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Tässä numerossa
Tekijänoikeudet ja teollisuusoikeudet
osa yrityksen strategiaa
Liiketoiminnan ydin perustuu useimmiten henki-
seen pääomaan ja sen kautta luotaviin innovaatioi-
hin. 

GO100 aloitti virallisesti
Satakunnan alueen infocom-yritysten yhdistys 
GO100 ry perustettiin 3. lokakuuta Porin Suoma-
laisella Klubilla. 

Automaation tutkimuskeskus avaa 
yhteyksiä teollisuuteen
Automaatiotekniikka ja etäteknologia ovat Sata-
kunnan ammattikorkeakoulun painopistealueita. 

Suprajohtavuus – magneettisesta kuvan-
tamisesta fuusioteknologiaan
Suprajohtavuus tarkoittaa ilmiötä, jossa aineen 
sähköinen vastus häviää sopivissa olosuhteissa. 

Kankaanpäässä öljyä kului paljon
Kankaanpään energiataseessa on selvitetty tilanne 
vuodelta 2000. 

Epicuros etenee 
Epicuros-projektin toinen kansainvälinen tapaami-
nen pidettiin Espanjassa. 

 

Kirjoitan tätä osallistuttuani Brysselissä ko-
koukseen, jonka yhtenä teemana oli osaami-
sintensiivisyyden ja yrittäjyyskulttuurin stimu-
lointi. Aihe, jossa Satakunnassa on viime ai-
koina saavutettu merkittäviä onnistumisia, on 
tärkeä koko Euroopalle ja EU:lle. Alueellinen 
kilpailukyky perustuu osaamiseen ja osaamis-

pohjaiseen yrittäjyyteen, jolloin yritykset toimivat kapeilla fokus-alueilla. 
Tämä edellyttää riittävää kriittistä massaa niin koulutuksessa kuin tutki-
muksessakin sekä terveitä ja asiakastarvelähtöisillä kriteereillä valittuja 
painopistealueita.

Satakunnassa on toimittu juuri näin. Viimeisimpänä tuloksena on 
tuore Satakunnan teknologiastrategia, jonka panosalueet ovat automaatio, 
informaatio- ja tietoliikenneteknologia ja elektroniikan tuotantotekno-
logiat. Tavoitteena on kehittää nykyisten avain- ja perustoimialojen 
kilpailukykyä sekä kehittymis- ja kasvuedellytyksiä em. kolmen panos-
alueen avulla. Näiden alueiden koulutus- ja tutkimusosaamisesta vastaa-
vat Porin korkeakouluyksikkö ja Satakunnan ammattikorkeakoulu. Prizz-
Techin ohjauksessa oleva osaamiskeskusohjelma tukee myös valittuja 
panosalueita. Monet satakuntalaiset yritykset ovat PrizzTechin lisäksi mu-
kana kehitystyössä, josta hyvänä esimerkkinä on Satakunnan ammattikor-
keakoulun automaation tutkimuskeskus. Satakunnan ammattikorkeakou-
lun yrityskiihdyttämö O´Sata Enterprise Accelerator on tuottanut Satakun-
taan jo 37 osaamisintensiivistä yritystä. Maakunnan yrityshautomoraken-
teet vahvistuvat näin koko ajan. Hyvinvointi on Makropilotin myötä valittu 
yhdeksi satakuntalaiseksi painopistealueeksi. Hyvinvointi tulevaisuuden 
business-sektorina on myös löytämässä yrittäjänsä. Satakunnan osaamis-
keskusohjelman uusimmilla ratkaisuilla etäteknologian automaatiota ja 
tietoteollista osaamista viedään materiaalitekniikan osaamiskeskusohjel-
man lisäarvoksi. Automaation tutkimuskeskus tukee samoin elektroniik-
ka-alan vahvistumista. 

Satakuntalaiset kehittämistoimenpiteet – yhdensuuntaisin fokus-operaa-
tioin ja niillä jo saavutetuin tuloksin – ovat eurooppalaista huippuluokkaa 
ja täyttävät parhaiden käytänteiden vaatimukset.

Satakunnan kilpailukykyä edistäviä toimintoja arvioitaessa on kiin-
nitettävä huomioita julkiseen politiikkaan ja sen tekemiin päätöksiin. Sir-
paleisuutta ja lyhytvaikuttavuutta on vältettävä eli politiikassa täytyy olla 
vahva fokus ja yhdensuuntaisuus muiden toimintojen kanssa. Satakunnas-
sa on edelleen houkuttelevuuteen liittyviä puutteita, mistä johtuen alueen 
business ei riittävästi kiinnosta eurooppalaisen tason riskirahoittajia eikä 
business-enkeleitä.

Kilpailukyvyn kehittämiseen liittyvien toimien jatkuva monitorointi, me-
kanismien tunnistaminen ja diagnosointi on äärettömän tärkeää. Tämä taas 
edellyttää mittareita, joiden avulla myös ulkoinen ja sisäinen jatkuva arvi-
ointi ja kilpailukykyyn tähtäävä johtaminen on tuloksellista.

