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PÄÄKIRJOITUS

Mistä innovaatiot syntyvät?

N

ykyään saa lukea ja kuulla eri medioista innovaatioista tai lähinnä
niiden puuttumisesta. Valtiovalta
lupaa tukea tulevaisuuden uusia
teknologioita sekä auttaa niiden
jatkojalostuksessa kaupallisiksi tuotteiksi. Uskotaan ja toivotaan Cleantechin pysäyttävän teollisen toiminnan supistumisen maassamme.
Näin varmaan osittain tapahtuukin, mutta väitän,
että uusien innovaatioiden kehittäminen ja uuden
tekniikan hyödyntäminen ovat yritysten vastuulla.
Monet keksinnöt ovat syntyneet kovalla työllä ja
kokeilemalla, ehkä ei niinkään tehtailemalla innovaatioita. Kun on ongelma, niin on siihen ratkaisukin; ongelma on, mistä sen ratkaisun löytää.
Ratkaisut löytyvät usein systemaattisen työn seurauksena, hyödyntäen verkostoitumista. Mikäli
yritys kuuluu isompaan konserniin, silloin tietoa
saadaan konsernin sisäisen ”Best Practise” -toiminnan kautta. Kaikilla ei kuitenkaan ole tätä mahdollisuutta ja sitä varten on saatavilla ainakin osittain
julkisin varoin organisoitua apua sekä tukea.

Tämänkin lehden tarkoitus on levittää informaatiota sekä tarjota Prizztechin monipuolisia palveluita
yrityksille ja yrittäjille. Omat kokemukseni Prizztechin toiminnasta ovat vahvasti positiivisia - aina
on apua saatu, kun on tarvittu. LNG-terminaalin
saaminen Poriin on yksi hyvä esimerkki yhteistyön
voimasta, niissä talkoissa oli moni taho edustettuna ja Prizztechin asiantuntemus ja apu olivat mielestäni merkittäviä.
Rohkaisen teitä, arvoisat lukijat, käyttämään paikallisen verkottumisen asiantuntijan palveluita
hyväksenne, sitä kautta ne innovaatiot löytyvät teidänkin käyttöönne.

Ilpo Harju
toimitusjohtaja
Huntsman Pigments
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Kauppa ja teollisuus sykk
Porin kaupungin valtasuonena virtaava Kokemäenjoki on värittänyt
kaupunkilaisten elämää jo vuosisatojen ajan ja on aina ollut merkittävä
osa Porin teollisuuden elinvoimaa. Jokiranta on ollut alueena edelläkävijä
erityisesti teollisuuden alalla ja sillä on ollut iso vaikutus kaupungin kasvuun
ja talouteen. Ja nyt, 2010-luvulla, vain kivenheiton päässä torilta sykkivät
sulassa sovussa niin kaupan kuin teollisuudenkin keskittymät.

Rosenlewin
teollisuuskiinteistöt

Puuvillan
kaupunkikortteli
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kivät keskellä kaupunkia
Y
hä vieläkin Kokemäenjoen ranta-alueet toimivat merkittävinä vetovoimatekijöinä maakunnalle. Toki hiljaisempiakin ajanjaksoja historiaan mahtuu, mutta tänä päivänä Karjarannan ja Aittaluodon teollisuusalueet,
Rosenlewin puimuritehtaan alue sekä
vanha Puuvillan kortteli kasvavat uuteen

muotoonsa ajassa eläen. Noin kilometrin säteellä joen molemmin puolin nämä
teollisuusalueet sekä kaupan keskus
työllistävät nyt yli 2000 henkilöä. Tämä
kehityssuunta on kasvava ja tulevaisuudensuunnitelmia alueille edelleen on.
Teollisuus, kaupan ala ja asuin- ja virkistyskäyttö eivät ole toisiaan poissulkevia
tekijöitä vaan monipuolinen toiminta on
alueiden rikkaus.

KARJARANNAN
TEOLLISUUSALUE

Yrityksiä alueella:
▪▪ Valta Works Oy
▪▪ Valmet Technologies Oy
Vapaana toimistoja tuotantotilaa

AITTALUODON
TEOLLISUUSALUE
Yrityksiä alueella:
▪▪ UPM-Kymmene Oyj
Seikun saha
▪▪ Pori Energia Oy
▪▪ Corenso Oy
▪▪ Veikko Lehti

Aittaluodon
teollisuusalue

Vapaana toimistotilaa sekä
muokattavaa liiketilaa.

PUUVILLAN
KAUPUNKIKORTTELI
▪▪ Koko Puuvillan kaupunkikorttelissa on 110 yritystä ja organisaatiota, joista kauppakeskuksessa
on yli 60 liikettä.
▪▪ Puuvillan kauppakeskuksessa
vapaana 3 kpl liiketiloja sekä
toimistotilaa

Karjarannan
teollisuusalue

▪▪ Puuvillan korttelialueella ovat
mm. Porin Yliopistokeskus, Pori
Jazz, Satakuntaliitto, Prizztech
Oy, Fonecta, Porin Maistraatti,
Satakunnan Kansa, Liisa Nojosen
tanssikoulu, Ravintola Sofia, Cafe
Solo, Pohjois-Porin terveysasema
ja keskushammashoitola.
Vapaana toimistotilaa.

ROSENLEWIN ALUEEN
TEOLLISUUSKIINTEISTÖT
Yrityksiä alueella:
▪▪ Sampo-Rosenlew Oy
▪▪ Logistikas Oy
▪▪ Componenta Oy
Vapaana toimistotilaa.
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Karjarannassa on ollut teollista toimintaa jo 1940-luvun alusta saakka. Silloin Kokemäenjoen rannoilla rakennettiin muun muassa sotakorvausproomuja
kuvassa Teljän tehtaiden telakalla 1946 valmistettu proomu. Oikeanpuoleinen ilmakuva alueesta on 2000-luvulta. Etualalla oleva halli on nyt purettu. Kuv

Karjarannan
teollisuusalue

Karjarannan uusi e

Perinteikäs teollisuusalue Porin Karjarannassa hakee nyt uutta
muotoaan. Porin kaupungin ja Hollming-konsernin yhdessä
omistama Suistokiinteistöt Oy etsii alueen teollisuushalleihin
ja tyhjiin toimistotiloihin uusia vuokralaisia. Myös
asuinrakentamista on alueelle suunniteltu.

