrityksen kasvun ja kehi  ämisen 
arvioin  in. 

Haasteena yrityksillä on tänä päivänä valtava  edon tulva. 
Tietoa tulee vielä perinteisenä prin   nä, sähköpos  na, uu-
 skirjeenä ja vielä vahvas   kasvaneen sosiaalisen median 

kau  a.  Se, miten nappaa tulevasta  etomäärästä ne oikeat 
vies  t, joiden kau  a löytää parhaat ja kustannustehokkaat 
mahdollisuudet kehi  ää yritystään, onkin si  en jo haasta-
vampi asia.  Prizztechin ja seudullisten elinkeinoyh  öiden 
kau  a on saatavissa monipuolista  etoa ja mahdollisuuk-
sia osallistua eri kehi  ämisohjelmiin ja hankkeisiin. Näiden 
hyödyntäminen edelly  ää ak  ivisuu  a yrityksiltä, mu  a 
myös yritysten kielellä tehtävää toimivaa ja tehokasta  e-
do  amista ohjelmien tarjoajilta. 

Satakunnan Yri  äjät on mukana ohjausryhmissä mm. 
Prizztechin HYKE- ja VALID- hankkeissa. Niiden nimet eivät 
sinänsä kerro mitään, mu  a HYKEssä eli hyvinvoin  alan 
yri  äjien kehi  ämisohjelmassa on jo tällä hetkellä muka-
na 119 yritystä. Alan yri  äjillä on usein vahva osaaminen 
omasta terveyden- ja hyvinvoin  alastaan, mu  a lisä  edon 
tarve  a on talouden hoidosta, markkinoinnista sekä henki-
löstön johdosta ja kehi  ämisestä. Tämän ohjelman kau  a 
yri  äjät saavat paranne  ua toimintaedellytyksiään jatku-
vas   muu  uvassa kuntakentässä.

VALID- hanke on vastuullisen liiketoiminnan kehi  ämisoh-
jelma, jossa paneudutaan yrityksen toiminnan ohjaukseen 
huoleh  malla yrityksen taloudellisesta vastuusta, sosiaali-
sesta vastuusta sekä ympäristövastuusta eli toisin sanoen 
hyvin hoide  u yritys tekee hyvää taloudellista tulosta, mut-
ta huoleh  i myös ihmisistä ja luonnosta. Tämän ohjelman 
avulla yrityksellä on mahdollisuus parantaa kilpailukykyään 
niin kansainvälisillä kuin ko  maisillakin markkinoilla. Kas-
vun- ja kehi  ämisen hallinnoin  in tarvitaan myös ajanmu-
kaisia työkaluja. Prizzwayn valikoimista esim. Progress-sar-
jaan lii  yvät ohjelmistot au  avat toiminnan suunni  elussa 
ja toiminnan kehi  ämisessä. 

Olkiluoto 4:n saaminen Satakuntaan antaa satakuntalaisille 
yrityksille mahdollisuuden lähteä en  stä vahvemmin mu-
kaan rakentamiseen. Uskon, e  ä myös tässä kehitysyh  öil-
lä on hyvä mahdollisuus olla yritysten apuna.   

Markku Kivinen
toimitusjohtaja
Satakunnan Yri  äjät
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Yleishyödyllinen, julkisrahoi  einen projek  toiminta, joka on 
Prizztech Oy:n keskeisin toimintaken  ä, on tappiollista. Tappiolli-
suus on lisääntynyt nykyisellä ohjelmakaudella. Tähän vaiku  avat 
mm. projek  en ei-hyväksy  ävien kustannusten lisääntyminen, 
maksatuksiin lii  yvän byrokra  an lisääntyminen sekä maksatus-
viiveistä aiheutuvien rahoituskustannusten kasvu. Kun hanketoi-
minta ei mahdollista hallinnon ja sisäisen kehi  ämisen (ml. koulu-
tus) kustannusten sisälly  ämistä hyväksy  äviin kustannuksiin, on 
kuluvasta vuodesta muodostumassa koko Prizztech-konsernissa 
lieväs   tappiollinen.  Liikevaihtotason arvioidaan toteutuvan en-
nakoidus  .

Projek  toimintaan sitoutuneen pääoman kasvu on ollut huomat-
tavaa. Yh  ön käytössä on ensi kertaa ulkopuolista velkarahoitusta. 
Kassanhallintaan lii  yvä haasteellisuus on yleises   projek  toimi-
joiden ongelmana ja tähän on perusteltua etsiä kansallisia ratkai-
suja.  Ministeriölle on tästä tehty esityksiä eri yhteyksissä. Kun 
kuntarahoituksen kasvulle ei lähivuosina liene mahdollisuuksia, 
on projek  toiminta kokonaisuudessaan uusien haasteiden edes-
sä. Nyt on jo nähtävissä, e  ä eräät toimijat ovat luopumassa pro-
jek  en hallinnoinnista. Ohjelmakauden loppupuolen rahoituksen 
suuntaamisessa saa  aa näin ollen syntyä uusia haasteita. Tämä 
saa  aa pahimmillaan jopa heijastua uuden ohjelmakauden val-
mistelutyöhön.

Suomen Teknologiakeskusten Liiton TEKELin jäsenorganisaa  ot 
toteu  avat parhaillaan kansallista kasvuyritysohjelmaa. Tämä, 
samoin kuin käynnistysvaiheessa oleva Teknologiateollisuus ry:n 

Trio-ohjelman jatko, Trioplus, toteutetaan Prizzway Oy:n Progress-
analysoin  työkalua käy  äen. Kyseisessä hankkeessa tavoi  eena 
on laa  a kehitysohjelma 600 yritykselle. Progress -järjestelmän 
käy  ö on selkeä tunnustus Satakunnassa tehdylle kehitystyöl-
le. Samalla se antaa Prizzwaylle uusia toimintamahdollisuuksia. 
Prizzway on panostanut merki  äväs   kyseisen tuo  een kehit-
tämiseen, josta johtuen kuluvan vuoden toiminta jäänee lieväs   
tappiolliseksi.

Prizztech Oy:n toiminta osaamiskeskustoimijana ohjelmakaudel-
la 2007 – 2013 kolmessa klusteriohjelmassa mahdollistaa pitkä-
jänteisen kehi  ämistyön. Osaamiskeskusohjelman sisältöjä on 
mahdollista täsmentää väliarvioinnin yhteydessä. Prizztech Oy on 
tehnyt muutosehdotuksen Ympäristöteknologiaklusterin täyden-
tämisestä Puhdas vesi – osaamisalalla ja Vesi-Ins  tuu    Wanderin 
mukaan tuloa toimijaksi tähän osaamisalaan. Hankkeella on Sata-
kuntaliiton puolto ja toteutuessaan se lisäisi maakunnan vaiku  a-
vuu  a osaamiskeskusohjelmassa en  sestään.

