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U
usi talous pakenee 
määritelmiä, min-
kä näkee Ruoho-
lahden Technopo-
liksessa. Yhteen 
osoitteeseen Hiili-
katu 3:een mahtuu 
ohjelmistotaloja, 

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun 
Start-up Center, miljoonia ihmisiä yli 
190 maassa tavoittava Muxlim ja yhden 
naisen agentuuri, joka välittää designin 
ammattilaisia Suomessa.

Hiilikatu 3 ei ole pelkkä osoite. Siel-
lä asuu tulevaisuutemme. Piilaaksonkin 
katsotaan alkaneen paloaltolaisesta au-
totallista, jossa Hewlett-Packard piti en-
simmäisen bisnespalaverinsa.

Uusi talous määrittää itse itseään ko-
ko ajan. Hiilikatu 3:n väellä on useita 
käytäntöjä, joista konservatiivisemmat 
yritykset voisivat ottaa mallia. Esimer-
kiksi Socializing Friday, jossa naapurin 
toimiston ponnaripäisistä insinööreistä 
tai oman alan kilpailijoista tulee yhteis-
työkumppaneita.

Luovan taLouden pesä
Uusi talous, luova talous, 

innovaatiotalous. Ei ole 

tärkeää, millä nimellä sitä 

kutsutaan. Tärkeintä on 

ymmärtää, että sen pitäisi 

nostaa Suomi suosta ja se 

asuu hiilikatu 3:n kaltaisissa 

paikoissa.

Pois periferiasta

 – Uudessa suomalaisessa yrityskult-
tuurissa olennaiseen osaan nousee sin-
nikäs, aktiivinen ja oivaltava 
yrittäjäpersoona, jonka 
ympärille rakentuu 
mielenkiintoisia 
verkostoja, Jyväs-
kylän yliopiston in-
novaatiotoiminnan 
tutkimusprofessori 
Antti Hautamäki 
sanoo.

hän kannustaa suo-
malaista järjestelmää muut-
tumaan. oikeastaan meidän on pakko 
muuttua. Nykyisen systeemin ja suur-
ten korporaatioiden aika on ohi.

– Perinteinen teollisuus on aurin-
gonlaskun alaa. Siellä ei ole vahvaa 
panostusta sisältöihin, merkityksiin, 
palveluihin tai hyvinvointiin, hautamäki 
kritisoi.

– Koko rakenne muuttuu. Korporaa-
tiokulttuurin rinnalle tarvitaan pienten 
yritysten verkostoa. Se työllistää, kun 
pieniä yrityksiä on satoja. Silloin siinä 
alkaa olla uutta volyymia ja esiin nou-
see uusia kasvuyrityksiä, hautamäki 
uskoo.

hautamäki kritisoi suurten yritysten 
johtamaa taloutta vanhanaikaisuudes-
ta, jonka takia dynaaminen pienyrittäjä-
kenttä ei ole päässyt kunnolla kehitty-
mään Suomessa.

– Uuden kulttuurin täytyy perustua 
luovaan talouteen, jossa sovellamme 
vahvasti osaamistamme kaikilla aloilla, 
hautamäki sanoo.

hautamäki kehottaa suomalaisia 
yrityksiä syöksymään rohkeasti uusille 
markkinoille.

– Pitää mennä sinne, missä mark-
kinat ovat ja pitää toimia yhdessä kiin-
nostavien yritysten kanssa, olivat ne 
sitten Shanghaissa tai münchenissä tai 
Piilaaksossa, hautamäki muistuttaa.

Ruoholahden Technopoliksen malli-
oppilaisiin kuuluu maailmanlaajuiselle 
markkinalle levittäytynyt Muxlim. Tä-
män mittaluokan globaalisuus on suo-
malaissyntyisille yrityksille harvinaista.

antti hautamäki viittaa lokakuussa 
ilmestyneeseen Suomen innovaatio-
strategian arviointiraporttiin ja Suomen 
Akatemian tekemään raporttiin Suomen 
tieteen tilasta.