S

uistokiinteistöt
Oy:n
hallinnoimat alueet ovat
olleet ensin Metso Oy:n
ja myöhemmin Hollming Works Oy:n käytössä. Hollming Worksin
lopetettua toimintansa alueella vapautui
runsaasti tuotanto- ja toimistotiloja.
– Teollisuushallit soveltuvat muuhunkin
kuin teollisuuden käyttöön. Tiloja on hyödynnetty esimerkiksi musiikkitapahtumien järjestämiseen, ja uusia, luovia ideoita
teollisuustilojen käyttöön kaivataan lisääkin, kertoo Suistokiinteistöt Oy:n toiminnasta vastaava Hannu Tommila.
– Vuoden vaihteessa vapautuu iso määrä
toimistotilaa, jolle täytyisi löytää käyttöä.
Toki hallitilojakin on vielä vapaana, mutta
osaan niistä on jo vireillä vuokrasopimuksia, sanoo Tommila.
– Alueella on vireillä kaavahanke, joka
toteutuessaan koskee noin puolta yhtiön
hallinnoimista maa-alueista ja tarkoittaisi
käytännössä muun muassa asuntoraken-
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tamista. Aivan teollisuusalueen viereen
aletaan myös rakentaa vuoden 2018
asuntomessualuetta. Toivottavasti alueen
yritystoimintakin saa siitä kaivattua piristystä, jatkaa Tommila.
Karjarannan ja Mäntyluodon teollisissa
vaiheissa vuosikymmenet mukana elänyt
Tommila on huomannut alan muutokset
niin hyvässä kuin huonossakin.
– Siinä, missä 1990-luvulle saakka elettiin
vahvaa teollisen kasvun aikaa, eletään nyt
jatkuvan muutoksen aikaa. Tavat toimia ja
yrityskulttuuri ovat muuttuneet ja muuttuvat yhä, sanoo Tommila.
– Ei olla esimerkiksi niin paikkasidonnaisia
enää. Sekä teolliset yritykset että niiden
tekijät siirtyvät yhä enemmän globaaleille markkinoille ja se vaikuttaa suuresti
toimintaan. Tämä näkyi esimerkiksi työvoiman saatavuuden romahtamisena jo
vuosien 2008 ja 2009 jälkeen. Oli hankalaa
löytää ammattitaitoista työvoimaa, muistelee Tommila.

Vaikka maantieyhteydet Karjarannasta pääteille
ja liikenneympyröistä kuitenkin isoille kuljetuksill
kuten ennen. Puitteet sille kyllä olisi, harmittelee H

Konepajatoiminta
Karjarannassa jatkuu
Yritystoiminta lennokkaasti vauhtiin: Huhtikuussa
aloittanut Konepaja Valta Works Oy tekee pitkiä päiviä
Karjarannan teollisuusalueella.
Aloittavaa yrittäjää luotsannut Antti Kokkila Prizztech Oy:stä ja ValtaWorksin
toimitusjohtaja Juhani Valtanen tarkastelevat koneistukseen tullutta kappaletta.

Neuvostoliitolle. Vasemmanpuoleisessa
vat Hollming Worksin arkistoista.

elämä

e ovatkin hyvät niin omat ongelmansa silloista
le on. – Jokea ei enää tänä päivänä hyödynnetä
Hannu Tommila.

J

uhani Valtasen idea
omasta yrityksestä sai
vauhdikkaan alun Hollming Worksin lakkautettua toimintansa ja
Valtasen jäätyä työttömäksi. Toimiala ja toiminta-alue olivat jo
tuttuja ja ajankohta oli sopiva, joten hän
päätti ryhtyä yrittäjäksi. Tätä päätöstä
ei ole tarvinnut katua, sillä huhtikuussa
2014 toimintansa aloittaneen Valta Works
Oy:n tulevaisuus näyttää hyvältä.
Yritys tekee koneistustöitä alihankintana
pääasiassa kotimaisille toimittajille mutta
myös rajojen ulkopuolelle.
–Tällä hetkellä yritys työllistää 15 henkilöä, mutta tulevaisuuden tavoitteena on
pystyä palkkaamaan lisää työntekijöitä,
kertoo Valtanen.
– Alusta asti on ollut täystyöllisyys kaikilla tekijöillä. Ruuhkahuippuihin palkataan
välillä lisäapuakin. Meillä on hyvä työporukka ja tunnemme toisemme edellisen

työpaikan kautta. Henkilöstö on ammattitaitoista ja kaikilla on yhteinen halu kehittää yrityksen toimintaa, jatkaa Valtanen.
Porin Karjarannan alue on yrityksen
kannalta katsottuna erinomainen. Tilat
soveltuvat konepajatoimintaan hyvin,
hallissa on isot ovet ja nosturien nostokapasiteetti on riittävä. Mitään ongelmaa ei
Valtanen näe myöskään siinä, että alueen
käyttö on monipuolistunut.
– Asuinrakentaminen ja teollisuus toimivat sulassa sovussa keskenään, eivät
ne ole toisiaan poissulkevia asioita vaan
pikemminkin päinvastoin elävöittävät
aluetta. Toivottavasti teollisuusalue kuitenkin säilyttää omaleimaisuutensa uusista suunnitelmista huolimatta, pohtii
Valtanen.
– Konepajan toiminnasta ei aiheudu mitään melu- tai ympäristöhaittoja joten
senkään puolesta ei ongelmia ole, lisää
Valtanen.
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Puuvillan
kaupunkikortteli

Puuvillan ko

Puuvillan kauppakeskus sitä ympäröivine alueineen muodostaa Puuvillan kaupunkikorttelin,
johon kuuluvat kauppakeskuksen ohella myös muut vanhan puuvillatehtaan rakennukset.
Aluetta kehitetään kokonaisvaltaisesti, vaikka kruununjalokivenä komeileekin vastikään
avattu Satakunnan suurin kauppakeskus.

P

ohjoismaiden suurin rakennustyömaa valmistui
täysin aikataulussaan ja
kauppakeskuksen johtaja Pasi Välimaa voi huokaista helpotuksesta.

– Valtava työrupeama on takanapäin ja
Puuvillan kauppakeskus aukeni yleisölle
lokakuun lopussa. Alku on ollut huikea ja
väkeä on riittänyt. Ei tätä vielä oikein itsekään tajua, kertoo Välimaa.
Rakentamisaikataulu on ollut tiukka. Työt
aloitettiin marraskuussa 2012 ja nyt, kaksi
vuotta myöhemmin, ollaan juuri siinä vaiheessa kuin oli suunnitelmissakin.
– Hämmästyttävän hyvin aikataulu on
pitänyt. Urakoitsijat ja alihankkijat ovat
olleet hyvin sitoutuneita koko rakennusprojektin ajan ja tehneet parhaansa, että
aikataulussa pysytään, kiittelee Välimaa.
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Puuvillan kauppakeskus rakennettiin
alusta asti vanhaa kunnioittaen. Alueen ja
rakennusten historia haluttiin säilyttää ja
tuoda se mukaan kauppakeskuksen henkeen. Vaikka mallia kierrettiin hakemassa
vastaavista projekteista muualta, niin jokainen kohde on aina kuitenkin omanlaisensa ja uniikki. Ei haluttu kopioida
toimintatapoja vaan keksiä omia ideoita.
– Alueen historia saa näkyä ja tarinassa
näkyy vahvasti Pori. Ihmiset ovat ne, jotka
luovat tunnelman, sanoo Välimaa.