Matti Lähdeniemi, dos.
Toimialajohtaja
Satakunnan ammattikorkeakoulu

Heikki Perko 
puutuote- 
projektin 
vetäjäksi 

Jari Järnstedt 
PrizzTech Oy:n 
lii ke  toi min ta-
 j oh ta jak si

Nimityksiä 
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“Tavoitteena on synnyttää puu-
tuotetoimialalle uutta liiketoimin-
taa ja liiketoimintaosaamista. Tu-
loksen saavuttaminen edellyttää 
vahvaa yhteistoimintaa alan lii-
ke-elämän, tutkimuslaitosten sekä 
toimijoiden kanssa”, kertoo hank-
keen projektipäällikkönä aloitta-
nut Hekki Perko.

Puutuotealan inno-
vaatiot tuotteiksi
“Täällä Satakunnassa puunkäytön 
laaja-alaistamisessa yksi tavoite 
on puun käytön lisääminen ra-
kentamisessa, ei niinkään itse puh-
das rakentamisen kehittäminen. 
Tehtäväkenttääni kuuluu myös Sa-
takunnassa toteutettavien puun ja-
lostusasteen nostoon tähtäävien 
toimien synnyttäminen”, kertoo 
Heikki Perko. 

Puutuotevastaavalla on luonnol-
lisesti vaitiolovelvollisuus, joten 
innovaation keksijän on turvallis-
ta valmistella tuotteistamiseen ja 
tuotannon aloittamiseen liittyvät 
asiat valmiiksi paketiksi esimer-
kiksi rahoitusneuvotteluja varten. 

“Yhteydenotto jo kehittämis-
prosessin alkuvaiheissa antaa par-
haat mahdollisuudet rakentaa on-
nistunut ja selkeä toimintamalli 
innovaation tuotteistamisproses-
sissa”, sanoo Perko. 

Ottamalla yhteyttä Heikki Per-
koon tai PrizzTech Oy:n teknolo-
gia-asiamiehiin innovaation haltija 

saa ajan tasalla olevaa informaatio-
ta kehittämistyökaluista, käynnissä 
olevista projekteista ja toimialalle 
muodostuneiden tutkimusverkos-
tojen tuomista mahdollisuuksista.   

Satakunnan 
puutuote-
kehittämispäivä

 

Marraskuussa Huittisissa jär jes-
tetty Satakunnan puu tuote kehit-
tämispäivä toteutettiin yhteis työs-
sä “Toimiala- ja teknologiakoh-
tainen osaamisensiirtomalli” -pro-
jektin sekä Puu-Suomi Satakun-

Puutuotevastaava-hanke 
Satakuntalainen linkki PuuSuomi-ohjelmaan
PrizzTech Oy:n Innovaatio- ja yrityspalveluiden “Puutuote-

vastaava” -hanke liittää valtakunnalliset PuuSuomi-toimin-

taohjelman ja Puutuotealan osaamiskeskuksen palvelut 

osaksi satakuntalaista puualan yritysten ja liike-elämän 

kehittämistä. Projektia rahoittaa Satakunnan TE-keskuk-

sen maaseutuosasto ALMA-ohjelmasta. 

“Puutuotevastaava” -hanke liittää valtakunnalliset PuuSuomi-toimintaohjelman ja Puutuotealan osaa-
miskeskuksen palvelut osaksi satakuntalaista puualan yritysten ja liike-elämän kehittämistä.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö 
Heikki Perko
Puh. (02) 627 1018
GSM (050) 590 2497
heikki.perko@prizz.fi  

nan kanssa.  Erityiskysymyksenä 
käsiteltiin pienpuun tarjoamia 
mahdollisuuksia jalostuksessa, ja 
päivän lopuksi esiteltiin satakun-
talaisia puualan hankkeita. 

“Palaute oli positiivinen ja kan-
nustaa jatkossakin järjestämään 
“täsmäsuunnattuja” tilaisuuksia 
yrittäjille ja muille alan toimijoil-
le”, toteaa Heikki Perko. ■

“Puualan kehittämistoimien linkittäminen valtakunnalli-
siin puutuotealan toimenpideohjelmiin antaa hyvät edel-
lytykset satakuntalaiselle puutuotetoimialan vahvistu-
miselle”, kertoo hankkeessa aloittanut projektipäällikkö 
Heikki Perko, 37.

