


Elokuvakaupunki Turku ry eli Scene järjestää Elokuvapäivän 
kaksi kertaa vuodessa. Elokuvapäivänä yrityksillä ja 
yhdistyksillä on yhteistyössä Scenen kanssa mahdollisuus 
järjestää oma elokuvanäytös ja siten kohdata asiakkaitaan ja 
sidosryhmiään uudella tavalla. Yleisölle Elokuvapäivä tarjoaa 
mahdollisuuden osallistua kymmeniin yhteistyökumppanien 
tarjoamiin maksuttomiin  elokuvanäytöksiin. 

Lisätiedot: Annukka Toivonen 040 547 0277
www.elokuvapaiva.fi
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Smart Chemistry Parkille   
tunnustusta innovatiivisuudesta

HILLA edistää digitalisaatiota

Turku Science Park Oy:n operoima 
Smart Chemistry Park on palkittu Suo-
malaisten Kemistien Seuran uudella 
Kiertotalousinnovaatio-palkinnolla.  
Ensi kertaa jaossa ollut palkinto on 
seuran uusi tunnustus kemian alan 
kiertotalouteen liittyvästä kaupallises-
ta innovaatiosta. Palkinto luovutettiin 
Helsingissä pidetyillä Kemian päivillä 
maaliskuun lopulla. 

Vuoden 2015 alusta toiminut Smart 

Kansallisen HILLA-ohjelman palvelut 
laajenivat Varsinais-Suomeen vuo-
den alussa. Ohjelmassa rakennetaan 
Suomea digitalisaation edelläkävi-
jäksi ja halutuksi kumppaniksi kan-
sainvälisillä markkinoilla. Toimintaa 
Varsinais-Suomessa koordinoi pro-
jektipäällikkö Paavo Kosonen. Hän 
työskentelee sekä Turku Science 
Park Oy:n että Yrityssalo Oy:n tiloissa.

HILLA investoi tutkimuksen ja liiketoi-
minnan sulauttaviin markkinalähtöisiin 
kärkihankkeisiin sekä yhteiskäyttöisiin 
T&K- ja pilotointiympäristöihin. HILLA 

Chemistry Park on bio- ja kiertota-
louden innovaatioalusta ja samalla 
kemian ja teknologian alan startup- 
ja pk-yritysten klusteri ja konkreetti-
nen sijoittautumispaikka. 

–  Kiertotalouden ratkaisut vaativat 
korkeatasoista kemianalan osaamis-
ta, jota löytyy paljon pienistä clean- 
tech-yrityksistä. Smart Chemistry 
Park on onnistunut luomaan ainut-
laatuisen alustan, joka on mahdol-
listanut yritysten kasvun ja kehit-

on myös käynnistänyt suomalaisia 
yrityksiä ja tutkijoita yhteen kokoa-
via ekosysteemejä, joiden tarkoitus 
on paketoida osaamista helpom-
min myytävään muotoon. Muka-
na on sekä yrityksiä, että tutkijoita.  
SuperIoT kokoaa laajasti IoT-kentän 
(Internet of Things, esineiden Inter-
net) osaajat yhteen ja Analytics+ 
kokoaa yhteen data-analytiikan 
osaamista. Käynnistymässä ovat 
myös peliteollisuuteen ja droneihin 
keskittyvät ekosysteemit. Ohjelmaa 
rahoittaa TEKES.

tymisen tukemalla niitä kriittisissä 
kasvuvaiheissa ja tarjonnut laajat 
yritys-, korkeakoulu- ja julkisen sek-
torin verkostot, iloitsee Smart Che-
mistry Parkin liiketoiminnan kehitys-
päällikkö Linda Fröberg-Niemi.

Varsinais-Suomen keskeisiä HIL-
LA-toimijoita ovat Turun yliopisto, 
Turun ammattikorkeakoulu, Åbo 
Akademi, Yrityssalo Oy ja Turku 
Science Park Oy. Yhteistyötä teh-
dään Oulun yliopiston, Oulun am-
mattikorkeakoulun, VTT:n, Business 
Oulun ja Tekesin kanssa. Hilla-net-
tisivut osoitteessa www.hilla.center.