Ideoiden herääminen ja
kerääminen
Kauppakeskus Puuvillan oma henki muodostui paitsi itse paikasta ja sijainnista,
niin myös alueen asukkaiden ideoinnin
tuloksena.
– Alusta asti oli selvää, että kauppakeskus
rakentamisesta loppusiivoukseen teh-

dään paikallisin voimin. Mukana oli joukko paikallisia yrityksiä ja myös asukkaat
haluttiin mukaan. Suunnitteluvaiheessa
pidettiin esimerkiksi kouluilla työpajoja,
joissa ideoitiin, mitä kauppakeskuksessa
pitäisi olla, kertoo Välimaa.
– Nuoret ovat olleet mukana myös avajaisviikonlopun esiintymisissä. Jatkossakin
on tarkoitus järjestää ohjelmaa kauppakeskukseen paikallisten voimin. Kerätään
unelmia ja herätetään ne eloon, yhteisvoimin. Koko yhteisö on ollut ja on edelleen
mukana luomassa kauppakeskuksen tarinaa ja tunnelmaa, jatkaa Välimaa.
Kauppakeskuksen liiketilat ovat lähes
täynnä, ainoastaan kolme liiketilaa on vapaana.
– Myös toimistotiloja rakennuksen kolmannessa kerroksessa on vielä tällä hetkellä vapaana. Neuvottelut näistä tiloista
ovat kuitenkin jo käynnissä, kertoo Välimaa.

orttelin kasvu

”Korttelipäällikkö” Pasi Välimaa on ylpeä Puuvillan uudesta kauppakeskuksesta.

Kauppakeskuksessa on myös noin 900 neliömetrin suuruinen tori, jota vuokrataan
tapahtuma- ja messukäyttöön. Joulun alla
tilaan kerääntyy joukko lähialueiden myyjiä joulutorin hengessä.
– Kumppanien rooli on ollut koko prosessin ajan tärkeä. Kun omalla ydinporukalla
on työtä pääasiassa tehty, niin ideoille on
hyvä saada välillä ulkopuolisiakin haastajia. Sitä helposti kääntyi katsomaan asioita liikaa sisäänpäin ja sisältäpäin, eikä
asioita nähnyt enää realistisesti vaikka
itse luulikin.
– Elinkeinotoimijoiden ja muiden yhteistyössä mukana olleiden tahojen roolina
on ollut haastaa meidät ja saada miettimään ja kyseenalaistamaankin omia ajatuksiamme. Tästä on ollut paljon apua,
kiittelee Välimaa.

Kaupunkikortteli Puuvilla
Puuvillan kaupunkikortteliin kuuluvat
kauppakeskuksen lisäksi Puuvillan alueen
muut vanhat rakennukset, kuten yliopistokeskus ja Liisa Nojosen tanssikoulu. Tätä
kokonaisuutta hoitamaan ovat kauppakeskuksen omistajat Renor Oy ja eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen perustaneet yhtiön
nimeltä PP Property Management Oy.
Pasi Välimaa vastaa kauppakeskuksen
johtajan työn lisäksi myös PP Property
Management Oy:n toiminnasta. Korttelipäällikkö ei Välimaan virallinen titteli
ole, mutta vastaa melko hyvin toimenkuvaa, sillä hänen vastuullaan on kaikkiaan
70 000 m2 vuokrattavaa tilaa.

– Ikäihmisille suunnatut asumisratkaisut
ovat yksi mielenkiintoinen vaihtoehto rakentamiseen. Jäähallia emme sentään ala
tähän kokonaisuuteen mahduttaa, vaikka
siitäkin on huhuja liikkunut, kertoo Välimaa.
– Puuvillan kauppakeskus ympäristöineen on yksi Porin seudun vetonauloista,
joka pitäisi nähdä koko alueen yhteisenä
asiana. Kauppakeskusta on ollut rakentamassa 300 henkilöä ja nyt se työllistää
noin 700 henkilöä, eli se on iso juttu maakunnalle. Kauppakeskus on jo nyt antanut
paljon, ja avajaisviikonlopusta käyntiin
lähtenyt positiivinen vire jatkuu, hehkuttaa Välimaa.

Korttelia halutaan kehittää kokonaisvaltaisesti ja esimerkiksi asuntorakentamisen eri muotoja kartoitetaan.
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Rosenlewin
teollisuuskiinteistö

Rosenlewillä

Rosenlewin vanha teollisuuskiinteistö sijaitsee aivan Kokemäenjoen ra
puimuritehdas, ja muutkin teollisuustilat ovat käytössä. Muun muassa

Puimureita Porista maailmalle
Sampo-Rosenlew Oy:n toimitusjohtaja Jali Prihti painottaa toimivien
liikenneyhteyksien tärkeyttä yritykselleen ja koko Porin elinkeinoelämälle.

S

ampo-Rosenlew Oy on
vuonna 1991 perustettu leikkuupuimureita ja
metsäkoneita valmistava yritys, jonka kotipaikka sijaitsee Porissa,
perinteikkäässä Rosenlewin teollisuuskiinteistössä. Alueen teollinen historia
juontaa juurensa aina vuoteen 1853, jolloin Oy W. Rosenlew Ab perheyritys aloitti
toimintansa. Leikkuupuimureita tehtaalla
alettiin valmistaa vuonna 1957.
– Tässä varsinaisessa tehdaskiinteistössä
olevat tuotantotilat ovat nyt käytännössä täynnä. Toimistotilaa sen sijaan vielä
löytyy vapaana, kertoo Sampo-Rosenlew
Oy:n toimitusjohtaja Jali Prihti.

Työntekijät avainasemassa
Puimuritehdas työllistää tällä hetkellä
noin 550 henkilöä ja tarvetta ammattitaitoisille tekijöille on jatkossakin.
– Henkilöstön osalta eletään nyt murrosvaihetta, sillä suuret ikäluokat ovat eläköitymässä ja sukupolvien vaihtuminen
asettaa omat haasteensa. On äärimmäi-
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sen tärkeää saada talteen ja hyödynnettyä tietotaito, joka työntekijöillämme on,
kertoo Sampo-Rosenlew Oy:n toimitusjohtaja Jali Prihti.

– Myös maanteiden kunnosta tulisi huolehtia. Olisi myös hienoa, jos lähisataman
käyttö olisi taloudellisesti kannattavaa,
painottaa Prihti.

– Nykyään kuljetaan pitkiäkin matkoja
töihin eikä välttämättä olla samassa työpaikassa koko työikää. Nuoret ovat myös
kasvaneet aivan eri työkulttuuriin kuin
ikänsä tehtaalla töissä olleet. Kannustamme työntekijöitämme avoimuuteen
ja olemme avoimia yhtiön tekemisissä.
Luottamus molemmin puolin on tärkeää,
painottaa Prihti.

Puimureita puimurintekijälle

Liikenneyhteydet tärkeitä
Toimivat liikenneyhteydet ovat yrityksen
ja kaupungin kehittymisen kannalta tärkeitä asioita.
– Meille on ensiarvoisen tärkeää, että
infra on kunnossa ja kaikki liikenneyh–
teydet toimivat kilpailukykyiseen hintaan.
Porissa junayhteys olisi kiireesti saatava
kuntoon ja lentoliikenne, erityisesti PoriHelsinki -yhteys, kulkemaan vakituisesti,
sanoo Prihti.