Puutuotevastaavan tehtäviin kuuluu muun muassa:
• toimia alueellisena koordinaattorina
• kartoittaa satakuntalainen toimijaverkko
• toimia yhteistyössä Puutuotealan osaamiskeskuksen ja 
PuuSuomi-toimintaohjelman kanssa

• aktivoida hankkeiden syntymistä ja niiden vaikutta-
vuuttaProjektipäällikkö Heikki Perko

Heikki Perko kehittää puualaa

• Selkeän ja yhtenäisen ke hit tä mis-
ympäristön muodostuminen Sata-
kuntaan

• uuden liiketoiminnan syntyminen
• liiketoiminta-osaamisen kehittymi-

nen alan pk-yrityksissä
• verkostoituneen liiketoiminnan 

osaamisen ja strategian 
kehittäminen

• asiakaslähtöisyyden ja liike-
elämälähtöisyyden huomioiminen 
verkostoitumisessa

Tavoitteet
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GO-100 ry:n tarkoituksena on 
edis tää Satakunnassa toimivien in-
focom-alan yritysten sekä  info-
com-klusterin tunnettavuutta sekä 
parantaa alan yleisiä toimintaedel-
lytyksiä Satakunnan  alueella ja 
valtakunnallisesti. 

Perustetun yhdistyksen hallituk-
sen puheenjohtajaksi valittiin Pek-
ka Salonen (Markkinointitoimis-
to Allmedia Ky) ja hallituksen 
jäseniksi Jyri Korenius (Huittis-

ten Sanomalehti), Jari Toivola 
(Satakunnan Puhelin Oy), Jorma 
Sipola (Itecon  Oy), Jouko Korpi-
nen (Sataviestintä Ky) Juha Selin 
(SAM Finland Oy), Mikko Pu-
putti (Prizztech Oy), Janne Rai-
taniemi (Sensor Software Techno-
logies Oy) ja Tiina Pihlajaniemi 
(Mainostoimisto 400 kepposta 
Oy).  Sihteeriksi kutsuttiin Erja 
Salminen (Markkinointipalvelu 
Promediasata).■   

PrizzTech Oy osallistuu Suomen 
Lakimiesliiton ja IPR University 
Centerin järjestämään koulutuk-
seen, jossa 25 suomalaista juristia 
hankkii aineettomiin oikeuksiin 
ja digitaaliseen mediaan liittyvää 
erityisosaamista.

Suomalaisten lakimiesten im-
materiaalioikeuden erikoistumis-
projektiin liittyi noin kuukauden 
koulutusjakso USA:ssa San Fran-
ciscon Golden Gate yliopistossa 
sekä osallistuminen vuotuiseen 
IPR konferenssiin.  

Osallistujille tarjoutui myös ti-

laisuus vierailla useissa asian ajo- 
 toimistoissa ja luoda yhteistyö- 
verkostoa, joka on edellytys 
sikäläisillä markkinoilla toimimi-
selle.

“Erityisen kiinnostavia olivat Pii-
laakson IT-yhtiöt Sun Microsys-
tems, Cisco, ja Oracle, joiden la-
kiasiainosastot esittelivät omia ai-
neettomien oikeuksien strategioi-
taan suomalaisryhmälle”, kertoo 
koulutukseen osallistuva Prizz-
Tech Oy:ssä toimiva varatuomari 
Seppo Korkeamäki. ■   

Tekijänoikeudet ja teollisuusoikeudet
osa yrityksen strategiaa

Varatuomari
Seppo Korkeamäki 
Puh. (02) 627 1100
seppo.korkeamaki@prizz.fi 

PrizzTech Oy:ssä toimiva varatuomari Seppo Korkeamäki (kuvassa 
vas.) ehti koulutusmatkallaan USA:ssa tutustua myös Kalifornian 
kurpitsaviljelmiin.

Satakunnan Infocom-yritysten
yhdistys GO100 aloitti virallisesti

Lisätietoja:
Sihteeri
Erja Salminen
GSM: 040-5476 040               

Liiketoiminnan ydin perustuu useimmiten henkiseen pääomaan ja sen kautta 

luotaviin innovaatioihin. Yrityksen aineettoman pääoman suojaaminen ja inno-

vaatioiden tuottava hyväksikäyttö on tärkeä osa liiketoimintastrategiaa. 

Satakunnan alueen infocom yritysten yhdistys 

GO-100 ry perustettiin 3. lokakuuta Porin Suomalaisella 

Klubilla. Yhdistys on syntynyt PrizzTech Oy:n  “Satakun-

nan infocom-yritysten kilpailukyvyn kehittäminen” -projek-

tin tiimoilta, yrityksillä oli halun jatkaa projektin aikana 

luotua yhteistoimintaa.

GO-100 ry:n perustamiskokouksessa Mikko Puputti, Jyri Korenius, 
Tiina Pihlajaniemi, Jari Toivola, Janne Raitaniemi, Pekka Salonen, 
Erja Salminen, Juha Selin, Risto Liljeroos ja Jorma Sipola.
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SAMK:ssa toimiva automaation 
tutkimuskeskus koordinoi ja re-
surssoi teollisuuden ja korkekou- 
lujen kanssa kehityshankkeita ja 
tarjoaa fyysisen toimintaympäris-
tön projektien ja alan koulutuksen 
tarpeisiin. 