TEKSTI PAULA PELKOLA  KUVA HELSINGIN MESSUKESKUS

Kiertotalousinnovaatiopalkinnon 
vastaanottivat Smart Chemistry 
Parkista Anu Molin, Reeta Huh-
tinen ja Linda Fröberg-Niemi. 
Kuvassa myös Lari Vähäsalo (vas.) 
ja Mari Taipale (oik.).

Haluatko kuulla lisää?

Paavo Kosonen 
puh. 050 576 0952i

i

Smart 
Chemistry Parkin 
 toiminnasta lisää:
smartchemistry- 

park.com

Haluatko kuulla lisää?

Linda Fröberg-Niemi
Turku Science Park Oy /  
Smart Chemistry Park 
puh. 050 587 3441

Haluatko kuulla lisää?

Tom Palenius 

Turku Science Park Oy 
puh. 040 550 1126
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Varsinais-Suomi on kuluneen talven aikana noussut 
Suomen talouskasvun keskiöön. Suurten veturiyritysten 
johdolla odotetaan lähitulevaisuudessa Turun seudulle 
syntyvän tuhansia uusia työpaikkoja.

Turun seudun vahvan kasvun taustal-
la on etenkin valmistavan teollisuuden 
hieman yllättäväkin nousu. Sen rin-
nalla myös meri- ja lääketeollisuuden 
koneet pyörivät nyt kuumina. Samal-
la myös muut toimialat, esimerkiksi 
rakentaminen, ovat saaneet osansa 
myönteisestä kehityksestä.

Tällä hetkellä valmistavan teollisuu- 
den kasvunäkymä ulottuu ensi vuosi- 
kymmenen puoliväliin asti. 

Siihen mennessä ainakin meri- ja au-
toteollisuus ovat nostaneet oman tuo-
tantokapasiteettinsa kokonaan uudel- 
le tasolle. Vuosikymmenen vaihtee-
seen mennessä telakan porttien sisä-
puolella työskentelee 3500 henkeä, 
joista arviolta runsas 2000 Meyerin 
palkkalistoilla. Samaan aikaan alan 
kokonaisvaikutus nousee 7000 hen-
kilöön. Ensi vuosikymmenen alku-
vuosina uudet tilaukset nostavat lu-
vun jopa 11 000 tasolle.  

TEKSTI RIKU NÄSÄNEN  

KUVA MEYER TURKU

Turun seutu tarvitsee lähivuosina tuhansia 
uusia työntekijöitä. Tarpeisiin vastaaminen 
edellyttää myös koulutustarjonnan  
kehittämistä. 

Turun seutu  
vastaa kasvun 
haasteisiin 
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TEKSTI PAULA PELKOLA   

KUVAT RABBIT VISUALS

Yrityspalkinnot Flowparkille,  
Hidexille ja Everonille, kunnia- 
maininta Turun kauppakamarille

 

  >  

Turun seudun yrityksille vuosittain myönnettävät Entrepreneur Spirit of Turku -palkinnot jaettiin jälleen 
Business Camp -tapahtumassa kolmelle menestyneelle yritykselle. Palkintokategorioita on kolme: Rohkea 
uudistaja, Kasvua edessä ja Syntyjään kansainvälinen. Turku Science Park Oy:n asettama palkintoraati sai 
yleisöltä yli 50 ehdotusta palkinnon saajaksi.

”Kasvua edessä” -kategoriassa pal- 
kittiin menestyksekkäästä toiminnas- 
taan Flowpark Oy. Vuonna 2009 aloit- 
tanut, ekologiset näkökohdat huomi- 
oiva seikkailuhuvipuistokonsepti on 
avannut jo kuusi toimipistettä eri puo- 
lella Suomea. Lisää kasvumahdolli- 
suuksia tarjoaa helposti monistet- 
tava konsepti, jossa franchising- 
pohjalle syntyy uutta yrittäjyyttä. Flow-
park on ollut myös aktiivisesti mukana 
paikallisissa yrittäjäyhteisöissä, mm. 
matkailutoimijoiden verkostossa.
”Rohkeana uudistajana” palkittiin 
Hidex Oy. Vuonna 1993 perustet-
tu yritys valmistaa radioaktiivisuut-
ta mittaavia laitteita muun muassa 
sairaaloiden ja lääketieteellisten tut-