Risto Liljeroos
toimitusjohtaja

Katsaus kuluvan 
vuoden toimintaan

TOIMITUSJOHTAJALTA

Prizztech Oy:n toiminta on kuluvana 
vuonna jatkunut vahviste  ujen 
strategioiden ja ohjelma-asiakirjojen 
mukaises  . Suurimmat toiminnalliset 
haasteet lii  yvät projek  toimintaan.
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LISÄTIETOJA

Palvelujohtaja Jari-Pekka Niemi
Puh. 044 710 5350
jari-pekka.niemi@posek.fi 

Kehi  ämisjohtaja Minna Nore
Puh. 044 710 5364
minna.nore@prizz.fi 

Porin Seudun Kehi  ämiskeskus Oy POSEK on 
kuluvan vuoden aikana päivi  änyt vuonna 
2006 laadi  ua Porin seudun elinkeinostrate-
giaa. Työtä on toteute  u yhdessä Prizztech 
Oy:n kanssa.  Strategian päivitys on ollut 
keskusteleva prosessi, jossa taustahaastat-
telujen ja www-kyselyn avulla on selvite  y 
laajas   sidosryhmien näkemyksiä Porin seu-
dun tulevaisuuden mahdollisuuksista. 

Prosessin viimeisessä vaiheessa omistajilta, 
sidosryhmiltä ja yrityksiltä pyyde   in lausun-
toja ohjaamaan strategian viimeistelyä. 

- Laajaa lausuntokierrosta pide   in hyvänä 
aloituksena strategian jalkau  amistyölle. 
Lausunnoissa ol  in elinkeinostrategiaan 
yleises   hyvin tyytyväisiä ja toimenpiteiden 
kytkeminen strategiaan koe   in erityisen 
tärkeäksi, kertoo palvelujohtaja Jari-Pekka 
Niemi POSEKista.

Strategia julkistetaan syyskuun aikana. Elin-
keinostrategian jalkau  aminen aloitetaan 
myöhemmin syksyllä koolle kutsu  avalla yh-
teistyöseminaarilla. Seminaarissa keskeisten 
toimijoiden edustajat käyvät yhdessä läpi, 
miten elinkeinostrategian toteutus näkyy 
kunkin toimijan ensi vuoden toimintasuun-
nitelmissa.

STRATEGIA OHJAA 

seudullisen elinkeinopoli  ikan linjauksia• 
henkisten, aineellisten ja taloudellisten resurssien käy  öä• 
seudullista yhteistyötä• 
seudullisten elinkeinopalveluiden toteu  amista• 
seudulla käynniste  ävien kehi  ämisohjelmien ja -hankkeiden sisältöjä• 

MEGA-
TAPAHTUMAT

ROHKEA 
ASENNE

TEOLLISUUDEN 
KYKY UUDISTUA

VAHVA 
PAIKALLIS-

TALOUS

VASTUULLISUUS

Rohkeas   uuteen – Porin 
seudun elinkeinostrategia 
2015
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Teollisuuden  etotekniikka panostaa 
yhteistyöhön
Tänä päivänä yritysten on merki  äväs   pa-
noste  ava automa  soin  in ja  etotekniik-
kaan, jos halutaan olla mukana globaalis-
sa kilpailussa. Teollisuuden  etotekniikka 
-hanke kartoi  aa yritysten automaa  o- ja 
 etojärjestelmiin lii  yvää problema  ikkaa 

ja etsii ongelmiin ratkaisuja.

Lähtökohtana ovat mukana olevien sata-
kuntalaisten teollisuusyritysten (Sampo-
Rosenlew Oy, Hollming Works Oy, Veikko 
Leh   Oy, CT-Logis  cs Oy ja Fiblon Oy)  eto-
tekniset tarpeet teollisuuden kilpailukyvyn 
kehi  ämisen näkökulmasta.

- Haluamme tuoda yritysten tueksi uusim-
man  etoteknisen ja teknologian alan tut-
kimus  edon sekä tuoda yhteen uuden tek-
nologian ratkaisuja toimi  avia yrityksiä ja 
teollisuusyrityksiä, kertoo projek  päällikkö 
Teemu Nelimarkka.

Yhteistyö yritysten kesken käynnistyi alku-
haasta  eluilla, joilla luo  in kuva yritysten 
problema  ikasta sekä meneillään olevista 
haasteista lii  yen sähkö-, automaa  o- ja 
 etoteknisiin järjestelmiin. Yritykset tarvit-

sivat mm.  etovirtakartoituksia, järjestel-
mävertailutukea sekä järjestelmähankinto-
jen yhteydessä neuvo  eluapua. 

- Selkeä vies   teollisuudesta näy  ää ole-
van työtahdin kiristyminen sekä resurssien 
vähentäminen. Automaa  o sekä IT-puolel-
la toiminnan on tämän vuoksi pakko olla 
hyvin organisoitua ja suunniteltua jo  a 
uusien järjestelmien hankinnasta ja käyt-
töönotoista selvitään kunnialla normaalin 
ylläpitotoiminnan ohella, Nelimarkka ker-
too.

RFID yhteinen kiinnostuksen kohde

Tällä hetkellä hankkeen yrityksillä on yh-
teinen kiinnostus RFID:n (Radio Frequency 
Iden  fi ca  on, radiotaajuinen etätunnistus) 
mahdollistamista hyödyistä esimerkiksi lo-
gis  ikan ja varastohallinnan alueella. Pai-
kalliset osaajat on koo  u yhteen ja heille 
on luotu kontakteja alan yrityksiin sekä op-
pilaitoksiin. Raumalaisen Riffi  d Oy:n kans-
sa on käynniste  y RFID-pilo  eja selvi  ä-
mään op  maaliset tunnisteet eli tagit sekä 
lukulai  eet lii  yen yritysten caseihin. Pilo-
teissa selvitetään myös RFID-teknologian 
mahdolliset ongelmakohdat ja seuraavassa 
vaiheessa kartoitetaan RFID-lai  eiden liit-
tämisen haasteet nykyaikaisiin toiminnan-
ohjaus- ja tuotannonohjausjärjestelmiin. 

- Yritysten kanssa on hahmo  umassa pal-
velukonsep  , jolla autetaan niin suuria 
kuin pieniä yrityksiä hallitsemaan  etojär-
jestelmien ja vastaavien sisäänostoja sekä 
järkeistämään kyseisten järjestelmien yllä-
pitoa pitkällä tähtäimellä. Samalla konsep-
 lla voidaan myös vertailla eri järjestelmiä 

keskenään, sanoo Teemu Nelimarkka.

- Yrityksille etsitään myös ak  ivises   uu-
sia teknologioita maailmalta ja selvitetään 
niiden käy  öä. Työn alla on laserskannauk-
seen perustuvan tuo  eiden tunnistuspi-
lo  n käynnistäminen paikallisella tasolla. 
Tarkoituksena on selvi  ää kyseisen tekno-
logian hyödyntäminen mm. yritysten logis-
 ikkaketjussa, Nelimarkka jatkaa.

Teollisuuden  etotekniikka -hanke  a ra-
hoi  avat Satakunnan ELY-keskus EAKR-ra-
hoituksella, mukana olevat yritykset sekä 
Porin Seudun Kehi  ämiskeskus Oy.

JPT tuo yrityksiin 
uusinta teknologiaa 

Teollisuudessa vahva trendi on prosessien 
ja  etovirtojen automa  soin  . Kuva Fiblon 
Oy:n uudelta, pitkälle automa  soidulta 
tuotantolinjalta, jossa on meneillään RFID-
teknologian käy  ööno  o.