Toiminnan paino piste alu eita ovat 
automaation teknologiat ja perus-
elementit sekä tietojärjestelmät ja 
logistiset järjestelmät ja näiden 
yhdistelmät. Tutkimus- ja kehit-
tämistoiminnan tavoitteena on 
edistää automaatioteollisuuden ke  
 hittymistä ja automaation sovel-
tamista Satakunnassa ja nostaa 
maakunta vaikutusalueineen mer-
kittäväksi auto maa tioalan kes kit- 
tymäksi sekä Suomessa että ulko-
mailla. 

Kuluvan  vuoden aikana yh teis- 
työ maakunnan automaatioyritys- 
ten kanssa on kiinteytynyt.

 Yhdessä on tutkittu mm. auto-
maa tio järjestelmien ohjelmointi-
tekniikoita ja projektitoimintaa 
verkottuneessa toiminta ympäris-
tössä. Myös elektroniikkapaino-
tusta tut kimuskeskuksen toimin-
nassa on lisätty. 

Kansainvälinen 
yhteistyö noussut 
merkittäväksi

“Kehitämme edelleen val miuk-
siamme palvella automaation ja in-
formaatiotekniikan yritystoimin-
taa samalla kun tehostamme tut-
kimustulosten ja osaamisen siir-
toa yritysten käyttöön. Alueellisen 
yhteistyön lisäksi kan sainvälinen 
yhteistyö on noussut merkittäväksi 
toimintatavaksemme”, toteaa tut-
kimusjohtaja Antti Soini.

Automaation tutkimuskeskus on 
verkottunut myös kansainvä lisesti. 
Se koordinoi EU:n IST-ohjelmas-
sa Konenäön klusteria. 

Siinä EU rahoittaa pieniä ko-
nenäön käyttöönotto sovel luk sia 30 
kk määräajalla toimivan kone-
näön klusterin kautta, jonka koor-
dinoinnista SAMK  vastaa yh des- 

Automaation tutkimuskeskus avaa 
yhteyksiä teollisuuteen
Automaatiotekniikka ja etä teknologia ovat Satakunnan ammattikorkeakoulun painopistealu-

eita. SAMK on vahvasti mukana myös Satakunnan osaamiskeskusohjelmassa. Painopistealu-

eiden insinöörikoulutus ja tutkimus tukevat maakunnan vahvaa automaatio- ja tietoteknistä 

yrityskeskittymää, johon kuuluu automaatiota valmistavaa teollisuutta, soveltavaa teolli-

suutta ja arvostettuja suunnittelutoimistoja sekä nopeasti kasvavaa informaatioteknologian 

ja elektroniikan yritystoimintaa. Elinkeinoelämän yhteistyökumppanit vahvistavat verkostoi-

tumista.

SAMK:n Kankaanpään yksikön viimeisen vuoden taideopiskelijan, Antti Pedrozon näyttely on vielä 
automaation tutkimuskeskuksen laboratoriossa, mutta vuoden 2002 alussa ne väistyvät tutkimuslaittei-
den tieltä, kertoo tutkimusjohtaja Antti Soini.

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

sä Edinburghin yliopiston, italia-
laisen teknologiansiirtokeskuksen 
CPR:n ja saksalaisen teknologian-
siirtoyrityksen CiS:n kanssa.  

Klusterin nykyisestä 16 projek-
tista viisi on suoraan SAMK:n hal-
linnassa. Joulukuussa käynnistyy 
seitsemän lisä han ketta sekä mer-
kittävä tiedotuskampanja, jolla 

moni muotoisesti tiedotetaan pro-
jektien tuloksista. 

SAMK vastaa muun muassa oh-
jelman www-sivujen yl lä pidosta 
osoitteessa www.spt.fi /eutist. Ta-
voitteena on rakentaa teolliseen 
tuo tan tojärjestelmään integroituja 
kone näön reaaliaikaisia sovelluk-
sia. ■

Automaation tutkimuskeskus palvelee

Automaation tutkimuskeskuksen kohderyhmiä ovat mm.
• automaatioteollisuuden ja informaatiotekniikan laitetoi-

mittajat ja loppukäyttäjät
• automaation tutkimushankkeisiin osallistuvat tutkijat ja 

opiskelijat 
• elinkeinoelämän yhteistyökumppanit. 
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Suprajohteista valmistettujen mag-
neettien käyttösovellutukset no-
jaavat pitkälti kolmeen hyöty-
näkökohtaan konventionaalisiin 
rat kaisuihin nähden. Järjestelmän 
pienet tehohäviöt mahdollistavat 
laitteiston korkean hyötysuhteen. 
Magneettien korkea tehotiheys 
pienentää tuntuvasti järjestelmän 
kokoa ja painoa. Suprajohteilla 
saavutetaan erittäin korkeita mag-
neettikenttiä, joita tarvitaan esi-
merkiksi fuusioreaktoreissa fuu-
sioplasman hallitaan. 