Puimuritehtaan aloittaessa toimintansa
tuotteista noin 10% meni vientiin ja 90%
jäi kotimaahan. Nyt luvut ovat toisinpäin:
ulkomaiden markkinoille menee tällä
hetkellä 90% tuotannosta. Keskeisimpiä markkina-alueita ovat Pohjoismaat,
Pohjois-Afrikka, Ukraina, Azerbaidžan ja
Valko-Venäjä, mutta vientiä on kaikkiaan
50 maahan.
– Tämän eteen on tehty paljon töitä ja se
tuottaa tulosta. Yhtenä isona asiakkaana
voisin mainita John Deeren, joka tilasi
nyt ensimmäistä kertaa puimurin muusta kuin omasta tuotannostaan. Se on iso
luottamuksen osoitus ja avaa meille Euroopan markkinoita aivan uudella tavalla,
iloitsee Prihti.

ä rauta on kuumaa

annalla. Tuotantotiloista suurinta osaa hallitsee Sampo-Rosenlew Oy:n
a yksi Componenta Oyj:n Suomen valimoista sijaitsee siellä.

Valimo uskoo tulevaisuuteen
Componenta Oyj:n Suomen valimoiden liiketoimintojen johtaja Seppo Erkkilä esittelee
pallografiittivaluraudasta valmistettua kuorma-auton jousen kiinnitysosaa.

E

uroopan toiseksi suurimman valimokonsernin Componenta Oyj:n
Porin valimo sijaitsee
Rosenlewin teollisuuskiinteistössä, aivan puimuritehtaan vieressä. Componenta Oyj
osti Porin valimon liiketoiminnan vuonna
1988.

edelleen tehtaan käyttöön. Kestävä kehitys ja ympäristöystävällisyys ovatkin merkittävässä roolissa yrityksen toiminnassa.

Componentalla on tuotantoa Suomen
lisäksi Hollannissa, Ruotsissa ja Turkissa.
Lisäksi konsernin muita toimipisteitä sekä
logistiikkakeskuksia on laajalti Euroopassa, Venäjällä ja Amerikassa. Koko konsernin liikevaihto vuonna 2013 oli 511 miljoonaa euroa.

Porissa valmistettavista tuotteista suurin osa lähtee maailmalle. Vientikohteina
ovat muun muassa Ruotsi, Saksa ja Italia.

Suomessa Componentan valimoja on
kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Karkkilassa ja Porissa. Porissa yritys työllistää
205 henkilöä.

Romuraudasta uusiotuotteita
Porin valimon tuotteet valmistetaan
70-prosenttisesti kierrätetystä romuraudasta ja syntyvä kiertoromu kierrätetään

– Kierrätykseen perustuvan toiminnan
ympäristöhaitat pyritään minimoimaan
mahdollisimman hyvin, kertoo Componentan Suomen valimoiden liiketoimintojen johtaja Seppo Erkkilä.

Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus
Porissa on tällä hetkellä hyvä ja usko tulevaan on vahva. Tuotannon kehittämiseen
panostetaan.
– Tänä vuonna asennettiin Pietarsaaresta
siirtynyt Disa-tuotantolinja, HWS-tuotantolinjan jäähdytyskapasiteettia lisättiin
vuonna 2013 ja sulatto uudistettiin vuosina 2011-2012, muutamia mainitakseni,
kertoo Erkkilä.

Tuotantoprosessiin satsataan

– Juuri nyt ollaan investoimassa myös
ilmanvaihdon suodatinjärjestelmän parannuksiin, lisää Erkkilä.

Porin valimon tuotantoprosessi on hiottu
huippuunsa ja Erkkilän mukaan hyötyjä
syntyy niin tehokkuudessa, nopeudessa
kuin laadussakin.

Vuonna 2006 Porin valimolla aloittanut
Erkkilä myöntää, että haasteet Suomen
valimojen toiminnassa ovat kuitenkin
kasvaneet.

–Tuotteiden valmistuminen suunnittelusta valmiiksi tuotteeksi on sujuvaa ja meillä
on ammattitaitoinen henkilöstö. Olemme
mukana tuotekehityksessä alusta asti ja
suunnittelemme asiakkaan kanssa yhdessä käyttötarkoitukseen sopivan tuotteen,
kertoo Erkkilä.

– Laadukkailla tuotteilla ja tehokkaalla
tuotantoprosessilla Porin valimo on kuitenkin täysin kilpailukykyinen laajenevilla
markkinoilla, uskoo Erkkilä.
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Aittaluodon
teollisuusalue
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Aittaluodossa
ja reka

a saha soi
at kulkee
Aittaluoton teollisuusalue
kattaa noin 95 hehtaarin alueen
vain kivenheiton päässä Porin
keskustasta, Kokemäenjoen
varrella. Lähes puolet alueesta
on Seikun sahan käytössä.

A

ittaluodon teollisuusalueella voidaan sanoa
olevan kolme päätoimijaa:
rullakartonkia
valmistava Corenso, sahatavaraan keskittynyt
Seikun saha sekä kaukolämpöä ja sähköä
tuottava Pori Energia. Lisäksi alueella on
Veikko Lehden jätteidenkierrätystoimintaa. Kaikkiaan teollisuusalue työllistää
noin 350 henkilöä, mukaan lukien aliurakoitsijat.

Raakapuuta maailmalle

UPM-Kymmene Oyj / Kiinteistöt kiinteistöpäällikkö Veli
Tuominen näyttää alueen kartalta, mihin uusi Aittaluodon
itäpuolelle kaavailtu maantieliittymä toteutuessaan sijoittuisi.

raakapuuna. Vaikka teollisuusalueelle
onkin raideyhteys, niin tällä hetkellä puutavara kulkee maanteitse kumipyörillä.
Eteenpäin maailmalle Seikun raakapuuta
lähtee lähes kaikista Suomen satamista.

Uusilla liikennejärjestelyillä
sujuvuutta
UPM-Kymmene Oyj:n kiinteistöpäällikkö
Veli Tuominen on ollut kauan mukana Aittaluodon teollisuustoiminnassa ja nähnyt
alueen monia vaiheita.

Sahatoiminnan perinteet Seikun sahalla
ulottuvat yli 140 vuoden taakse. 1980-luvun loppupuolelle asti saha oli Rosenlewin omistuksessa, ja siitä eteenpäin sitä
pyöritti Yhtyneet paperitehtaat, joka Repolan tytäryhtiönä muuttui vuonna 1996
osaksi UPM-Kymmene Oyj:ta. Seikun saha
on ollut aikoinaan maan suurin saha ja on
vieläkin merkittävä toimija alalla.

– Kyllähän tässä aika ajoin uusia visioita alueesta kaavaillaan, ja hienoa onkin,
että aluetta halutaan kehittää. Esimerkiksi
tällä hetkellä on ajatuksena Aittaluodon
itäpuolelle ulottuva maantieliittymä, joka
toteutuessaan mahdollistaisi raskaan
liikenteen uudelleenohjauksen. Tällöin
kuljetukset pääsisivät suoraan pääteille ja
keskustan läpi ajolta vältyttäisiin, kertoo
Tuominen.