LISÄTIETOJA
Satakunnan Osaamiskeskus 
Jokapaikan  etotekniikka
Projek  päällikkkö Teemu Nelimarkka
Puh. 044 710 5348
teemu.nelimarkka@prizz.fi 

Satakunnan Osaamiskeskuksen Jokapaikan  etotekniikan klusteriohjelmassa panostetaan yritysten 
toimintaedellytysten parantamiseen esimerkiksi teollisuuden  etotekniikkasovellusten, 
RFID- ja anturiteknologioiden sekä mobiiliteknologioiden saralla.
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Digitaalisten palveluiden kehitys 
tapahtumaympäristöissä
Porin seutu ja laajemminkin koko Sa-
takunta on hyvää vauh  a kasvamassa 
en  stäkin suuremmaksi tapahtumamaa-
kunnaksi. Perinteiset tapahtumat kuten 
esim. Pori Jazz, Lainsuoja  omat Tea  eri-
fes  vaali ja Pori Folk, ovat saaneet rinnal-
leen uusia nousevia tapahtumia. Tämän 
kehityksen eteenpäinviemiseen on pa-
noste  u mm. Porin kaupungin taholta.

Open Innova  on Pla  orm (OIP) eli Ta-
pahtumapalvelut avoimessa digitaali-
sessa innovaa  oympäristössä on Porin 
seudulla toimiva kaksivuo  nen hanke, 
joka edistää alueen elinkeinojen kehit-
tymistä toisaalta tapahtuma-, elämys- ja 
matkailuelinkeinojen saralla ja toisaalta 
digitaalisten palvelujen saralla. Porin seu-
tua kehitetään sellaiseksi toiminnalliseksi 
ympäristöksi, joka houku  elee alueelle 
uusia toimijoita muualta Suomesta ja 
myös ulkomailta. Hankkeen toteu  ajina 
toimivat Prizztechin lisäksi Tieto-Velju 
Oy ja Finpro. Sitä rahoi  avat Satakunnan 
ELY-keskus EARK-rahoituksella  sekä Porin 
Seudun Kehi  ämiskeskus Oy POSEK.

Hanke kohdentuu kahteen erilaiseen 
yritysryhmään: teknologian tuo  ajiin 
ja teknologian hyödyntäjiin. Hankkeen 
aikana ak  voidaan uusien digitaalisten 
palvelujen syntymistä tapahtuma- ja 
matkailusektoreilla mm. teknologiapilo-
toin  en avulla ja tulosten pohjalta tul-
laan käynnistämään uusia yritysvetoisia 
t&k-hankkeita. 

- Teknologiapilotoinneissa voidaan esi-
merkiksi kokeilla tapoja tuo  aa ja väli  ää 
matkailijoille digitaalista infoa perinteisen 

paperisen sijaan, kertoo projek  päällikkö 
Veli-Jukka Leppänen.

OIP-hanke tavoi  elee myös kansainväli-
siä kontakteja, joita hankkeessa toteu  aa 
Finpro. Tavoi  eena on herä  ää kiinnos-
tusta kansainvälisissä teknologiayh  öissä 
alueen tapahtumaympäristön hyödyntä-
misestä uusien digitaalisten palvelujen 
koealustana.

Ensimmäinen OIP-hankkeen kau  a ak  -
voitu yritysryhmähanke oli kesällä 2010 
käynnistynyt Bluetooth-teknologian 
koekäy  öhanke, joka toteute   in Sata-
kunnan osaamiskeskusohjelman siemen-
rahoituksella. Projek  ssa mukana ovat 
Porin seudun matkailu Oy Maisa, Porin 
kaupunki, MTV3, Pori Jazz, Satakunnan 
Osuuskauppa ja Mediaplane Oy.

Cieltum tähtää 
pilviin 

Pilvipalvelulla (Cloud Compu  ng) tar-
koitetaan tapaa tuo  aa skaalautuvia, 
kustannustehokkaita  etotekniikkarat-
kaisuja suurelle määrälle globaaleja asi-
akkaita. Maailmalla ne yleistyvät kovaa 
vauh  a. Syksyllä 2009 ulvilalainen Ciel-
tum Oy läh   poh  maan kasvavaa tren-
diä yhteisöllisestä näkökulmasta.

- Esimerkiksi Facebookissa voit kutsua 
itsellesi kavereita ja säätää samalla omi-
en  etojesi näkyvyy  ä. Jäimme mie   -
mään, miksei sama ajatus toimisi myös 
yrityksissä tuote  edon näkökulmasta, 
kertoo projek  päällikkö Jaakko Aalto 
Cieltum Oy:stä.

- Ajatellaanpa, e  ä jokaiselle uudelle 
tuotantolinjalta valmistuvalle ruohon-
leikkurille luotaisiin automaa   ses   oma 
sivu, johon tuote  edot, huollot tai vaik-
kapa käytön aikana esiintyneet ongelmat 
voitaisiin tallentaa. Yksilöidyn ruohon-
leikkurin  edot olisivat samaan aikaan 
valmistajan, jälleenmyyjän, loppukäy  ä-
jän ja huoltoyh  ön hyödynne  ävissä ja 
päivite  ävissä, Aalto havainnollistaa.

Satakunnan Osaamiskeskus kiinnostui 
Cieltum Oy:n tuoteideasta ja tämän poh-
jalta käynniste   in siemenrahaprojek   
uuden Azure-teknologiaan pohjautuvan 
pilvipalvelun kehi  ämiseksi.

- Projek  n lopputuloksena syntyi proto-
versio uudesta tuote  edon pilvipalve-
lusta, joka on kansainväliselläkin tasolla 
ensimmäisiä Microso  in Azure-teknolo-
giaan perustuvia pilvipalvelusovelluksia, 
kertoo Jokapaikan  etotekniikkakluste-
rin kehi  ämispäällikkö Mikko Pupu   .

Cietumin tuotekehitysprojek   jatkuu jo 
pilotoin  projek  lla, jossa toteutetaan 
ensimmäisiä asiakasratkaisuja.

- Uskomme pilvipalvelujen tulevaisuu-
teen.  Teknologia on siihen valmis ja 
nyt on tärkeintä tehdä loppukäy  äjälle  
valmiita palveluita, toteaa Jaakko Aalto.

LISÄTIETOJA

OIP-hankkeen projek  päällikkö
Veli-Jukka Leppänen
Puh. 044 5548 292
veli-jukka.leppanen@  eto-velju.fi 

Satakunnan osaamiskeskus
Jokapaikan  etotekniikka
Projek  päällikkö Marko Mikkola
Puh. 044 710 5341
marko.mikkola@prizz.fi 

www.prizz.fi /jpt

LISÄTIETOJA
Satakunnan osaamiskeskus 
Jokapaikan  etotekniikka
Kehi  ämispäällikkö Mikko Pupu   
Puh. 044 710 5343
mikko.pupu   @prizz.fi 
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LISÄTIETOJA
Satakunnan Osaamiskeskus, 
Meriklusteri
Kehi  ämispäällikkkö Janne Var  a
Puh. 044 710 5368
janne.var  a@prizz.fi 

www.prizz.fi /meriklusteri

Vierailun tavoi  eena oli saada suomalais-
yrityksiä mukaan Petrobrasin vuosille 2010 
– 2014 suunni  elemiin, yhteensä noin 224 
miljardin dollarin investointeihin. Vierailun 
järjes  vät yhteistyössä Finpro ja Meriklus-
teriohjelma (OSKE), ja se oli osa työ- ja elin-
keinoministeriön toimenpiteitä meritekno-
logia- ja telakkateollisuuden edistämiseksi.