Satakunnan Osaamiskeskuksen  
materiaalitekniikan osaamisalan 
keskeinen painopistealue on 
sup rajohtavuus erityisesti mag-
neettiteknologian näkökulmasta. 
TTKK:n Sähkömagnetiikan lai-
toksella on alkoi viime toukokuus-
sa hanke, joka  integroituu Osaa-
miskeskus –ohjelmaan. 

Hankkeessa pyritään vah vista-
maan suprajohtavuuteen liittyvää 
alan osaamista ja resursointia Suo-
messa sekä muodostamaan ver-
kosto, jonka puitteissa selvitetään 
tiettyjen laitekokonaisuuksien ja 
magneettisovellutusten liiketoi-
minnan mahdollisuuksi.

Tuloksena 
magneettinen 
separointijärjestelmä

Tavoitteet verifi oidaan konkreet-
tisen magneettiprojektin yh tey- 
  dessä, missä suunnitellaan ja 
demonstroidaan suprajohtavuutta 
hyödyntävä magneettinen sepa- 
rointijärjestelmä. Kolmivuotises-
sa hankkeessa ovat mukana edellä 
mainittujen tahojen lisäksi Tekes, 
Outokumpu Copper Products Oy, 
Teollisuuden Voima Oy, Sähkö- 
voimatekniikan kehityspooli sekä 
Fortumin säätiö.

Viime lokakuussa Outokumpu 
Copper Products Oy allekirjoitti 

sopimuksen ostaakseen yhdys-
valtalaisen Intermagnetics Ge-
neral Corporationin suprajohta-
via lankoja valmistavan divisioo-
nan Advanced Superconductor-
sin liiketoiminnan. Näiden kahden 
yksikön yhdistäminen teki Outo-
kummusta maailman suurimman 
matalan lämpötilan suprajohtimi-
en (LTS) valmistajan. 

Kaupalliset matalanlämpötilan 
suprajohteet ovat niobin ja titaa-

sähkömagneettisen karakterisoin-
tiin. 

Magneettisuunnitteluun liittyvää 
tietotaitoa on havainnollistettu 
lukuisissa demon straatiojärjestel-
missä (elektronivarastorenkaiden 
poikkeutusmagneetit, energiava-
rastot, moottorit jne.). 

Kansainvälistä yhteistyötä har-
joitetaan erilaisten EU –hank-
keiden kautta sekä toimimalla 
Suomen edustajana IEA:n kan-

Suprajohtavuus – magneettisesta 
kuvantamisesta fuusioteknologiaan
Suprajohtavuus tarkoittaa ilmiötä, jossa aineen sähköinen vastus häviää sopivissa olosuhteissa. 

Suprajohteissa ilmiötä on käytetty hyväksi jopa tuhatkertaisten virtamäärien kuljettamiseen 

verrattuna normaaleihin kuparijohtimiin. Toinen ainutkertainen ominaisuus on se, että ulkoinen 

magneettikenttä ei pääse vapaasti tunkeutumaan suprajohteen sisään, jolloin suprajohde muo-

dostaa ideaalisen diamagneettisen materiaalin.

energiasovellutusten, teollisuus-
prosessien, sekä kommuni kaa tio-
järjestelmien kohdalla. 

Suomella on kaikki edellytykset 
olla mukana tässä kehitystyössä. 
Tehokkaan verkottumisen ja eri-
tyyppisten korkeakouluprojektien 
kautta on mahdollista liittyä myös 
monikansallisiin suurhankkeisiin, 
kuten CERN ja ITER, joiden tu-
kemiseen on kansallisella tasolla 
osittain jo sitouduttu. ■

nin (NbTi) sekä niobin ja tinan 
(Nb3Sn) yhdisteitä, jotka tyypil-
lisesti jäähdytetään nestemäisellä 
heliumilla (T = 4.2 K).

TTKK:n Sähkömagnetiikan lai-
toksella on lähes 20 vuoden tut-
kimusperinne suprajohtavuuden 
alalla. Perustutkimus on keskit-
tynyt suprajohtavien materiaalien 

sainvälisessä supra joh ta vuus neu-
vostossa. 

Suprajohtavuuden suurimmat 
markkinat tänä päivänä liittyvät 
lääketieteelliseen diagnostiikkaan 
(ns.  MRI ,  Magnetic  Resonance  Ima-
ging –kuvantamisjärjestelmät). 

Lähitulevaisuudessa nopeaa kas-
vua ennustetaan muun muassa 

Lisätietoja:
Risto Mikkonen 
risto.mikkonen@tut.fi 
Tampereen teknillinen 
korkeakoulu / 
Sähkömagnetiikan laitos

Satakunnan Osaamiskeskuksen materiaalitekniikan osaamisalan keskeinen painopistealue on 
suprajohtavuus erityisesti magneettiteknologian näkökulmasta. TTKK:n Sähkömagnetiikan laitok-
sella on alkoi viime toukokuussa hanke, joka integroituu Osaamiskeskus –ohjelmaan. 
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Lisäksi energiataseessa on kä-
si  telty Kankaanpään kaupun gin 
alueella olevia käyttämättömiä 
energiapotentiaaleja, kuten vuosit-
tain metsiin jäävät hakkuutähteet, 
aurinko ja tuulienergian hyö-
dyntämis mahdollisuudet sekä jät-
teistä, lannoista ja jätevesistä va-
pautuvat metaanikaasut, jotka oli-
si myös mahdollista hyödyntää 
energiana. 

