
 

Hiilineutraalit ratkaisut Varsinais-Suomessa 2020-2022 hankkeessa lähtökohtana on teollisten alihankintayritysten ja teollisuuden palveluyritysten 

kehittämistoiminnan ylläpitäminen sekä yritysten toimintaedellytysten ja kilpailukyvyn parantaminen. Hankkeen avulla löydetään ratkaisuja 

yritysten kehittämistarpeisiin, kasvun haasteisiin/esteisiin tiedonjaon, verkostoitumisen ja vertaisoppimisen keinoin.  

Hankkeen läpileikkaavana teemana on ympäristön ja ilmastovaikutusten entistä suurempi huomioiminen ja hiilineutraalisuus. Hanketta rahoittaa 

Varsinais-Suomen ELY-keskus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014-2020. Osa rahoituksesta tulee mukanaolevilta kunnilta.  
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Tulevaisuuden teollisuuskumppani –foorumi avaa näkymiä tehokkuuteen ja kestäviin 

toimintamalleihin teollisten alojen toimijoille Varsinais-Suomessa 

Hiilineutraalit ratkaisut Varsinais-Suomessa -hanke järjestää ajankohtaisen tilaisuuden teollisten alojen tulevaisuuden 

näkymistä ja uusista toimintatavoista. Puhujina tilaisuudessa ovat muun muassa Valmet Automotiven Olof Bongwald, St1:n 

Mika Anttonen sekä Grönlund Palveluiden Tiina Holopainen. Päätilaisuus järjestetään torstaina 29.10 Uudessakaupungissa, 

josta puheenvuorot striimataan muille paikkakunnille Saloon, Loimaalle, Pöytyään, Paraisille sekä Kemiönsaarelle. 

Tilaisuuteen on myös etäosallistumismahdollisuus. 

Toiminnan tehostaminen, ympäristöasiat, vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat olleet osa suurempien yritysten toiminnan ohjausta jo 

pidempään. Yritysten tarve kehittää toimintaa muuttuvassa toimintaympäristössä on jatkuva ja edellä mainittujen osa-alueiden merkitys 

on tulevaisuudessa korostumassa eri kokoluokan toimijoiden parissa. Parhaimmillaan näiden asioiden kehittäminen parantaa yrityksen 

kannattavuutta ja kilpailukykyä. 

”Olemme saaneet teollisuuden alihankintayrityksiltä viestiä, että joidenkin suurempien toimijoiden suunnalta on esitetty vaatimuksia 

alihankkijoille toiminnan hiilineutraaliuden saavuttamisesta”, toteaa Yrityssalon toimitusjohtaja Jyrki Moilanen. 

Tulevaisuuden teollisuuskumppani –foorumi on Hiilineutraalit ratkaisut Varsinais-Suomessa 2020 -2022 –hankeen aloitustilaisuus. 

Tilaisuus toimii hankkeen osalta keskustelun avaajana aihealueisiin, jotka ohjaavat lähitulevaisuudessa uusien 

liiketoimintamahdollisuuksien syntymistä, nykyisten toimintatapojen uudistumista sekä kasvun ja viennin mahdollisuuksia. 

”Tilaisuuden yrityspuheenvuorot viestivät kehittämisen, resurssiviisauden ja uuden omaksumisen tärkeyttä tulevaisuudessa”, toteaa 

elinkeinojohtaja Jarkko Heinonen Uudestakaupungista. 

Asiantuntijaseminaareja, verkostoitumista ja kehittämistarpeiden selvittämistä 

Hiilineutraalit ratkaisut Varsinais-Suomessa 2020-2022 –hanke tukee teollisten alihankinta- ja palveluyrityksien kehittämistoimintaa 

kilpailukyvyn ja toimintaedellytysten parantamiseksi. Hankkeen projektipäälliköt tulevat olemaan tiiviissä yhteydessä alueen yrityksiin ja 

muihin toimijoihin. Hankkeen toimesta tullaan järjestämään muun muassa asiantuntijaseminaareja, infotilaisuuksia ja yritysvierailuja. 

Hankkeella tavoitellaan kestävämpiä ja tehokkaampia toimintatapoja sekä yritysten verkostoitumista ja yhteistyön lisäämistä. Hankkeen 

järjestämät tilaisuudet ovat avoimia kaikille. 

”Tähän mennessä tehtyjen yrityskäyntien perusteella nähdään, että yritysten yhteystyön ja verkostoitumisen myötä on löydettävissä 

esimerkiksi sivuvirtoihin liittyviä uusia liiketoimintamahdollisuuksia”, kertoo projektipäällikkö Kenneth Nordell Turunmaalta. 

”Yritysvierailut, erilaiset tapahtumat ja seminaarit auttavat yrityksiä verkostoitumaan, toisilta oppimaan ja löytämään tietoa niin 

rahoitus- kuin kehittämisinstrumenteista. Tämä on tärkeää toimintaa seutumme teollisuudelle”, sanoo Loimaan elinvoimajohtaja Matti 

Tunkkari. 

Hanketta toteuttavat yhteistyössä Yrityssalo, Ukipolis, Kemiönsaari, Parainen, Loimaa ja Pöytyä. Hanketta rahoittavat Varsinais-Suomen 

ELY-keskus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta sekä hankkeessa mukana olevat kunnat. 
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