Suomalaista meriosaamista Brasiliaan 

- Suomalaiset yritykset ovat hyvin edus-
te  uina Brasilian-markkinoilla, esimerkik-
si puunjalostus-, kaivos- ja ICT-sektoreilla. 
Uskomme, e  ä laivanrakennus- ja meritek-
nologia-alan yritykset voisivat myös o  aa 
osansa Brasilian kasvavista markkinoista. 
Petrobrasin vierailun aikana suomalaisyri-
tyksillä on hieno  laisuus avata keskustelu-
yhteys ja luoda pui  eet yhteistyölle, kertoi 
Finpron La  nalaisen Amerikan aluejohtaja 
Ma    Landin.

Petrobrasin off shore-investoinneissa vaa-
 mukseksi on asete  u noin 70 % ko  mai-

suusaste. Yh  ö on kiinnostunut suomalais-
ten yritysten mahdollisuudesta toteu  aa 
projekteja Brasiliassa sekä kyvystä taata 

myös huolto- ja ylläpitopalvelut niihin 
lii  yen. Tämän lisäksi tuonnin osuudeksi 
investoinneista jää 30 %, mikä tarkoi  aa 
sekin yli 60 miljardia dollaria 224 miljardin 
dollarin kokonaispo  sta.

- Teollises   kasvavilla mailla, joilla on toi-
minnan kasvu perustuu luonnonvarojen 
hyödyntämiseen ja tähän lii  yvän tekno-
logian kehi  ämiseen ja hyödyntämiseen, 
kuten tässä tapauksessa Brasilialla, on 
meneillä merki  äviä investoin  ohjelmia, 
joihin osallistuminen nähdään merki  ävä-
nä kasvun mahdollisuutena suomalaisessa 
meri- ja off shoreklusterissa, sanoi Me-
riklusteriohjelman ohjelmajohtaja Mervi 
Pitkänen.

Tutustumiskäyntejä alan yrityksiin

Satakunnassa yritysvierailujen kohteina oli-
vat Technip Off shore Finland Oy, Hollming 
Works Oy, STX Finland Oy, Beacon Finland 
Ltd Oy, Steerprop Oy ja Rolls-Royce Oy Ab.

- Brasiliassa on tällä hetkellä noin 50 suo-
malaisyritystä, jotka työllistävät 20 000 
henkilöä ja joiden liikevaihto on yhteensä 

2,7 miljardia euroa. Petrobras on Brasilian 
suurin yritys ja maailman neljänneksi suu-
rin energiayh  ö. Uskomme suomalaisella 
osaamisella olevan käy  öä myös heille, 
toteaa Satakunnan osaamiskeskuksen 
Meriklusterin kehi  ämispäällikkö Janne 
Var  a.

Satakunnassa Meriklusterin pääosaamis-
alat ovat off shore-teollisuus, meriteollisuu-
den verkostot ja liiketoimintaosaaminen. 
Osaamiskeskusohjelmaa rahoi  aa Sata-
kuntalii  to maakunnan kehi  ämisrahalla.

Teks  : Finpro ja Meriklusteriohjelma

Öljy-yh  ö Petrobrasin Suomen vierailuun lii  yvä avoin seminaari pide   in 
Naantalissa 20.08.2010

Brasilialainen öljy-yh  ö 

Petrobras vieraili Suomessa

Brasilialaisen öljy-yh  ön 
Petrobrasin edustajat 
vierailivat elokuussa 
Suomessa. He tapasivat 
viikon aikana kymmeniä 
laivarakennus-, off shore- ja 
energiateknologiayrityksiä 
sekä alan tutkimuslaitoksia ja 
muita toimijoita.

Satakunnan Osaamiskeskuksen 
Meriklusteriohjelman tehtävänä on ak  voida 
ja edistää meriteollisuuden, merenkulun 
sekä näitä tukevien pk-yritysten kehitystä, 
koulutusta, tutkimusta ja näkyvyy  ä.
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LISÄTIETOJA
Magnee   teknologiakeskus
Johtaja Mar    Paju
Puh. 044 710 5337
mar   .paju@prizz.fi 

www.prizz.fi /magnee   teknologia

Magnee   tutkimusta 
tuulivoiman avuksi

Uudet tuulivoimahankkeet ovat keskit-
tyneet pääasiassa suuriin suoravetotuu-
livoimaloihin. Kokoluokat vaihtelevat 
pääasiassa 3 – 10 MW välillä. Suomessa 
tuulivoimaan investoidaan seuraavan 
kymmenen vuoden aikana arviolta noin 7 
miljardia euroa. Tuulivoimapuistojen koko-
luokat kasvavat ja niistä on kehi  ymässä 
merki  ävä energialähde myös Suomessa.  
Kysynnän kasvaessa myös Suomessa on 
herä  y kehi  ämään uusia teknologiarat-
kaisuja tuulivoimaloihin. 

SG-POWER Oy kehi  ää uu  a 
voimalatyyppiä

SG-Power ja Magnee   teknologiakeskus 
ovat toteu  aneet ”Suoravetoisen kesto-
magnee   herä  eisen tuulivoimagene-
raa  orin kehi  äminen” -siemenrahoi-
tushankeen, jossa teh  in generaa  orin 
sähkömagnee   nen perusmallinnus jatko-
kehityksen mahdollistamiseksi.

SG-Power Oy on suomalainen suorave-
totuuliturbiinien valmistukseen keski  y-
nyt yritys. Yrityksen tavoi  eena on tuoda 
markkinoille 2012 teholtaan 4MW tuu-
liturbiini. Ensimmäiset voimalat asenne-
taan Haminaan, jossa valmistus tapahtuu. 
Kehi  eillä oleva tuulivoimala soveltuu eri-
tyises   hitaille tuulille, maalle ja merelle. 
Tuuliturbiinin hyötysuhde on hyvä, 3 MW 
saavutetaan jo 10,2m/s tuulella. Tämä 
merkitsee tuulivoimasijoi  ajalle huomat-
tavaa taloudellista etua, perinteisiin ratkai-
suihin verra  una. 

- Tutkimusyhteistyö Magnee   teknologia-
keskuksen kanssa on toiminut hyvin.  Saim-
me Porin kaupungin avulla  edon yksikös-
tä ja olemme saaneet tätä kau  a kaiva  ua 
osaamista ja tukea teknisiin kysymyksiin. 
Kehitystyön aikana tarvi  avien selvitysten 
laa  minen ja yhtey-denpito ovat sujuneet 
mallikkaas  , sanoo SG-Powerin teknolo-
giajohtaja Hannu Rantapää.

Tavoi  eena on käynnistää seuraavaksi 
magnee   en materiaalitutkimus ja uusien 
materiaalien tarkempi analysoin   vuo-
den 2011 alussa. Yh  ö hyödyntää laajas   
tuo  eissaan eri tutkimuslaitosten kanssa 
kehite  yjä tekniikoita ja pyrkii näin varmis-
tamaan parhaat ja tehokkaimmat tavat ge-
neraa  oriratkaisuja suunniteltaessa.