Energiataseen ja energiapo-
ten  tiaalin selvittäminen antaa 
Kankaanpäälle hyvät edellytykset 
tarkastella kaupungin mahdolli-
suuksia lisätä paikallisten ja uusiu-
tuvien energialähteiden käyttöä. 

Energiatase

Vuonna 2000 Kankaanpään kau-
pungin alueella kulutettiin ener-

giaa yhteensä 578 GWh eli noin 
43 MWh/asukas, kun vastaava 
luku Suomessa on 70 MWh/
asukas. Kulutetusta energiasta 
teollisuus kulutti 32 %, rakennus-
ten lämmitys 34 % ja liikenne 20 
%. Lisäksi palvelu-, julkinen ja 
yksityinen sektori lukuun ottamat-
ta rakennusten lämmitystä sekä 
maatalous kuluttivat energiaa 79 
GWh.   

Suurin osa Kankaanpäässä ku-
lutetusta energiasta oli öljyä, jota 
kaupungin alueella käytettiin 240 
GWh eli 42 % kokonaiskulutuk-
sesta, kun vastaava osuus Suo-
messa on 28 %. Nestekaasun 
osuus oli 19 %, sähkön 18 % ja 
turpeen 14 % kulutetusta ener-
giasta. Puuta käytettiin 43 GWh 
ja sen osuus oli 7 % kulutetusta 
energiasta. Yhteensä paikallisten 

energialähteiden eli käytännössä 
puun ja turpeen osuus oli 21 % 
energian kokonaiskulutuksesta. 

Kasvihuonekaasupäästöjen vä  - 
hen täminen Kankaanpäässä on-
nistuu korvaamalla öljyn käyt töä 
lämmityksessä puupohjaisella polt-
toaineella, jota on saatavilla lä-
hi alueelta hakkuu täh teistä, li-
säämällä läm pö pump pu jen käyt-

tö ä säh kö läm mit tei sis sä raken-
nuksissa, energian sääs töllä sekä 
muiden pai kallisten ener gia po-
tentiaalien hyödyntämisellä. ■

  

Espanjan kokouksesssa paikalla 
oli edustaja jokaisesta partneri-
organisaatioista, projektin koordi-
naattori Katerina Starida (UOI, 
Kreikka), Sergio Copelli ja San-
dro Crovato (AOSMA, Italia), 
Vicente Traver ja Teresa Meneu 
(APLITEC, Italia), Yannis Sintos 
(INTERSYN, Kreikka) sekä Ra-
mi Kokkala ja Tarja Lamberg 
(HC-ICE Satakunta). 

Tapaamisen tavoitteena oli arvi-
oida projektin tämän hetkistä ti-
lannetta sekä päättää tulevista toi-
mista. 

Projektin ensimmäinen vaihe eli 
käyttäjätarveanalyysi on valmis. 
Tätä työskentelyä johti HC-ICE 
Satakunta. 

Seuraava vaihe on projektin on-
nistumisen kannalta tärkein; sil-
loin tehdään ympäristön sisäl löl-

liset ja  toiminnalliset mää rittelyt 
se kä toteutetaan ne. 

Projektissa tuotetaan virtuaali-
nen oppimisympäristö ortopedian 
täydennyskoulutukseen, ja se on 
tarkoitettu ensisijaisesti terveys-
keskuslääkäreille, jotka ei vät ole 
erikoistuneet  ortopediaan. 

Ympäristö sisältää 3-ulotteisen 
interaktiivisen hahmon, jolla si-
muloidaan ihmiskehon liikkeitä. 
3D-ympäristön prototyyppi val-
mistuu huhtikuussa 2002, ja koko 
systeemiä päästään kokeilemaan 
toukokuun 2002 lopussa. 

Projektin englanninkieliset web-
sivut valmistuvat ennen vuoden 
vaihdetta, ja niiltä löytyy lisätietoja 
projektista ja sen etenemisestä. 

Seu raava Epicuros-tapaaminen 
pi detään ensi vuoden huhtikuussa 
Pordenonessa Italiassa.

Kankaanpään 
energiatase valmistui
Kankaanpään energiataseessa on selvitetty kaupungin 

alueella tuotetun ja kulutetun energian määrät sekä vapau-

tuneet kasvi huonekaasupäästöt vuodelta 2000. 

