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SPU OY PALKITTIIN TEKNOLOGIASTA TUOTTEIKSI -SÄÄTIÖN
TUNNUSTUSPALKINNOLLA
Teknologiasta Tuotteiksi –säätiön 15 000 euron tunnustuspalkinto luovutettiin SPU Oy:lle
kiinteistöalan huippuseminaarissa Aulangolla. SPU Oy valmistaa kehittämiään
eristeratkaisuja erityyppisiin rakennuksiin. Säätiö haluaa tämän vuoden palkinnolla
erityisesti korostaa ja palkita suomalaista pitkäaikaista ja sitoutunutta yrittämistä, vahvaa
panostusta tutkimukseen ja tuotekehitykseen sekä järjestelmällistä viennin kehittämistä.
Teknologiasta Tuotteiksi -säätiö tukee suomalaisten tuoteideoiden ja teknologioiden tuotteistamista ja
kansainvälistymistä. Säätiön toiminta-alueena on ympäristö, erityisesti hyvä sisäympäristö. Säätiö jakaa
vuosittain 15 000 euron tunnustuspalkinnon. Vuonna 2012 tunnustuspalkinto jaettiin Mikkelin
Ammattikorkeakoulun talotekniikan koulutusohjelmalle pitkäjänteisestä kehitystyöstä opetuksen laadun
nostamiseksi, jonka tuloksena opiskelijat ovat menestyneet valtakunnallisissa ja kansainvälisissä LVIkilpailuissa. Säätiön kunniamaininnan sai vuonna 2012 Oras Oy.
Teknologiasta Tuotteiksi -säätiön vuoden 2013 tunnustuspalkinto on päätetty antaa SPU Oy:lle. Yrityksen
panostus tutkimukseen ja tuotekehitykseen on ollut pitkäaikaista ja merkittävää. Tuotekehityksellä on luotu
eristämisratkaisuja erityyppisille rakennuksille sekä passiivi- että nollaenergiarakentamiseen. SPU Eristeille
on myönnetty ensimmäisenä lämmöneristeenä M1-sisäilmaluokitus. Yhtiön tuotteita myydään omien
tytäryhtiöiden kautta useissa maissa.
Uudisrakentamisessa SPU -eristeillä saavutetaan hyvät lämmöneristysominaisuudet tavanomaisilla
rakennepaksuuksilla ja kustannuksilla. Vanhojen rakennusten lisälämmöneristäminen voidaan tehdä
rakennuksen sisäpuolelle ilman julkisivujen uusimisia.
Palkinnon vastaanotti Kiinteistöjen sijoitus-, rahoitus- ja kehitys- ja palveluliiketoiminnan Vuosiseminaarissa
7.11.2013 Aulangolla SPU Oy:n hallituksen puheenjohtaja Janne Jormalainen. Palkinnon luovutti
Teknologiasta Tuotteiksi -säätiön hallituksen puheenjohtaja Mika Halttunen.
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Teknologiasta Tuotteiksi -säätiö
Vuonna 1994 perustetun Teknologiasta Tuotteiksi -säätiön toiminta-ajatuksena on palkita
tunnustuspalkinnoin yrityksiä, yhteisöjä ja yksityishenkilöitä. Päätökset palkittavista tahoista tekee säätiön
hallitus. Säätiön hallituksessa on edustus seuraavista organisaatioista: Finpro, Finnvera, Työ- ja
elinkeinoministeriö, Keksintösäätiö, SITRA, Tekes, Ympäristöministeriö, Iitin kunta ja Halton Oy.

Palkinnonsaajakandidaatit säätiön hallitukselle esittelee vuosittain yksi kiinteistö- ja rakennusklusterin
merkittävistä järjestöistä. Tänä vuonna esittelystä vastasi Rakennusteollisuus RT ry.

SPU Oy
SPU on suomalainen, yksityinen rakennusmateriaalialan konserni, johon kuuluu SPU Oy:n lisäksi SPU
Isolering AB Ruotsissa, SPU Isolering AS Norjassa, SPU Insulation Baltics Oû Virossa sekä OOO SPU
Systems Venäjällä.
Päätuotteena on polyuretaanista valmistetut SPU Eristeet, joita käytetään uudis- ja korjausrakentamisessa.
Yritys on toiminut vuodesta 1977, sen liikevaihto vuonna 2012 oli yli 20 M€ ja yritys työllistää 55 henkilöä.
Panostus vuosittain tuotteiden ja toiminnan kehittämiseen runsaat neljä prosenttia liikevaihdosta.
Normaaleissa rakennuksissa lämmitysenergia muodostaa rakennuksien aiheuttamista ympäristöhaitoista
suurimman osan, joten lämmitysenergiaa säästävien tuotteiden oikea käyttö säästää luonnonvaroja tuleville
polville.

Vuosiseminaari
Vuosiseminaari kokoaa yhteen kiinnostavimmat asiantuntijat, joiden toiminnan keskiössä on kiinteistö
sijoittajasta rahoittajaan, kehittäjään, neuvonantajaan, rakennuttajaan, palvelun tuottajaan ja sen käyttäjään.
Kyseessä on alan suurtapahtuma. Lue lisää www.vuosiseminaari.fi
Tiedotusvälineiden edustajat ovat lämpimästi tervetulleita kuuntelemaan puheenvuoroja ja mielenkiintoisia
keskusteluja. Halutessanne voitte myös haastatella seminaarin puhujia ja asiantuntijoita.
Haastattelupyynnöissä voitte olla yhteydessä Liisa Kallioon, liisa.kallio@kiinko.fi ja puh. 040 5121508.