Seikun saha valmistaa tukeista pelkkää
sahatavaraa. Aittaluodossa ei siis ole sahatavaran jatkojalostusta vaan kaikki
puutavara lähtee sahalta niin sanottuna

– Aika näyttää, kuinka tämä hanke etenee
kaupungin puolelta. Kaiken kaikkiaan on
hienoa, että teollisuusalueen toimintaan
panostetaan. Kaupunki oli mukana myös

esimerkiksi tulvavallien rakennusprojektissa, joka saatiin päätökseen jokunen
aika sitten, lisää Tuominen.
Alueen tulvimisesta vuosien saatossa on
Tuomisella todisteena valokuvia, ja niiltä
näkymiltä halutaan jatkossa välttyä.

Tiloja teollisuudelle ja
toimistoille
Nykyisen toiminnan lisäksi Aittaluodon
teollisuusalueella on noin 15 ha potentiaalista lisätoiminta-aluetta esimerkiksi
konepaja- ja raskasteollisuuden käyttöön. Korjaamotilaa on vapaana 1700
m2 ja avointa, tyhjää toimitilaa noin 4500
m2. Sijainti olisi hyvä esimerkiksi paljon
energiaa tarvitsevalle yritykselle, sillä Pori
Energian toimipiste alueella mahdollistaa
helpon energiantoimituksen. Myös toimistotiloja on vapaana noin 700 m2, joten
lisää yrityksiä alueelle mahtuu.
– Yrityksen sijaintipaikkana Aittaluodon
teollisuusalue on hyvä, keskusta on lähellä ja maantieyhteydet sekä rautatieverkko
toimiva, kertoo Tuominen.
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Yrityskylä
Porissa

Vesi-Instituutti
WANDER
suuntana kansainvälinen
tutkimus

Martti Latva
johtava hankepäällikkö
Vesi-Instituutti WANDER/Satakunnan ammattikorkeakoulu

Porin Yrityskylän pankissa työskentelivät
Harjunpään koulun kuudesluokkalaiset
Viivi Ketola, Olli Kokki, Sofi-Anna Sundelin
ja Jesse Ruohonen.

Satakunnan YES-keskuksen Poriin tuomaan Yrityskylä-oppimisympäristöön tutustuu tänä syksynä lähes 2 200 viides- ja
kuudesluokkalaista
satakuntalaislasta.
Oppilaat pääsevät Yrityskylässä harjoittelemaan työelämää ja yrittäjyyttä sekä tutustumaan yhteiskunnan pelisääntöihin.
Porihalliin rakennetun Yrityskylän vilinässä poikkesimme pankkiin kysymään Harjunpään koulussa kuudennella luokalla
opiskelevalta Viivi Ketolalta, millaista on
toimia pankinjohtajana.
Mitä töitä pankissa tehdään?
- Annetaan yrityksille lainaa ja pankkikortteja. Asiakkaita ja töitä on paljon ja
välillä ”häslätään”, mutta hyvin tämä on
kuitenkin sujunut.
- Työ pankinjohtajana on antanut myös
paljon uutta tietoa, kertoo Viivi.
Millä korolla Yrityskylän pankki
lainaa rahaa yrityksille?
- Kymmenen prosentin korolla.
Mikä on ollut parasta
pankinjohtajana?
- Se, että voi lainaamalla rahaa auttaa
muita, vastaa Viivi epäröimättä.
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Raumalla toimiva Vesi-Instituutti
WANDER siirtyi vähän yli vuosi
sitten Prizztech Oy:stä osaksi Satakunnan ammattikorkeakoulua.
Siirron taustalla oli Prizztech Oy:n
ja SAMKin tiivistynyt yhteistyö
tutkimus- ja kehittämistoiminnan
osalta. Prizztech Oy:n tehtävänä on
tuottaa Satakunnan elinkeinoelämälle sen tarvitsemia ”työkaluja”.
Joskus tarvittavat työkalut löytyvät
omalta alueelta, joskus ne täytyy
tuottaa muualta ja joskus luoda
itse. Vesi-Instituutin lähtökohta oli
lähinnä viimeksi mainitun kaltainen
ja alueelliseen tarpeeseen syntyi
seitsemän hengen asiantuntijaorganisaatio, jonka toiminta perustuu
tieteellisen tutkimuksen tekemiseen ja sen jalkauttamiseen yritysten käyttöön. Hyvä tuore esimerkki
tällaisesta tutkimuksesta on Tekesin rahoittama HYGTECH –projekti, missä kehitetään liiketoimintaa
kiinteistöjen rakentamiseen ja kalustamiseen uusista innovatiivisista
hygieenisistä ratkaisuista.
Tämänhetkinen lama, jonka johdosta sekä yritykset että VTT ovat
vähentäneet tutkimus- ja kehitysresurssejaan, asettaa alueelliselle
tutkimukselle kasvavaa painoarvoa
ja vaatimuksia. Vallitsevassa tilanteessa oikein suunnatusta perustutkimuksesta pitää pystyä sovel-

tavan tutkimuksen kautta viemään
tuloksia yritysten liiketoimintaan,
joilla taataan niiden kilpailukyky ja
tulevaisuus yhä kovemmassa kansainvälisessä kilpailussa. Tämän tehtävän eteen Vesi-Instituutti ja koko
SAMK tekee työtä, missä julkinen rahoitus näyttelee isoa roolia. Julkisen
tutkimusrahoituksen hakeminen ja
sen saaminen erilaisien tutkimuskonsortioiden osana on Satakuntaa
hyödyntävän tutkimustoiminnan
elinehto. Vesi-Instituutti WANDERille SAMKiin siirtyminen mahdollisti
huomattavasti paremman aseman
olla mukana kansainvälisissä tutkimuskonsortioissa, myös koordinaattorin roolissa. Hyvä esimerkki
kansainvälisestä yhteistyöprojektista on vuonna 2014 käynnistynyt
projekti “Material and product innovation through knowledge based
standardization in drinking water
sector (MaiD)”. Siinä ovat Vesi-Instituutin lisäksi mukana norjalainen
SINTEF Building and Infrastructure,
Danish Technological Institute Tanskasta ja Swerea KIMAB Ruotsista.
Vesi-Instituutin TKI-toiminta on
jatkunut SAMKissa suotuisissa
merkeissä ja seuraava haaste on
Horizon 2020 tutkimusrahoituksen
hankinta EU:n uudelta alkavalta rahoituskaudelta.

Lännen Satamapalvelu Oy:n
Arto Mustola on valmis
ohjaamaan huoltoveturin
sinne, missä sitä tarvitaan.