Lisätietoja:
Satakunnan Energiatoimisto
Asiantuntija, DI 
Teemu Kuusinen
Puh. 050-380 0470
teemu.kuusinen@prizz.fi 

Kankaanpään Kaukolämpö Oy:n kaukolämpöpäällik-
kö Jorma Pihlajamäki oli mukana valmistelemassa 
Kankaanpään energiatasetta.

Epicuros etenee 
Epicuros-projektin toinen kansainvälinen tapaaminen 

pidettiin 9. - 10. marraskuuta Valenciassa, Espanjassa. 

Lisätietoja:
Tarja Lamberg
Koulutusasiantuntija
gsm 050 - 573 4785
puh. 02 - 627 1008
tarja.lamberg@prizz.fi 

HC-ICE Satakunta (Health Ca-
re Informatics Centre of Excel-
lence in Satakunta) on PrizzTech 
Oy:n tulosyksikkö, joka on keskit-
tynyt terveydenhuollon etätekno-
lo gian tutkimukseen, tuotekehi-
tykseen ja koulutukseen. HC-ICE 
Satakunnan taustaorganisaatioina 
ovat PrizzTech Oy:n lisäksi Sa-
takunnan sairaanhoitopiiri, Sa-
takunnan Puhelin Oy ja Porin 
korkeakouluyksikkö. ■  
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PrizzTech Oy 
Teknologiakeskus Pripoli
Tiedepuisto 4, 28600 Pori 
puh. (02) 627 1100 
fax (02) 627 1101 

PrizzTech Oy:n ja Satakunnan 
osaamiskeskuksen tiedotuslehti

Päätoimittaja 
Risto Liljeroos

Taitto 
Hypermedia Oy 
Teknologiakeskus Pripoli

Painopaikka
Satakunnan Painotuote Oy

   

Tällä hetkellä valmistellaan kiivaasti Regio Partenariat Europe -tapahtumaa, 
joka huipentuu Madeiralla 28.2.-1.3.2002 pidettävässä kontaktitilaisuudessa. 

Päätoimialoja ovat seuraavat:
 • Information and communication Technology (ICT)
 • Electro-mechanical and electronics and engineering
 • Applied bio-technology
 • New materials and applications
 • Environment and energy

PrizzTechissä on käytössä tietokanta, johon noin 400 näiden toimialojen yritystä 
ja 300 muuta toimijaa täyttää tietojaan ja etsii alustavia kontakteja. 

Jos kiinnostavia partnereita löytyy, heihin voi ottaa yhteyttä joko ennakolta tai  
sopia  henkilökohtaiset tapaamiset Madeiran tapahtuman ajalle. Tietokantaa voi 
käyttää hyödyksi, vaikka ei varsinaiseen tapahtumaan osallistuisikaan.

Toimi nopeasti ja tule kokeilemaan löytyisikö tästä joukosta businesskontakteja! 

Tarvitsetko kansainvälisiä kontakteja?
Lisätietoja:
PrizzTech Oy
Kehityspäällikkö 
Minna Nore  
(050) 342 4697

Teknologia-asiamies 
Erkki Tammiaho 
(050) 565 9175 

Teknologia-asiamies 
Heikki Ali-Junnila  
(050) 565 9177 

Rauman 
kauppakamari
Yritysneuvoja
Laura Korsi
(02) 822 1099 

Marraskuun puolivälissä vietettiin 
Kokemäellä PrizzTechin teknolo-
gia-asiamiehen Heikki Ali-Jun-
nilan toimipisteen avajaisia luen-
toseminaarin merkeissä.

Tek no lo gi a-asia mies  toi minta 
löytyy Kokemäellä Kokemäen jo-
ki  laakson Ammattiopiston tilois-
ta. Tilaisuuteen osallistui noin 30 

Teknologia-asiamiehen toimipisteen avajaiset Kokemäellä
sidosryhmien ja yritysten edus-
tajaa. Mielenkiintoiset alustukset 
kuultiin mm. VTT:n tutkimuspro-
fessori Risto Kuivaselta aiheesta 
Verkostoitumisen hyödyntäminen 
ja eurooppapatenttiasiamies Han-
nes Heikkilältä Tuotesuojaukses-
ta. 

Teknologia-asiamiehet palvele-

vat yrityksiä erilaisten kehitystee-
mojen ja -hankkeiden merkeissä, 
pääkohderyhmän ollessa pk-yri-
tykset. 

Teknologia-asiamiehenä toimii 
Heikki Ali-Junnilan lisäksi Erkki 
Tammiaho, jonka sijaintipaikka-
na Rauma. He palvelevat kaikkia 
Satakunnan yrityksiä. ■

Teknologia-asiamiehet

Heikki Ali-Junnila
GSM 050-5659177
heikki.ali-junnila@prizz.fi 

Erkki Tammiaho
GSM 050-565 9175
erkki.tammiaho@prizz.fi 

PrizzTech Oy:n palveluksessa on 
aloittanut työnsä liiketoimintajoh-
tajana Jari Järnstedt, 40, jolle 
siirtyy myös Satakunnan Osaamis-
keskusohjelman etäteknologian 
osaamisalan liiketoiminnallinen 
vastuu. Hänen työhönsä kuuluu 
myös aluekeskusohjelmaan kuu-

Jari Järnstedt PrizzTech Oy:n 
liiketoimintajohtajaksi

Lisätietoja:
Jari Järnstedt
Puh. 02 - 627 1013
GSM 050 - 590 2498
jari.jarnstedt@prizz.fi 

luvan innovaatioympäristön ke-
hittäminen sekä yritysten ver-
kostoituminen.