- Tavoi  eena kansallises   tulee olla, e  ä 
merki  ävä osa tuulivoimahankkeista ohja-
taan suomalaisille teollisuusyrityksille. Täl-
lä tavoin voisimme taata tuulivoimateolli-
suuden kehi  ymisen teknologiaveturiksi 
Suomessa. Tämän kau  a ala voisi työllistää 
vuosikymmenen lopulla jopa 30 000 hen-
keä nykyisen 5 000 henkilön sijaan, Ranta-
pää toteaa.

- Suomessa on hyvä sähköteollinen perin-
ne. Hanke osoi    jälleen, e  ä magnee   - ja 
siihen lii  yvä sovellustutkimus on olen-
nainen osa sähköteollisuu  a. On eri  äin 
tärkeää tukea myös tämän tutkimustyön 
kehi  ymistä ja kansainvälistymistä. Tällä 
tavalla saamme syntymään myös sähköte-
ollisuuteen uuden tyyppisiä ja innova  ivi-
sia hankkeita, sanoo Magnee   teknologia-
keskuksen johtaja Mar    Paju.

Tuulivoimateollisuus on viime 
vuosina kehi  ynyt eri  äin 
voimakkaas   koko maailmassa. 
Niinpä alasta on tullut eräs 
nopeimmin kasvavista 
teollisuudenaloista. 

MAGNEETTITEKNOLOGIAKESKUS

Magnee   teknologiakeskus 
on Prizztech Oy:n tutkimus- 
ja kehi  ämisyksikkö , joka 
tekee teollisuusläheistä 
tutkimusta kestomagnee   - ja 
suprajohdemateriaaleihin sekä 
näiden sovelluksiin lii  yen. 

Toiminnassaan magnee   -
teknologiakeskus hyödyntää omia 
laboratorioitaan, asiantun  joitaan 
sekä kansallisia ja kansainvälisiä 
verkostojaan. 

Yksikön toimintaa rahoi  aa 
Satakuntalii  o EAKR-rahoituksella. 
Siemenrahoitus on myös Satakunta-
liiton myöntämää EAKR-rahoitusta, 
joka kanavoituu projekteihin 
Satakunnan osaamiskeskuksen 
klustereiden kau  a.



10

Yritysvastuun kokonaisvaltaista toteu  a-
mista edesau  amaan on Satakunnassa 
käynnissä Vastuullisen liiketoiminnan ke-
hi  ämisohjelma VALID, jonka on tode  u 
sisältävän edelläkävijyy  ä myös kansalli-
ses  .

Monta nimeä, kolme ulo  uvuu  a 

Vastuullisesta liiketoiminnasta käytetään 
monia käsi  eitä, joilla kuitenkin tarkoite-
taan lähes samaa asiaa. 

- Voidaan puhua esimer-
kiksi yritysvastuusta, yh-
teiskuntavastuusta ja 
kestävästä liiketoi-

minnasta, kertoo Kasvu- ja innovaa  opal-
veluiden kehi  ämisjohtaja Minna Nore.

Vastuullisuus nähdään kolmen näkökul-
man: taloudellisen, sosiaalisen ja ym-
päristövastuun kau  a. Taloudelliseen 
vastuuseen kuuluu liiketoiminnan kannat-
tavuudesta huoleh  minen sekä lyhyellä 
e  ä pitkällä jänteellä. Ilman tätä osa-aluet-
ta ei yritys voi onnistunees   kantaa vastuu-
ta muissakaan osioissa.

Vastuullisuuden ymmärtämises-
sä ollaan siirtymässä uuteen 

aikakauteen. B to B-liiketoi-
minnassa vastuullisuuden 

huolellista raportoin  a 
edellytetään ene-

neväs   alihan-
kintaketjuissa. 

Kesäkuussa julkais  in uusi tutkimus (UN 
Global Compact: A New Era of Sustaina-
bility), jossa eri  äin suuri osa toimitusjoh-
tajista (88 %) näki, e  ä vastuullisuus tulee 
saada yrityksen alihankintaketjuihin kaut-
taaltaan. 

Kulu  ajamarkkinoilla varsinkin nuoril-
la ikäpolvilla on aito huoli siitä, millaisen 
maailman he ovat saamassa. Asiakkaat te-
kevät ratkaisuja en  stä kestävämmällä ar-
vomaailmalla ja ovat valmiita muu  amaan 
kulutusto  umuksiaan, jopa yritysasiakkai-
ta nopeammin.         

Yritysvastuu ei näy, jos siitä ei kerrota

Vastuullisuus ei ole yksi  äinen markkinoin-
 kikka, vaan osa yrityksen pitkäjänteistä 

vies  ntää.

VASTUULLINEN LIIKETOIMINTA ON AJATTELUTAPA

 asiakastyytyväisyyden lisäämistä • 
 tuloksen parantamista • 
 energiatehokkuuden parantamista• 
 toimintojen tehostamista• 
 työhyvinvoinnin lisäämistä• 

Yritysvastuu
lähtee 
arvoista
Vastuullisuus on osa yrityksen jatkuvaa toimintaa, ei 
pelkästään yksi  äisiä hyviä tekoja. Vastuullises   toimiva 
yritys on toivo  u työpaikka, houku  eleva sijoituskohde ja 
halu  u yhteistyökumppani. Nämä asiat ovat eri  äin keskeisiä 
yrityksen menestymiselle.

Taloudellinen 
vastuu

Ympäristö- 
vastuu

Sosiaalinen
vastuu

YHTEISKUNTAVASTUU
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LISÄTIETOJA
Kehi  ämisjohtaja Minna Nore
Puh. 044 710 5364
minna.nore@prizz.fi 

www.prizz.fi /valid

Vastuullisen liiketoiminnan 
kehi  ämisohjelma VALID 
lisää yritysten kilpailukykyä 
vastuullisen liiketoiminnan 
näkökulman kau  a. Hankkeen
rahoi  aa Satakunnan ELY-keskus 
ESR-rahoituksella.

Esimerkkejä toimenpiteistä:

l• aadi yritysvastuurapor    
asiakkaille ja sidosryhmille

tunnista yrityksen • 
kilpailu  lanne tulevaisuudessa

kartoita yrityksen • 
muutoskyvykkyy  ä erilaisissa 
kilpailu  lanteissa

kehitä yrityksen • 
avainprosesseja uudelle 
tasolle

kehitä henkilöstön osaamista • 
ja työhyvinvoin  a

kiinnitä korostetus   huomiota • 
yrityksen käy  ämien 
raaka-aineiden ja energian 
kulutukseen, raaka-aineiden 
alkuperään ja verkostossa 
toimiviin alihankkijoihin ja 
heidän toimintatapaansa

tunnista laatu- ja • 
ympäristöjärjestelmien 
toteu  amisedellytyksiä 

kehitä tuoteturvallisuu  a, • 
esimerkiksi erilaisten 
tuo  eeseen 
lii  yvien standardien 
(koneturvallisuusdirek  ivi, 
HACCP jne.) kau  a

selvitä hiilijalanjälkeä, • 
vesijalanjälkeä, 
materiaalijalanjälkeä tai 
tuo  eiden elinkaariaja  elua 
omassa liiketoiminnassasi

Tämän ar  kkelin laa  misessa on hyödynne  y seuraavia materiaaleja:

TEM Vastuullisen liiketoiminnan oppaat:• 
Vastuullinen yri  äjyys pk-yrityksissä – käytännön esimerkkejä –
 Yritysvastuun raportoinnin ensiaskeleet –

FiBS- materiaali  – FiBS (Finnish Business & Society, • www.fi bsry.fi ) on vastuullisen yritystoiminnan 
verkosto, jonka jäseneksi Prizztech Oy lii  yi 2009. Tarkoituksena on edistää taloudellises  , 
sosiaalises   ja ekologises   kestävää yritystoimintaa.
UN Global Compact-Accenture CEO Study: A New Era of Sustainability, June 2010 • 
(www.unglobalcompact.org)

- Siksi raportoinnin huolellinen suunni  e-
lu ja toteutus luovat kehikon, minkä avulla 
yritys vakuu  aa asiakkaansa ja sidosryh-
mänsä toimintatavoistaan, Nore toteaa.