– Niiden yhteinen viesti kuuluu: 
innovaatiotoimintamme on aivan liian 
kansallista ja sisäänpäin kääntynyttä. 
on vaarana, että jäämme periferiaksi, 
eristyneeksi maaksi. n JN

CodemAte

Perustettu 2007.
mitä tekee? 
”Tarjoamme kustannustehokkaita oh-

jelmistonkehityspalveluita. meillä on alusta 
asti ollut yksikkö ulkomailla, minkä ansios-
ta yrityksessä ei ole niin sanotusti ylimää-
räistä läskiä Suomessa”, kuvailee toimitus-
johtaja toni Piiranen.

työntekijöitä?
Suomessa 24, Bangladeshissa ”noin 

30”.
miten menee? 
Toimintaa on kasvatettu orgaanisesti, ei 

riskirahoituksella. lama ei näy, kasvua vii-
me vuonna yli 20 prosenttia.

elämä Hiilikatu 3:ssa? 
”hyödyllinen paikka, muiden yritysten 

kanssa vaihdetaan ideoita ja tehdään yh-
teistyötä. Socializing Friday on loistava ta-
pa verkottua ja markkinoida.”

tulevaisuus? 
”Voimakasta kasvua! orgaanisesti.”

esiiNtymistAidoN 
AkAtemiA

Perustettu maaliskuussa 2009.
mitä tekee? 
”Tarjoamme esiintymisvalmennusta 

yrityksille, julkishallinnon toimijoille ja yk-
sityishenkilöille”, kertoo omistaja ja luova 
johtaja ilkka tyynelä.

työntekijöitä? 
Kaksi plus freelancereita.
miten menee? 
”Koko ajan paremmin!” Yritys haluaa 

turvata Suomen kilpailukyvyn parempien 
esiintymistaitojen kautta. asiakkaina muun 
muassa Yle, Sub, Ruukki ja Alko.

elämä Hiilikatu 3:ssa? 
”Synergiaedut ovat ihan selkeitä. 

Technopoliksessa on paljon virikkeitä, mut-
ta ei häiriöksi asti. meillä on selkeä oma 
linjamme.”

tulevaisuus? 
”haluamme olla tunnettu tekijä omalla 

alallamme. markkinajohtaja.”

memegrouP

Perustettu helsingissä kesällä 2008.
mitä tekee? 
”autamme yhteisöjä keskustelemaan 

enemmän. Käytännössä luomme viestintä-
konsepteja ja tekstejä yritysten perinteisiin 
viestintäkanaviin ja yhä enemmän myös 
sosiaaliseen mediaan”, kertoo toimitusjoh-
taja kristiina Pääkkönen.

työntekijöitä? 
Suomessa 1–2 henkilöä. Projektitiimeis-

sä on yleensä 2–5 jäsentä. Kansainvälisissä 
projekteissa mukana myös yksittäisiä ulko-
mailla toimivia yrittäjiä.

miten menee? 
”Töitä tarjolla enemmän kuin ehditään 

tehdä. Verkostoidumme aktiivisesti sosi-
aalisessa mediassa ja panostamme tyyty-
väisiin asiakkaisiin, jotka suosittelevatkin 
meitä aktiivisesti eteenpäin.”

elämä Hiilikatu 3:ssa? 
”Täältä löytyy edistyksellisiä ajattelijoi-

ta. Yrittäjän sielu ja sivistynyt mieli saavat 
aikaan ennennäkemätöntä yhteistyötä. 
Yritykset toimivat toistensa sparraajina ja 
myyntikanavina, monen kanssa on yhteisiä 
asiakkaita. Toisaalta on haastavaa ehtiä 
verkostoitumaan ja valita parhaat kump-
panit.”

tulevaisuus? 
”Yritysten viestintäpanosten siirtyessä 

sosiaalisiin medioihin olemme kumppani, 
joka hallitsee sekä perinteisen että uuden 
viestinnän.”

CreAgeNt

Perustettu 2007.
mitä tekee? 
”olemme Suomen ensimmäinen design 

broker, joka välittää designosaajia yritysten 
erilaisiin tarpeisiin ja projekteihin ja kon-
sultoi designin hyödyntämisessä”, kertoo 
perustaja Päivi rosti.

työntekijät? 
Yksi. Tarvittaessa yritys käyttää laajaa 

yhteistyökumppaneiden verkostoa.
miten menee? 
”Creagent on toimintamallin kehitysvai-

heessa. Nyt meneillään palvelukonseptin 
loppuhionta: kehityssuunnitelman mukai-
sesti palvelun lanseerauksessa tähtäyksenä 
on 2010. Verkostomme käsittää nyt sata-
kunta erilaista designosaajaa, ja lisää tulee 
koko ajan.”

elämä Hiilikatu 3:ssa? 
”Suurimmat hyödyt ovat yritysyhteisö, 

verkostoituminen erilaisten toimijoiden 
kanssa ja toimivat fasiliteetit.”