kimusten käyttöön. Vuonna 2010 
sukupolvenvaihdoksen toteuttaneen 
perheyrityksen liikevaihdosta suurin 
osa tulee kansainvälisiltä markkinoil-
ta. Hidex Oy on myös panostanut 
merkittävässä määrin kehitystyöhön, 
jonka myötä tuotevalikoima on kas-
vanut uusiin käyttötarkoituksiin.
”Syntyjään kansainvälinen” -ka-
tegoriassa palkittu Oy Everon Ab 
aloitti toimintansa vuonna 2004. 
Hoiva-alan langattomiin mobiilirat-
kaisuihin keskittynyt lietolaisyritys 
on avannut toimipisteet myös Ruot-
sissa ja Isossa-Britanniassa. Evero-
nin tuoteratkaisuja käytetään jo yli 
kymmenessä maassa. Palkinto on 
tunnustus erityisesti teknologiaan 

ja turvallisuuteen perustuvasta liike- 
ideasta sekä vahvasta kasvusta glo-
baaleilla markkinoilla.
Palkittujen yritysten lisäksi raati ha-
lusi muistaa kunniamaininnalla tänä 
vuonna 100 vuotta täyttävää Turun 
kauppakamaria. Se on perustami-
sestaan lähtien toiminut koko Varsi-
nais-Suomen alueella elinkeinoelä-
män edunvalvojana, asiantuntijana 
ja kouluttajana. Turun kauppakama-
rilla on ollut merkittävä rooli hankkei-
den ja yhteistyön rakentajana. Turun 
kauppakamari on yksi Pohjoismaiden 
suurimmista kauppakamareista. 
Onnittelemme kaikkia palkinnon saa-
jia!

Aikaisempien vuosien  
Entrepreneur Spirit of Turku  
-palkinnon saajiin voi käydä  

tutustumassa: 
businesscampturku.fi/ 
portfolio/yrityspalkinnot
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Vasemmalta: Ville Haaslahti, Hidex Oy; Janne Kalhama, Flowpark Oy; 
Markus Merne, Oy Everon Ab ja Minna Arve, Turun kauppakamari

Tero Piispanen esitteli yritysten kansainvä-
listymistä tukevia palveluita kuntakierrok-
sen viimeisessä tilaisuudessa  
Sauvossa 15.3.

  >  

Turun seudun kuntien yrityksille suuntaamista yrityspalveluista on viime kesästä lähtien vastannut Turku 
Science Park Oy. Talven aikana teimme kymmenen kuntaa kattaneen kuntakierroksen, jolla yhtiön toimin-
taa ja palveluita tehtiin tutuiksi niin yrittäjille kuin kuntapäättäjillekin. 

Kuntakierros esitteli Turku 
Science Park Oy:n palvelut

Turku Science Park Oy:n kuntakier-
roksen tavoitteena oli tuoda seudul-
liset yrityspalvelut lähemmäs sekä 
yrittäjiä että toiminnan rahoitukseen 
osallistuvia kuntia. Vuosi sitten teetetyn 
selvityksen perusteella palvelut ja niiden 
tuottajat tunnetaan yrittäjien keskuu-
dessa melko heikosti, vaikka palveluita 
ja verkostoja hyödyntävien mielikuvat 
palveluista olivatkin positiivisia.

Tammi-maaliskuun aikana järjes-
tettiin kymmenen aamukahvitilai-
suutta, jotka keräsivät yhteensä 150 
osallistujaa. Kierros alkoi Naantalin 
Kylpylästä 15.1. ja päättyi Mynä-
mäen, Nousiaisten, Ruskon, Liedon, 
Paimion Raision, Kaarinan, ja Mas-

kun jälkeen 15.3. Sauvossa Kalle’s 
Backassa pidettyyn tilaisuuteen.

– Saimme hyvää palautetta ja aa-
mujen anti koettiin hyödyllisiksi niin 
kuntien edustajilta kuin yrittäjiltäkin 
saadussa palautteessa. Keskustelui- 
den ja palautelomakkeiden kautta 
kertyi runsaasti yhteydenottopyyntö-
jä, joista osa on jo edennyt esimer-
kiksi yrityksen kasvuun tai kehittämis-
prosesseihin liittyviksi toimenpiteiksi, 
kertoo tiedottaja Riku Näsänen.