Vastuullisuuden mi  arit ovat usein myös 
kustannustehokkuuden mi  areita: kulu-
tetaan vähemmän, op  moidaan kuljetus-
kustannuksia, säästetään materiaaleissa, 
pienennetään sähkö- ja vesilaskua jne. Vas-
tuullisuus on itse asiassa kanna  avuuden 
perusta, monella tapaa.

Mitä meidän yrityksessämme voisi 
tehdä?

Vastuullisen liiketoiminnan kehi  ämishan-
ke on tarkoite  u pk-yrityksille. Pk-yrityksis-
sä vastuullisuus onkin usein lähes geeneissä 
tai yrityksen kivijalassa, mu  a sitä ei vielä 
muisteta hyödyntää täysmääräises  . Isot 
yritykset ovat tervetulleita osallistumaan 

ns. verkostovaikutuksen kau  a eli o  a-
malla kehi  ämistoimintaan mukaan omia 
alihankkijoitaan tai verkostoonsa kuuluvia 
yhteistyökumppaneita pk-kentästä.

Koska vastuullinen liiketoiminta on oikeas-
taan näkökulma yrityksen johtamiseen, on 
vaikea hahmo  aa, mitä kaikkea tämän ot-
sikon alla voisi tehdä. Olemmekin Vastuul-
lisen liiketoiminnan kehi  ämisohjelmassa 
työstäneet joukon esimerkkejä helpo  a-
maan toimenpiteisiin ryhtymistä. 

Prizztech on valinnut hankkeen toteu  a-
jiksi asiantun  joita monipuolises   eri osa-
alueilta. 

- Tällä hetkellä vali  una on 24 yhteistyö-
yritystä, joiden verkostoista pystytään oh-
jaamaan yrityksille hyvinkin kohdenne  ua 
palvelua, Minna Nore kertoo.
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LISÄTIETOJA
Vesi-Ins  tuu    WANDER
Johtaja Mar    Latva
Puh. 044 710 5370
mar   .latva@vesi-ins  tuu   .fi 

www.vesi-ins  tuu   .fi 

Vesi-Ins  tuu    WANDERin elokuussa 
järjestämä Vesiosaajat yhteen II-seminaari 
toi Poriin yli 120 asiasta kiinnostunu  a.  
Tapahtuma herä    sekä maakunnallista 
e  ä kansallista huomiota, kaksi kolmasosaa 
osano  ajista oli Satakunnan ulkopuolelta.

Vesiosaajat yhteen II -seminaariin osallistui vesialan asiantun  joi-
ta 85 eri organisaa  osta. 

- Paikalla oli eduste  una alan yrityksiä pienistä yhden tai kahden 
hengen yrityksistä alan suuryrityksiin as  . Osallistujia oli lisäksi yli-
opistoista, amma   korkeakouluista, ministeriöistä, etujärjestöistä, 
vesilaitoksilta ja erilaisista yhdistyksistä. Näy  eillease  ajia oli liki 
20, kertoo Vesi-Ins  tuu  n johtaja Mar    Latva.

Päivän avasi sisäministeri Anne Holmlund, joka paino    puhees-
saan puhtaan veden ja sanitaa  on merkitystä ihmisen ja yhteis-
kunnan hyvinvoinnille. Ministeri koros   puhtaan veden tuo  ami-
sen kaksijakoisuu  a: se on toisaalta valtava haaste, mu  a samalla 
myös mahdollisuus, erityises   val  oille, joissa vesiasiat ovat jo 
kunnossa. Vesiala tulee olemaan myös Suomelle ja suomalaisille 
yrityksille tärkeä painopistealue tulevaisuudessa. 

- Meillä on kaikki tarpeellinen: on  etoa, teknologiaa, kokemusta, 
luo  amusta ja tutkijoiden sekä yritysten hyvä osaamistaso. Vain 
määrä  etoisilla tavoi  eilla, esteiden purkamisella, julkisen ja yk-
sityisen sektorin yhteistyöllä sekä ennen kaikkea ennakkoluulot-
tomalla tekemisellä voimme saavu  aa aseman, jossa asetamme 
riman muille ylite  äväksi, totesi ministeri Holmlund.

Seminaarissa kuul  in esityksiä myös viennin haasteista ja toteutu-
neista menestystarinoista. Mielenkiintoa herä    mm. Biolan Oy:n 
rakennushanke, jossa yh  ön Euran pääkon  orin jätevedet käsitel-
lään paikan päällä niin, e  ä puhdiste  ua ve  ä voidaan kierrä  ää 
takaisin WC:n huuhteluun. Rakennusta käytetään myös yh  ön uu-
sien ja tulevien tuo  eiden koekohteena. 

Seminaariin osallistui lisäksi kiinalaisia vieraita ja osallistujilla oli 
mahdollisuus kahdenkeskisiin tapaamisiin heidän kanssaan. Tätä 
mahdollisuu  a käy   vätkin hyödykseen erityises   pk-yritykset ja 
koulutusorganisaa  ot. 

Päivän aikana vallitsi yhteisymmärrys siitä, e  ä Suomella on kor-
keatasoista osaamista vesialalla, mu  a kansainvälisillä markkinoil-
la emme osaa sitä vielä rii  äväs   hyödyntää. Yhteistyön  ivistä-
minen koe   in ensisijaisen tärkeäksi keinoksi, jolla suomalaisen 
vesiosaamisen kilpailukykyä voidaan tulevaisuudessa parantaa. 

- Tätä silmällä pitäen myös Vesi-Ins  tuu    aikoo jatkossakin pa-
nostaa vesialan yritysten ja toimijoiden verkostoitumiseen ja kil-
pailukyvyn parantamiseen, Mar    Latva toteaa.

Seminaariesityksiä löydät osoi  eesta www.prizz.fi /vesiosaajat.

Vesi-Ins  tuu    WANDER on Prizztech Oy:n tutkimus- ja 
kehi  ämisyksikkö, jonka toimiala on talousveteen ja 
sen kanssa kosketuksissa oleviin materiaaleihin lii  yvät 
asiantun  japalvelut. Yksikön toimintaa rahoi  aa 
Satakuntalii  o EAKR-rahoituksella.