tulevaisuus? 
”Yrityksen palvelurepertuaari ja henki-

löstömäärä kasvaa. Kolmen vuoden visi-
ossa Creagent on tuonut uudenlaisen toi-
mintatavan designpalvelujen käyttämiseen: 
yritys on palvelusegmentin edelläkävijä 
Suomessa ja kansainvälistymisen ensiaske-
leita on otettu.” n JANi  Ni iPolA

CodeNomiCoN

Perustettu vuonna 2001 oulussa.
mitä tekee? 
”olemme tietoturvallisia ja toimintavar-

moja järjestelmiä rakentava ohjelmisto- ja 
palvelutalo. asiakasyrityksiämme löytyy 
niin telekommunikaatio-, internet-, rahoi-
tus- kuin julkiseltakin sektorilta eri puolilta 
maailmaa”, kertoo johtaja tuija Postari-
kivistö.

työntekijöitä? 
Suomessa vajaa 30, ulkomailla vajaa 10.
miten menee? 
”Yritys on panostanut voimakkaasti 

kansainvälisille markkinoille ja liikevaihto 
on kasvanut 30–60 prosentin vuosivauhtia. 
Vuosi 2009 päättyi reilusti voitollisena.”

elämä Hiilikatu 3:ssa? 
”helppo ympäristö lähteä liikkeelle: on 

tila- ja palvelutarjontaa, koulutus- ja rahoi-
tuspalveluita. mutta Suomi on jokseenkin 
kaukana joistakin maailmankolkista kat-
sottuna. Puuttuva kansainvälisen tason 
käytännön myynti- ja markkinointiosaami-
nen pakottavat hakemaan sen osaamisen 
ulkomailta toiminnan laajenemisen takaa-
miseksi.”

tulevaisuus?
”Kasvuvauhti jatkuu. Tietoturvan mer-

kitys osana ohjelmistokehitystä aletaan 
tunnustaa laajemminkin. Ylipäänsä aletaan 
siirtyä aiemmasta reaktiivisesta tietotur-
vasta ennakoivaan, ongelmat syntysijoil-
laan poistavaan lähestymistapaan, jota 
Codenomicon edustaa.”

sCoPe

Perustetaan tammikuussa 2010.
mitä tekee? 
”Scope yhdistää innovaatio-, tuotekehi-

tys- ja kaupallistamispalvelut tuoreella, ko-
konaisvaltaisella tavalla. Verkostoituminen 
ja oman toiminnan jatkuva kehittäminen 
ovat Scopen toimintaperiaatteita”, kuvai-
lee yrityksen perustajiin kuuluva teollinen 
muotoilija Jarmo lehtonen.

työntekijät? 
Neljä pääosakasta ja kumppaniverkosto.
miten menee? 
”hyvin! Yritys on perusteilla tammikuus-

sa 2010 ja aloittaa Technopoliksen Yritys-
hautomossa.”

elämä Hiilikatu 3:ssa? 
”Technopolis tarjoaa valmiin toimin-

tainfrastruktuurin ja laajat verkostoitu-
mismahdollisuudet. Toisaalta Suomessa 
haasteita ovat ainakin lyhyellä tähtäimellä 
tämänhetkinen taloustilanne ja sitä kautta 
yritysten valmius tai resurssit toimintansa 
kehittämiseen.”

tulevaisuus? 
”Kolmen vuoden kuluttua olemme halli-

tusti kasvanut yritys, joka on löytänyt oman 
paikkansa kotimaan markkinoilla ja päässyt 
alkuun kansainvälistymisessään.”

HiilikAtu 3:ssA  
myös

•	 Aalto Start-Up Center, Aalto-yliopiston 
yrityshautomo 

•	 Arabus, luovien alojen oma yrityshau-
tomo, osa aalto-yliopiston kauppa-
korkeakoulun Start-Up Centeriä 

•	 Intunex, osaamisen hallinnan ohjel-
mistotuotteita ja asiantuntijapalvelu-
ja tarjoava yritys

•	 Muxlim, muslimeille suunnattu yhtei-
söpalvelu 

•	 Elina Ahlbäck Literary Agency, itsenäi-
nen kirjallisuusagentuuri 

•	 Kayiwa, muotoilu- ja designyritys 
• Kasey Corporation, iT-ratkaisuja sosi-

aalisista verkoista S-commerceen
•	 Huitale, ketterien menetelmien val-

mennukseen ja koulutukseen keskit-
tynyt ohjelmistotalo
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