Kuva tulossa pe

Rekrykoulutuksella
uutta työtä hitsaajille
Lännen Satamapalvelu satsaa tulevaisuuteen

S

atakunnassa,
kuten
muuallakin Suomessa,
uutiset
YT-neuvotteluista ja henkilöstön
määrän vähentämisestä
ovat tulleet valitettavan
tutuiksi, etenkin suurten teollisuusyritysten kohdalla. Tämä tarkoittaa, että työmarkkinoille vapautuu eri alojen osaajia
ja sellaista ammattitaitoa, joka voi kuitenkin mahdollistaa kasvua toisaalla. Uudet
työpaikat syntyvätkin nykyään useimmiten pieniin ja keskisuuriin yrityksiin.
Yksi hyvä esimerkki ennakkoluulottomasta panostamisesta tulevaisuuteen on porilainen rautatiealan huolto- ja asennuspalveluja tuottava Lännen Satamapalvelu
Oy. Yrityksen toimitusjohtaja Arto Mustola tunnisti uuden mahdollisuuden kasvattaa yrityksensä palveluvalikoimaa, kun
isot metallialan yritykset olivat vähentämässä väkeä. Ilman työtä jääneille hitsaajille saattaisi löytyä työpaikka ratahuollon
palveluista, jos vain palkattava henkilöstö
saisi koulutusta kiskohitsauksiin ja ratatöiden erityispiirteisiin. Hitsauspuolen
perusosaaminen kun monella henkilöllä
olisi jo valmiiksi kunnossa.
Arto Mustola ja Prizztech Oy:n Katalyyttihankkeen projektipäällikkö Janne Toivonen selvittelivät vaihtoehtoja saada
koulutusta uusille palkattaville henkilöille. Hanke toteutettiin onnistuneesti

rekrykoulutuksena, jossa Satakunnan
ELY-keskus rahoitti osan koulutuksen kustannuksista. Arto Mustola on tyytyväinen
lopputulokseen.
– Koulutus järjestyi hyvin ja rekrytoimme
satakunnan alueelta seitsemän ja muualta kaksi työtöntä metallimiestä, kertoo
Mustola.
Ratahuollot ovat sesonkityötä, jota tehdään silloin, kun lämpötila- ja sääolosuhteet ovat optimaaliset. Lisäksi työ edellyttää joustavuutta ja mahdollisuutta liikkua
työkohteissa ympäri Suomea.
– Yritys on kasvussa ja kiskohitsaus uutena alueena alkaa toden teolla ensi keväänä, Mustola jatkaa.
Prizztechissä käydään Janne Toivosen
mukaan yrityksiä systemaattisesti läpi
ja kartoitetaan kasvun ja kehittämisen
suunnitelmia. Tavoitteena on löytää lisää Lännen Satamapalvelu Oy:n kaltaisia
esimerkkejä ja edesauttaa kehittämistoimenpiteiden toteutumista.
– Otamme suoraan yhteyttä yrityksiin,
sovimme tapaamisen, ja käymme läpi
yrityksen tilannetta ja tavoitteita sekä kerromme mahdollisuuksista, joista voisi olla
apua yrityksen toiminnan kehittämiseen,
Toivonen kiteyttää.

Katalyytti-hanke
Katalyytti-hankkeen
päämääränä on auttaa Porin, Ulvilan, Kokemäen, Harjavallan ja Pomarkun
alueen PK-yrityksiä tunnistamaan
kehittymismahdollisuuksia ja siten
edesauttaa uusien työpaikkojen
syntymistä. Hankkeessa tarjotaan
yrityksille mahdollisuutta maksuttomaan tapaamiseen ja kehittämistarpeiden
analysointiin.
Tapaamisissa kerrotaan yritysten
tarpeiden mukaisesti mahdollisesti
soveltuvista työllisyyttä edistävistä
palveluista sekä rahoitusmahdollisuuksista. Lokakuun 2014 loppuun
mennessä
kehittämistarpeiden
analysointiin on osallistunut 90 yritystä.
Hanketta rahoittaa Satakunnan
ELY-keskus Euroopan aluekehitysrahaston rahoituksella.

LISÄTIETOJA
Projektipäällikkö Janne Toivonen
puh. 044 710 5372
janne.toivonen@prizz.fi

15

Tällä palstalla esittelemme eri tehtävissä toimivia prizztechläisiä ja heidän kuulumisiaan.

Mari Antikainen,
kehittämispäällikkö

Heikki Perko
projektipäällikkö

Olen ollut Prizztech Oy:n palveluksessa
puolentoista vuosikymmenen ajan. Aloitin työni siis jo viime vuosituhannen puolella, jolloin uusi valtakunnallinen osaamiskeskusohjelma oli juuri avattu. Aluksi
toimin yrityskehitykseen liittyvien tehtävien parissa, mutta myöhemmin sain vastuulleni yrityksen tietojärjestelmistä huolehtimisen. Sittemmin se muodostuikin
päätehtäväkseni.

Olen parinkymmenen Satakunnassa vietetyn vuoden jälkeen satakuntalaistunut
46-vuotias yhteiskuntatieteiden maisteri. Olen työskennellyt Prizztechissä reilut
kymmenen vuotta erilaisissa yritystoiminnan kehittämiseen ja kansainvälisiin
projekteihin liittyvissä tehtävissä. Lisäksi
teen läheistä yhteistyötä Porin seudun
kuntien kanssa erilaisissa kehittämishankkeissa.

Prizztechissä olen tehnyt töitä vuodesta 2001. 90-luvulla toimin konsulttina
liiketoiminnan
kehitysprojekteissa,
joita suomalaiset yritykset toteuttivat
EU-rahoituksella Venäjällä ja Virossa.
Kotimaassa toimeksiannot koskivat
puutuotetoimialaa, joka oli tullut tutuksi Helsingin yliopistossa metsätiedettä
opiskellessa.

Taustaltani olen Porin Tekulta valmistunut
sähkövoimatekniikan insinööri. Myöhemmin olen täydentänyt taitojani Porin DIkoulutuksen avulla tietotekniikan saralla.
Aiempi työtaustani on vientiteollisuuden
suunnittelu- ja projektitehtävistä Cimcorp
Oy:ssä, jossa työskentelin automaation ja
robotiikan parissa.

Työhöni kuuluvat tällä hetkellä Kirjurinluodon kehittämishankkeen projektipäällikkönä toimiminen sekä erilaiset
projektirahoitusten hakemiseen liittyvät
asiat. Olen myös perehtynyt erityisesti
kansainvälisiin rahoitusmahdollisuuksiin
ja nyt kun EU:n uusi ohjelmakausi käynnistyi vuoden alusta, yritän omalta osaltani haalia kansainvälistä EU-rahoitusta
Satakuntaan niin paljon kuin mahdollista. Toimin myös oman toimeni ohella
Prizztechin luottamusmiehenä.

Ari Nikkanen, tietohallintoasiantuntija

Prizztech Oy:ssä toimin nyt osana tietoteknistä tiimiä, joka yhtiön oman tietojenkäsittelyn ylläpidon ja kehittämisen lisäksi
tuottaa tietotekniikkapalveluita mm. Porin Yliopistokeskukselle.
Vapaa-aikana vaihtelua työhön tuovat
mm. sauvakävelylenkit ja kuntosalin pace-vuorot. Myös satunnainen matkailu ystävien kanssa maailmalla virkistää mieltä
ja avaa uusia näköaloja.
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Muutin reilu kuukausi sitten kahden (lähes) aikuisen poikani kanssa Porin Paratiisinmäkeen. Harrastuksiini kuuluvat
valokuvaus, monenlainen liikunta sekä
matkustaminen ympäri maailmaa.