Vesi ve   
väkeä Poriin
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LISÄTIETOJA
Kasvu- ja innovaa  opalvelut
Kehi  ämispäällikkö Tarja Lamberg
Puh. 044 710 5363
tarja.lamberg@prizz.fi 

www.prizz.fi /sbc

Nämä kysymykset ovat yhteisiä miltei kai-
kille yrityksille. Samoja asioita pohditaan, 
riippuma  a siitä, onko yritys pieni tai suuri 
tai tuo  aako yritys tavaroita tai palvelee 
ihmisiä. Kaikille on yhteistä ihmisten johta-
minen, työyhteisön toimivuus, esimiestyön 
kiemurat ja työn saumaton sujuminen. 

Satakunta Business Campus (SBC) on yri-
tysyhteisö, jonka tehtävänä on luoda yri-
tyksille mahdollisuuksia oppia toisiltaan 
yhdessä tekemällä.  SBC-verkostossa yri-
tykset kehi  ävät yhdessä henkilöstönsä 
osaamista. Verkostosta haetaan tukea ja 
voimaa asioihin, jotka ovat kaikissa yrityk-
sissä yhteisiä. 

- Prizztechin koordinoima toiminta läh    
liikkeelle yhdessä satakuntalaisten yritys-
ten ja kauppakamareiden kanssa. Perus-
tajayrityksien johdolla verkosto on laajen-
tunut, ja keväällä 2010 mukaan tuli kaksi 
uu  a jäsentä, kertoo kehi  ämispäällikkö 
Tarja Lamberg.  Toimintaa rahoitetaan Sa-
takunnan ELY-keskuksen ESR-rahoituksella.

Loppuvuodesta 2009, yhteisen suunni  e-
lun jälkeen, star  asi SBC-TEAT, verkoston 

yhteinen Tekniikan erikoisamma   tutkinto 
oppisopimuskoulutuksena. Siinä neljän yri-
tyksen osallistujat ovat koulu  autumassa 
tulevaisuuden esimiehiksi. Esimiestyö on 
pitkäl   ihmisten kanssa toimimista ja tar-
vi  aessa esimies ase  uu ”yläilmoihin” tar-
kastelemaan  iminsä kokonaisuu  a lintu-
perspek  ivistä.  Esimiehen työmaa venyy 
jokapäiväisen työn sujumisen mahdollis-
tamisesta talousasioiden tuntemukseen ja 
strategian jalkautumisen tukemiseen. 

SBC järjestää yritysten henkilöstölle mah-
dollisuuksia päästä oppimaan toisilta 
yrityksiltä ja jakamaan kokemuksia mui-
den kanssa. Verkostossa jaetaan  etoa, 
kuullaan muiden hyvistä toimintatavois-
ta, opitaan toisten tekemistä virheistä ja 
onnistumisista sekä saadaan vertaistukea 
verkoston yrityksien kollegoilta.  Syksyllä 
aloi  aa ensimmäinen toisilta oppimisen 
ryhmä teemanaan työhyvinvoin  .  SBC-
TEAT:n aikana jokainen osallistuja lähtee 
muutamaksi päiväksi verkoston toiseen 
yritykseen perehtymään esimiestyöhön.

- SBC-verkostosta saavat etua yritykset, 
jotka ovat valmiita kehi  ämään omaa 

toimintaansa ja panostavat henkilöstönsä 
kehi  ämiseen. SBC-yritykset jakavat omaa 
osaamistaan muiden kanssa - vastavuoroi-
ses   ne pääsevät oppimaan toisilta, kuule-
maan hyvistä käytännöistä ja verkostoitu-
maan, sanoo Lamberg.

VERKOSTON  YRITYKSET

Boliden Harjavalta Oy• 
Hollming Oy• 
Rosenlew RKW Finland Oy• 
Technip Off shore Finland  Oy• 
Promeco Group Oy• 
Pori Energia Oy• 

Voiko kehityskeskusteluita toteu  aa eri tavoin 
kuin meillä? Voisimmeko oppia toisen toimialan 
toimintatavoista? Kuinka hiljaista  etoa siirretään 
parhaiten? Kuinka selvi  ää osaamistarpeita?

SBC-verkoston 
yritykset kehi  yvät yhdessä

Kuva: Technip Off shore Finland Oy
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Bioenergianeuvoja Manu Hollmén
Puh. 044 7105 395
manu.hollmen@prizz.fi 

www.prizz.fi /masu

MASU
opastaa 
ja neuvoo 
bioenergian 
käytön 
edistämisessä

Maaseudun uusiutuvat energiat Satakun-
nassa-hanke (MASU) edistää CO2-vapaan 
ja neutraalin bioenergian käytön lisäämis-
tä. Pääpainopistealueina ovat metsä- ja 
peltoenergia, mu  a myös pienkohteiden 
aurinko- tuuli- ja lämpöpumppuasioissa 
avustetaan resurssien mukaan. 

Aluelämpölaitosten 
sijoi  amisongelmat

Selvite  äessä aluelämpölaitoksen sijoit-
tamista maakunnan kuntakeskuksiin on 
usein törmä  y vaikeuteen sijoi  aa laitos 
rii  ävän lähelle lämmön käy  äjiä. Lähes 
poikkeukse  a kunnat eivät ole varautuneet 
kaavoja laa  essaan lämmöntuotannolle 
sopivaan alueeseen. Sijoituspaikan puute 
saa  aa tehdä aluelämpöratkaisun toteut-
tamisen lähes mahdo  omaksi, vähintään 
se kuitenkin hidastaa toteu  amista, koska 
on tunne  ua e  ä kaavamuutosprosessi 
vie runsaas   aikaa.  

Aluelämpölaitos oikein toteute  una aihe-
u  aa lähiympäristölle eri  äin vähän hait-
taa. Kaavan muu  aminen energiantuotan-
non mahdollistavaksi poikii kuitenkin usein 
eri  äin vahvaa vastustusta. 

- Kun  en olisikin eri  äin tarpeellista huo-
mioida energian tuotantoon soveltuvien 
alueiden määri  äminen kaavoja laa  es-
saan. Olemassa olevien keski  ymien osal-
ta tämä on useimmiten eri  äin hankalaa, 

mu  a uusia alueita kaavoite  aessa seikka 
on helppo huomioida, sanoo bioenergia-
neuvoja Manu Hollmén.

Bioka   loiden säätömi  aus

Energianeuvojilla on käytössä savukaasu-
analysaa  ori pienen kokoluokan (20–1000 
kW) bioka   loiden säätö- ja hyötysuhde-
mi  auksia varten. Pienen kokoluokan bio-
ka   loissa ei yleises   ole itsessään pol  o-
tapahtumaa ohjaavaa automa  kkaa, vaan 
lai  eiden säätö tehdään ais  nvaraises  . 
Edellä maini  u säätötapa ei useinkaan 
anna parasta mahdollista lopputulosta hyö-
tysuhde ja päästöt huomioon o  aen. 

- Suori  amalla savukaasumi  aus pysty-
tään lai  eisto säätämään niin, e  ä polt-
toaineen kulutus ja päästöt ovat mahdol-
lisimman pienet. Tällöin lai  eisto yleensä 
toimii myös paremmin ja huollon tarve 
pienenee. Oikein sääde  y lai  eisto saat-
taa säästää jopa 20 % vuotuisessa pol  o-
ainemäärässä, Hollmén toteaa.