“Uuden teknologian soveltami-
nen yrityksissä tai yritysverkos-
tojen rakentaminen muuttaa use-
asti totuttuja liiketoimintamalleja. 
Tällaisen innovatiivisen ympäris-

tön kehittäjänä PrizzTech Oy on 
erinomainen kumppani”, toteaa lii-
ketoimintajohtaja Jari Järnstedt. ■
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Mitä Joulupukille kuuluu en-
nen joulua?

 “Kyllä ne Joulupukin kiireet 
jo nyt painavat päälle. On 
tässä jo ollutkin erilaista tou-
hua ja tohinaa; lähinnä eri-
laisia haastattelu- ja ku  vaus-
rupeamia. Enin aika tässä 
tuppaa kuitenkin menemään 
ulkomaanmatkojen järjeste-
lyissä. Itse lähden viimevuo-
tiseen tapaan käymään Japa-
nissa, mutta kun pyyntöjä on 
tullut vähän maailman kaikilta 
kolkilta, niin olen järjestänyt 
apupukin, hyvän kaverini Jus-
si Raittisen sekä Dubaihin ja 
Kyprokselle.”

“Japanissa vierailen ensin 
Finnairin sikäläisen porukan 
eskorteeraamana muun mu-
assa kaikissa niissä kau-
pungeissa, joissa Finnairilla 
on joko oma toimisto tai 
merkittävä agentti. Luonnol-
lisesti lennän Japaniin Fin-
nairin omalla Joulupukkiko-
neella, jonka uumenista astun 
Naritan lentokentälle täydessä 
varustuksessa median kuvatta-
vaksi ja haastateltavaksi.”

Joulupukin kotisivujen kim-
pussa puuhaa porilainen mai-
nostoimisto 400 Kepposta. 

Miten Joulupukki löysi itsel-
leen netti-imagon tekijät täältä 
Satakunnasta?

“Joulupukki löysi Kepposet 
varsin perinteisellä tavalla. 
Eräs Joulupukin tonttuarmei-
jasta, Jyräys-tonttu tiesi viime 
keväänä kertoa, että siellä 
Satakunnan suunnalla olisi 
pieni mainostoimisto, jolla 
olisi haluja tehdä hieman van-
hanaikaiselle Joulupukille ny-
ky ai kai set kotisivut. Ja kun 
Joulupukkia suunnattomasti 
viehätti toimiston hauska nimi 
– 400 Kepposta – niin sitä se 
sitten lähti.

Valitettavasti Joulupukilla 
vain on ollut sen verran 
kiire kesästä lähtien, että sivut 
ovat vielä hieman keskente-
koiset. Mutta eiköhän se tästä, 
kun joulukiireet hellittävät, 
myhäilee Joulupukki ja toivot-
taa kaikille Prizz.Uutisten lu-
kijoille leppoisaa joulun aikaa.

Entä miltä itse tekijöistä tun-
tuu luoda Joulupukin netti-
imagoa?

“Hienolta, tämä on mielen-
kiintoinen ja mielikuvitusta 
ruokkiva aihe.” 

“Ensinnäkin tietysti on ollut 
upeaa kun on ollut oma 
kuu ma linja suoraan joulupu-
kille. Hänen kanssaan on ollut 
helppoa sopia asioista; oikein 
lempeä ja hyväntuulinen veik-

400 Kepposten toimitusjohtaja Tiina Pihlajaniemi ja animaattori, graafi nen 

suunnittelija Jari-Matti Niemi. Niemi vastaa ensi vuoden alkupuolella julki-

suuteen tulevien sivujen ulkoasusta.

ko. Lisäksi saimme linkin 
graafi kko Pekka Vuoreen ja 
olemme saaneet käyttää hänen 
huikeaa joulu aiheista ku va-
      maail  maansa grafi ikassa. Eli 
olo on kuin olisi jo jou lu  lahjan 
saanut”, kertoo tyytyväinen 
toimitusjohtaja Tiina Pihlaja-
niemi 400 Kepposista.■

Joulupukin kotisivut työn alla
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PrizzTech Oy toivottaa yhteistyökumppaneilleen

Hyvää ja Rauhallista Joulua sekä 
Menestyksekästä Vuotta 2002

Olemme osoittaneet joulumuistamisemme 
Satakunnan lääkäriautotoiminnan tukemiseen