Tällä hetkellä toimin Pomarkun kuntayhteyshenkilönä ja projektipäällikkönä Satakunnan alueella toteutettavassa
Puurids – Kestävän kehityksen innovaatiot rakentamisessa -hankkeessa. Lisäksi
olen TEMin koordinoiman Metsäalan
strategisen ohjelman yhteyshenkilö
Länsi-Suomen maakuntien alueella ja
toimin kasvuhautomovalmentajana.
Olen päivittäin liikkeellä Satakunnassa
kertomassa eri tahoille kestävään kehitykseen ja puurakentamiseen liittyvistä
liiketoimintamahdollisuuksista.
Vien
viestiä yrityksille ja yrityksiltä kehitysorganisaatiolle. Tunnen myös hyvin eri
toimijoiden yrityksille tarjoamat rahoitus- ja yrityskehityspalvelut, joista etsin
yrittäjän kanssa vaihtoehtoisia tapoja
käynnistää tuote- tai liiketoiminnankehitysprojekti.

Ki i kkustooli n
k i ti nöi tä

Jotain on
tehty oikein
Suomi elää vaikeaa taloudellista
jaksoa. 1990-luvun lopulta alkaen, euroon liittymisen jälkeen, elimme
loistavaa kulta-aikaa vuoteen 2008 saakka. Elintasomme nousi huimasti. Silloin
tapahtunut pankkikriisi romahdutti Suomen talouden, emmekä ole vieläkään
päässeet kuuden vuoden takaiselle tasolle. Työttömyys on koko ajan pienessä
nousussa. Globaali markkinatilanne sekä
Venäjän yhä huonommat talousnäkymät
eivät lupaa hyvää lähitulevaisuudelle.
Porin alueen taloustilanne ei juuri poikkea koko Suomen olosuhteista. 1990-luvun lamaan verrattuna tilanne on kuitenkin selvästi parempi. Porin työttömyyshän
oli silloin korkeimmillaan 26 prosentin
tasolla. Nyt täkäläinen työttömyys, vaikka onkin noussut, on selvästi pienempää
kuin esimerkiksi Turussa, Tampereella, Jyväskylässä ja Oulussa. Jotakin on siis tehty
täällä oikein. Meillä on edelleen vahvaa
teollisuutta, mutta lisäksi Porista on tullut
palvelujen ja koulutuksen kaupunki. On
hienoa, että alueen vetovoimatekijöitä
on pystytty vahvistamaan. Viimeinen oiva
esimerkki on uusi Puuvillan kauppakeskus. Tänään Porin alueella on niin monipuolinen kaupallinen palvelurakenne,
että ei ole enää tarvetta lähteä muualle
ostoksille.

Nyt käsillä oleva taantuma ei ole vain
talouden syklinen ongelma. Globaali
markkinatalous on muuttanut maailman
perusteellisesti. Suurin osa alueemme
teollisuusyrityksistä menestyy varmasti
jatkossakin. Kilpailukyvyn säilyttämiseksi
niiden on koko ajan tehostettava tomintojaan. Selvä liikevaihdon kasvukaan ei
aina tarjoa uusia työpaikkoja. Meidän on
saatava alueelle uusia yrityksiä. Vain menestyvät yritykset voivat luoda sen talouden pohjan, jolla kustannetaan julkiset
palvelut.
Maamme julkinen sektori on ylisuuri yritysten kestokyvylle. Valtion ja kuntien
rakenteet on uudistettava. Eläkeratkaisu
saatiin onneksi valmiiksi. Nyt on toivottava, että sotesta saadaan aikaan järkevä sopimus. Muuten emme selviä vanhenevan
väestömme hoitotarpeista.
Suomessa on viime vuosina korotettu
voimakkaasti kaikkia veroja. Nyt on pakko
saada vähitellen verotusta kevyemmäksi.
Tarvitsemme yksityiselle sektorille lähivuosina noin 200 000 uutta työpaikkaa.
Nykyinen korkea verotus on selvä kilpailuhaitta tuon tavoitteen saavuttamiseksi.
Eräät talousviisaat ovat ehdottaneet palkkojen yleistä alennusta kilpailukykymme
parantamiseksi. Tämä heikentäisi kuiten-

kin kuluttajien ostovoimaa ja tuottaisi
lisävaikeuksia kaupalle ja muille palveluelinkeinoille. Työmarkkinoille kaivattaisiin
nyt uutta joustavuutta. Työaikapankki olisi varmasti yksi parhaista keinoista.
Vaikka pilvet nyt varjostavat talouden
taivasta, on Suomella kaikki mahdollisuudet selviytyä. Meillä on hyvin koulutettu
väestö, infrastruktuurimme on kunnossa,
eikä korruptio anasta varojamme. Euro
tullee lähiaikoina selvästi heikkenemään
dollariin nähden. Tämä auttaa elintärkeän
vientiteollisuutemme kilpailukykyä.
Me tarvitsemme lisää menestyviä yrityksiä. Siksi kaikkia yrittäjiä ja yritysjohtajia
on kannustettava ja iloittava heidän menestyksestään. Usein yritysten vetäjien
resurssit eivät riitä ratkaisemaan kaikkia
ongelmia. Siksi on tärkeää, että on olemassa Prizztechin kaltainen organisaatio.
joka pystyy auttamaan yrityksiä niiden eri
kehitysvaiheissa. Prizztech Oy:n hallituksen entisenä pitkäaikaisen puheenjohtajana haluan onnitella 25 vuotista yhtiötä
ja toivottaa sille ja koko Porin seudun talouselämälle myönteisiä tulevia vuosia.
Matti Linnainmaa
kauppaneuvos
yrityskummi
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GALLUP
Talouden
murros haastaa
johtamisen

Vapaata toimitilaa
Porin Puuvillassa
Porin Puuvillatehtaan kiinteistössä,
uuden kauppakeskuksen välittömässä läheisyydessä (Pohjoisranta
11 D) kaksi toimitilaa, jotka voidaan
vuokrata myös kalustettuina.

Tila 1, yhteensä 514 m²:

BuzzGallup on ajankohtaisten bisnesteemojen trendimittari, jonka
avulla saamme nopeasti tietoa bisnesammattilaisten näkemyksistä.
Tällä kertaa keskityimme henkilöstöjohtamisen kysymyksiin.

Kolme isoa avokonttoritilaa, viisi
erillistä työhuonetta, kaksi pientyötilaa, sosiaalitilat. Osa huoneista
Pohjoisrannan puolella, upeat näkymät jokirantaan. Vuokra 13 € / m²,
sähkö ja vesi käytön mukaan.

Tila 2, yhteensä 790 m²:

Kyselyyn vastasi 74 yritysjohtajaa ja toimihenkilöä. Valtaosa yritysjohtajista koki,
että johtaminen on muuttunut yhä haastavammaksi ja vaatii jatkuvaa osaamisen
päivitystä. Lähes 90 % näkee johtamisen
erityisesti ihmisten innostuksen johtamisena, mikä lienee erityisen tärkeää taloudellisesti epävarmoina aikoina.