Kierrokseen valmistautuminen 
vaati Turku Science Park Oy:ssä 
asioiden tiivistämistä ja yksinkertais-
tamista. Valmisteilla olevassa isossa 
viestinnän ja markkinoinnin koko- 

naisuudistuksessa tunnettuuden pa-
rantaminen, helpompi lähestyttävyys 
sekä selkeämmän palvelukokonai-
suuden luominen ovat yhtiön ykkös-
tavoitteita. 

– Kuntakierros oli tässä ensim-
mäinen askel. Pelkkä netin ja somen 
välityksellä viestiminen ei riitä, tarvi-
taan myös jalkautumista yrittäjien 
ja päättäjien luo. Suunnitelmissa on 
jo jatkoa kuntakierrokselle, mutta 
toivomme myös kutsuja kunnissa 
järjestettäviin tilaisuuksiin. Tulemme 
mielellään kertomaan palveluistam-
me vaikkapa yrittäjäyhdistysten ko-
kouksiin, muistuttaa Turku Science 
Park Oy:n markkinointipäällikkö Han-
nele Haapamäki.

TEKSTI JA KUVAT RIKU NÄSÄNEN

Suunnitelmissa on jo jatkoa 
kuntakierrokselle, mutta toi-
vomme myös kutsuja kunnis-
sa järjestettäviin tilaisuuksiin.

Cafe-Ravintola Masku oli aamukahvien pitopaikkana maaliskuun alussa. Erik Lehtonen  
kertoi alkaville yrityksille suunnatuista palveluista.

Kuntakierroksen toinen tilaisuus pidettiin Mynämäen uimahallin  
kerhotilassa tammikuun puolivälissä.
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Esa Tervo

Mitä kuuluu nyt?

TEKSTI ANNE KORTELA  

ilvipalveluihin Microsoftin kulta-kehityskumppa-
nina erikoistuneen Neoxen Oy:n koulutuspalve-
luja jaetaan ympäri maailmaa suomalaisten asia-

kasyritysten verkostojen kautta. 
– Aikuiskoulutukseen ja valmennukseen liittyvien 

ratkaisujen kysyntä kasvaa nopeasti. Irrotimme nämä 
innovaatiot omaan yhtiöön, XoomPointiin, joka on läh-
tenyt äärettömän hyvin käyntiin. Liikevaihto tuplaantuu 
vuosittain. Neoxen jatkaa teknologiayhtiönä hyödyntäen 
myös avoimen lähdekoodin ratkaisuja, toimitusjohtaja 
Esa Tervo toteaa. 

Tervon mukaan pilvipalvelujen kehittyminen on muutta-
nut koko toimialan 3-4 vuodessa, ja osaamisen hallin-
nasta on tullut kansainvälisen kilpailukyvyn tärkeä tekijä. 
Käyttökohteita ovat esimerkiksi erilaiset pätevöittämis-
koulutukset. 

– Suomi-lähtöisten kansainvälisten yritysten näkymät 
ovat ripeästi paranemassa. Uusia mahdollisuuksia tuo 
erityisesti IoT, jonka EU-standardointityöryhmässä olen 
mukana. On harmi, etteivät suomalaiset yritykset ole 
vielä paljon innostuneet IoT:sta.  Esimerkiksi Suomi 100 
-digitalisointihanke Reboot Finland ei ole saanut riittä-
västi huomiota. 

esupalvelu Hans Langh Oy tarjoaa vaativia teol-
lisuuden ja rakennusten puhdistuspalveluja. Se 
on vanhin Hans Langhin perustamista yhtiöistä 

ja nykyinen toimitusjohtaja on tytär Linda Langh. Hans 
Langh on edelleen mukana hallituksen puheenjohtaja-
na ja toinen tytär Laura Langh-Lagerlöf johtaa muita 
kolmea yhtiötä. Uusin kaupallinen keksintö on rikkipe-
surivesien puhdistuslaitteisto, jossa on hyödynnetty 
Pesupalvelun kehittämiä puhdistusmenetelmiä.

– Perheyrittäjyys on luontevaa, ja olen saanut vähi-
tellen vastuuta. Tällä hetkellä Meyerin telakka antaa 
meillekin positiivista virettä, sillä meriteollisuus on suurin 
asiakasryhmämme, ja uusissa laivoissa on paljon puh-
distettavaa paloturvallisuudenkin takia. Myös raken-
nustyömailla töitä riittää, Linda Langh kertoo.