Halkoliiteri.com uudistuu

Halkoliiteri.com on vuodesta 2003 as   
toiminut sivusto, jossa pol  opuuyri  äjät 
markkinoivat tuo  eitaan. Sivustoa uudis-
tetaan parasta aikaa käy  äjäystävällisem-
mäksi sekä ostajan e  ä myyjän kannalta. 
Sivulle lisätään mm. pol  opuiden vertai-
lumahdollisuus eri muu  ujien kesken ja 

kuljetushintalaskuri. Uudistunut sivusto 
julkaistaan loppusyksyn aikana osoi  eessa 
www.halkoliiteri.com.

Yhteistyössä toimijoiden kanssa

MASU-hanke toteutetaan yhdessä Pro-
Agria Satakunnan, Lounais-Suomen met-
säkeskuksen ja MTK Satakunnan kanssa. 
Hankkeeseen on palka  u kaksi neuvojaa, 
bioenergianeuvoja Manu Hollmén, jon-
ka toimipisteenä on Lounais-Suomen 
metsäkeskus ja maa  lan energianeuvoja 
Jukka Kontulainen, joka toimii ProAgria 
Satakunnan alaisuudessa. Biokaasuun 
lii  yvät yhteydenotot ohjataan Satafood 
Kehi  ämisyhdistys ry:ssä meneillään ole-
vaan Maaseudun ydinvoimaa biojalosta-
moista-hankkeelle. Hanke  a rahoi  avat 
Satakunnan ELY-keskus Manner-Suomen 
maaseudun kehi  ämisohjelmasta ja bio-
energia-alalla toimivat yritykset.

LÄNSIRANNIKON 
PUUENERGIAPÄIVÄ 2.10., 
ohjelma www.prizz.fi /masu

Lämmöntuotannolle sopivien alueiden huomioiminen kaavoituksessa on tärkeää. Lämmönjako-
verkostojen rakentaminen taipuisalla putkella mahdollistaa verkon vapaamman linjauksen. 
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Satakunnan amma   korkeakoulu
Projek  päällikkö Suvi Karirinne
Puh. 044 710 3304
suvi.karirinne@samk.fi 

Prizztech Oy, Satakunnan osaamiskeskus
Energiateknologia-klusteri
Kehi  ämispäällikkö Jarkko Vuorela
Puh. 044 710 5331
jarkko.vuorela@prizz.fi 

www.prizz.fi /aurinkopilo  t

Rakenteisiin integroitavista aurinkoenergiaratkaisuista ovat kiinnostuneita muun muassa 
As. Oy Porin Brahenlinna (yllä) sekä suojelukohteeksi luokiteltu Ilmarinhovi (alakuva).  

Valtakunnallises   pilo   kohteita on tunnis-
te  u 24 ja piloteista kiinnostuneita aurinko-
alan yrityksiä on 50. Satakunnan alueen au-
rinkoverkosto muodostuu 15 yrityksestä.

Asunto-osakeyh  öt kiinnostuneita 
aurinkoenergiasta

Toukokuussa Porissa järjestetyssä kansal-
lisessa seminaarissa esitel  in kaikki Sata-
kunnan alueen kahdeksan pilo   kohde  a.  
Kesäkuun alussa Porissa järjeste   in pilot-
 kohdekierros, jossa Satakunnan alueen 

aurinkolämpöalan toimijat pääsivät tutustu-
maan projek  n pilo   kohteisiin. Pilo   kier-
ros oli raja  u hankkeessa mukana oleviin 
asunto-osakeyh  öihin. 

- Tilaisuuden tarkoituksena oli edesau  aa pi-
lo   kohteita saamaan ehdotuksia, ideoita tai 
kaupallisia tarjouksia kiinteistöjensä aurinko-
energiaratkaisuiksi, sanoo Karirinne.

Kaksivuo  sta hanke  a koordinoi Prizztech 
Oy. Muut toteu  ajatahot ovat Satakunnan 
amma   korkeakoulu, Merinova Oy, Thermo-
polis Oy, Jyväskylän yliopisto ja Jyväskylän 
amma   korkeakoulu. Hanke  a rahoitetaan 
Länsi-Suomen alueen ylimaakunnallisella 
EAKR-rahoituksella.

Aurinkoenergiamarkkinat maailmalla kasvavat merki  äväs  . ”Yhdistelmärakenne-
piloteilla aurinkoenergiasta liiketoimintaa” -projek  ssa tuetaan ja edistetään suomalaisen 
aurinkoenergiateknologiateollisuuden tuotekehitystä ja verkostoitumista.

Jokaisen hankkeessa mukana olevan nel-
jän maakunnan alueella on kartoite  u 
aurinkoenergiaa hyödyntämään soveltuvat 
rakennuskohteet, aurinkoenergian integ-
roinnista kiinnostuneet yritykset ja niiden 
tuotekehitysaikeet.

- Kartoituksen pohjalta on vali  u pilotoita-
via kohteita, joihin suunnitellaan integroi-
tuja aurinkoenergiaratkaisuja yhteistyössä 
alan teollisuuden kanssa, kertoo hankkeen 
projek  päällikkö Suvi Karirinne Satakun-
nan amma   korkeakoulusta.

Aurinkolämpöalan yritykset 
tutustuivat pilo   kohteisiin
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”Maaseudun uusiutuvat energiat Satakunnassa”-hanke 
järjestää yhdessä Winnova Ulvilan toimipisteen kanssa 
Länsirannikon puuenergiapäivän en  sellä Kullaan metsä-
opistolla. Päivän ohjelma koostuu aamupäivän seminaa-
rista, jossa puuenergia-alan asiantun  jat kertovat mm. 
metsäenergiavaroista, korjuun resursoimisesta ja mi  a-
ustavoista muutostarpeineen.

Iltapäivällä on puulämmi  äjän ”  etolaari” jossa selven-
netään mi  ayksiköitä, opastetaan oikeaan pol  oon ja 
kerrotaan uudistuvasta Halkoliiteri.com palvelusta. Näyt-
telykentällä on koko päivän nähtävillä laajas   puun tuot-
tamiseen ja käy  öön lii  yviä lai  eita. 

Tarkempi ohjelma osoi  eessa www.prizz.fi /masu.

Tapahtumia

Myötätunto ja johtaminen 
- menestyksen tekijät 
Keskiviikkona 3.11.2010 klo 13-16
Porin Suomalainen Klubi, Eteläranta 10, Pori

Tulevaisuuden työelämän voi  ajat hyödyntävät myötä-
tuntoa yrityksen menestystekijänä ja työyhteisön voima-
varana. Seminaarin asiantun  jana on Margit Sjöroos, joka 
käsi  elee aihe  a myös kirjassaaan Myötätunto. Sjöroos 
on palkitun Stress free area® -konsep  n luoja. 

Lisä  etoja www.prizz.fi /valid

SBC, Pekka Järvinen
Satakunta Busines Campus järjestää kolmannen 
kerran suositun Pekka Järvisen koulutuksen ”Toi-
miva työyhteisö ja ihmisten johtamisen haasteet”. 
Kahteen aikaisempaan koulutukseen on osallis-
tunut liki 300 kuulijaa. Laita kalenteriisi perjantai 
10.12.2010! 

Lisä  etoja lähempänä ajankohtaa 

www.prizz.fi /sbc

Länsirannikon puuenergiapäivä 2.10.