(36 %) sekä johtoryhmätyöskentelyn (30
%). Vahvuuksiksi taas koettiin vuorovaikutus ja viestintä (45 %), säännönmukaiset
ja kattavat kehityskeskustelut (31 %) ja
esimiestyö (30 %).
BuzzGallup-tulokset kokonaisuudessaan:
www.buzzbusiness.fi/ajankohtaista.

Katso lisätietoja

Bisneksen johtaminen koetaan tällä hetkellä jopa vaikeammaksi (47 %) kuin ihmisten johtaminen (40 %). Itsensä johtaminen
on vaikeinta 13 % johtajien mielestä.

BuzzBusiness on uusi satakuntalainen think
tank -yhteisö, joka tarjoaa liiketoiminta- ja
tutkimusosaamista yritysjohdon käyttöön
erityisesti haastavissa muutostilanteissa
ja henkilöstöjohtamisen kysymyksissä.
Taustaorganisaatioina ovat Prizztech Oy,
Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Porin
yliopistokeskus. Hanketta rahoittaa Satakunnan ELY-keskus EAKR-rahoituksella.

Minustako yrittäjäinfot talvella 2015

Kehityskohteina yritysjohtajat näkivät tavoitteellisen henkilöstösuunnittelun (38 %),
vuorovaikutuksen ja viestinnän (36 %),
systemaattisen osaamisen kehittämisen

Yrityksissä tulisi panostaa seuraavan kahden vuoden aikana erityisesti…
50 %
44 %
43 %
36 %
32 %
28 %
25 %
22 %

tulevaisuuden osaamistarpeiden tunnistamiseen
muutosvalmiuden parantamiseen
työkulttuurin kehittämiseen
joustavien organisaatiorakenteiden luomiseen
henkilöstön motivointiin
esimiestyön kehittämiseen

sisäiseen viestintään ja vuorovaikutukseen
johtoryhmän oppimiskyvyn vahvistamiseen ja…
erilaisuuden johtamiseen

8%

Johtajien mielestä lähitulevaisuudessa tulisi eniten panostaa tulevaisuuden osaamistarpeiden tunnistamiseen. Tärkeinä pidettiin myös muutosvalmiuden parantamista ja
työkulttuurin kehittämistä.
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Monikäyttöiset avarat tilat kahdessa
kerroksessa, useita neuvotteluhuoneita, keittiö ja sosiaalitilat. Vuokra
13 € / m², sähkö ja vesi käytön mukaan.

www.prizz.fi/toimitilat

Tammikuu
Minustako yrittäjä -pikainfo
ti 13.1. klo 14–15.30 Porissa
Minustako yrittäjä -info
ti 20.1. klo 17–19 Merikarvialla
Minustako yrittäjä -info
ti 27.1. klo 17–19 Porissa

Helmikuu
Minustako yrittäjä -info
ti 10.2. klo 17–19 Laviassa
Minustako yrittäjä -info
ti 24.2. klo 17–19 Ulvilassa

Lisätietoja

www.prizz.fi/tapahtumat

Suomi pureutui
jättienergiahankkeeseen
Kuva: Emma Suominen

Kampanjan lehdistötilaisuuteen osallistuivat Kaarina Martin
(takana vasemmalla), Sari Artjoki, Jari-Pekka Niemi ja Niina
Holappa. Edessä istumassa Maire Kuosa ja Raili Suomi.

”Isosta kakusta leikataan pieniä siivuja”, aloitti ITER-ohjelmasta kertovan uutisensa sanomalehti Länsi-Suomi 13.6.1995.
Tällä lehti tarkoitti sitä, että suomalaisyritykset olivat saaneet
ensimmäiset tuotekehitystoimeksiantonsa kansainvälisessä
fuusio-ohjelmassa.

Upeaa tunnustusta
EU:lta Hyvinvointialan
Living lab -hankkeelle
Prizztech Oy:n Hyvinvointialan Living lab -hanke on valittu
Euroopan unionin Työtä sinun hyväksesi -tiedotuskampanjan
keulakuvaksi Suomesta. Kampanjan tarkoituksena on kertoa EU-hankkeiden konkreettisista vaikutuksista kansalaisten
elämään. Kampanja toteutetaan Suomen lisäksi Saksassa,
Portugalissa, Latviassa, Espanjassa ja Puolassa. Suomessa
kampanjassa keskitytään siihen, miten EU tukee ikäihmisten
hyvinvointia.
- Halusimme nostaa esiin Living lab -toimintamallin esimerkkinä toiminnasta, jossa EU:n tuella etsitään ennakkoluulottomasti tapoja auttaa kasvavaa joukkoa ikäihmisiä pysymään
aktiivisena osana yhteiskuntaa ja viettämään kotiloissaan mahdollisimman täysipainoista elämää, kertoo Euroopan komission Suomen-edustuston vt. päällikkö Sari Artjoki.
- Tämä on alueellisesti erittäin hieno ja merkittävä tunnustus
Porin seudulla tehdystä yhteistyöstä hyvinvointiteknologian
kehittämisessä ikääntyneille, iloitsee projektipäällikkö Niina
Holappa Prizztech Oy:stä.
Kampanjasta viestitään mm. TV-mainoksin, jotka näkyvät 7 eri
kanavalla valtakunnallisesti 29.11.-24.12.2014 välisenä aikana.
Suomen mainos kertoo porilaisesta Kaista ja miten hän elää
mielekästä elämää teknologian avulla.
Ylimaakunnallisen hankkeen muita toteuttajia olivat Tampereen ammattikorkeakoulu ja Etelä-Pohjanmaan Terveysteknologian Kehittämiskeskus ry. Hanketta rahoittivat Satakuntaliitto (EAKR) sekä alueiden kunnat.

LISÄTIETOJA
Projektipäällikkö Niina Holappa
puh 044 710 5455
niina.holappa@prizz.fi

”Fuusiossa atomiytimiä liitetään yhteen eikä halkaista,
kuten nykyisessä ydinvoimatekniikassa. Anderssonin Iiro
Raumalta puolestaan pohtii työkseen, miten suomalainen
teollisuus voisi olla parhaiten mukana työssä, joka kuuluu
ihmiskunnan kohtalonkysymyksiin”, hehkutti lehti.

Porissa etsitään hyödyllistä käyttöä
teollisuudessa syntyville jätevuorille
”Outokummun, Kemiran ja Imatran Voiman
teollisuusjätteille yritetään kehittää hyötykäyttöä
maanrakennuksessa”, uutisoi Helsingin Sanomat 17.9.1993.
”Hyötykäyttötutkimuksen vetäjät, Porin teknologiakeskuksen kehitysyhtiö Prizztech ja Geoinsinöörit Oy elättelevät
toivoa jätekasojen kaupallisestikin kannattavasta käytöstä.
hankkeesta odotetaan myös liiketoiminnaksi kehittyvää
uutta ympäristöteknologiaa”, jatkoi lehti.
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