Vuodenvaihteessa otettiin käyttöön uusi prosessilaitos, 
joka mahdollistaa öljyisten jätevesien entistä tehok-
kaamman ja tarkemman puhdistuksen.

– Nyt voimme toimia vielä vastuullisemmin kuin en-
nen, ja öljyisten jätteiden pitkiä kuljetusmatkoja muualle 
voidaan vähentää, Linda Langh iloitsee.

Liikevaihto on kehittynyt suotuisasti, ja kaikkiaan Langh 
Yhtiöt työllistävät noin 170 henkeä. 

Neoxen Oy
Nopeaa kasvua 
aikuiskoulutuksen 
palveluilla

Kuulumisistaan kertovat aiempina vuosina Entrepreneurial Spirit of Turku -palkintoja saaneet  
yritykset. Vuonna 2008 Born Global -palkinnon sai Neoxen ja vuonna 2012 erityistunnustuksen  
yrittäjäurastaan sai merenkulkuneuvos Hans Langh.

Pesupalvelu 
Hans Langh Oy 
Positiivista 
virettä ja 
vastuullisuuden 
kehittämistä
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TEKSTI RIKU NÄSÄNEN, PAULA PELKOLA  

KUVAT SONJA HYRYNSALMI, OLLI HAKALA, RABBIT VISUALS, RIKU NÄSÄNEN

Kuulumisia korttelista

Turun seudun vierailu- ja innovaatiokeskuk-
sen  rakennustyöt etenevät. Tammikuussa muurat-
tiin peruskivi ja avajaisia vietetään ensi joulukuussa. 
Vierailukeskus tulee palvelemaan niin Turun seudun 
yritysten, innovaatioiden kuin kaupunkisuunnittelun-
kin esittelytilana. Keskukseen muuttaa myös World 
Trade Center Turku, mikä tuo Turku Science Parkin 
alueelle lisää kansainvälistymistä tukevia palveluita. 

Turku ICT Week maaliskuun puolivälissä saavutti 
uuden osallistujaennätyksen. Vaikka tilaisuudet olivat 
erinomaisia, vaikutti 1500 kävijän rajan rikkomisen 
taustalla laadun ohella määrä: viiden päivän aikana jär-
jestettiin peräti 18 eri tapahtumaa. Tämän vuoden tar-
jonnasta mainittakoon mm. Turku Robotics (kuvassa), 
Tietoturvapäivä ja Digital Futures -seminaari. 

Business Camp keräsi huhtikuun alussa Logo-
moon yli 500-henkisen yleisön viettämään leiripäivää. 
Turku Science Park Oy:n järjestämässä päivässä 
kuultiin 55 puhujaa 45 eri organisaatiosta erilaisis-
sa workshopeissa ja miniseminaareissa. Päälavan 
keynote-puhujina sykähdyttivät Nokian ja F-Securen 
hallituksia johtava Risto Siilasmaa, Fifth Corner In-
c.:n perustaja Nelli Lähteenmäki ja Finlayson Oy:n 
toimitusjohtaja Jukka Kurttila. 

Kansainvälisen kaupan yritysinfoja on jälleen kevään 
aikana järjestetty Potkurin tiloissa. Toukokuun alun ti-
laisuudessa aiheena oli Lähi-itä ja maaliskuussa Venä-
jä. Helmikuussa teemana oli Etelä-Amerikka. Kuvassa 
Facundo Vila Argentiinan Suomen suurlähetystöstä 
kertoo maansa liike-elämän näkymistä sekä uusiutuvan 
energian kysymyksistä Argentiinan näkökulmasta. Ke-
säkuussa tulossa on vielä Turkki-aiheinen tilaisuus.

Alkuvuonna Turku Science Park Oy kiersi Turun seudun kunnat, kuten toisaalla 
tässä lehdessä kerromme. Kevään muusta runsaasta tapahtumatarjonnasta  
tässä maistiaisina Business Camp, Turku ICT Week, kansainvälisen kaupan  
infotilaisuudet Potkurissa sekä Turun seudun vierailu- ja innovaatiokeskus.

 
 




