
 
 
 
 
 

 

10-vuotias NBC juhli 
 
Aurinkoinen Uunisaari kokosi reilut 160 kutsuvierasta juhlistamaan Helsingin kauppakorkea-
koulun Pienyrityskeskuksen New Business Center –yrityshautomoa.  
 
HSE alkoi suunnitella oman yrityshautomon perustamista 90-luvun puolivälissä ulkomaisten 
kokemusten ja asiantuntijoiden innostamana. Pienyrityskeskuksen väki perehtyi hautomojen 
toimintatapoihin Suomessa ja maailmalla ennen kuin Arkadiankadulle perustettiin 100 neliön 
hautomo, johon sijoittui alkuvaiheessa kuusi yritystä.  
 

- NBC:lle on ollut tyypillistä, että 
hautomoyritysten omistajilla on omat 
yhteytensä Helsingin kauppakorkea-
kouluun tai muihin korkeakouluihin, 
Pienyrityskeskuksen johtaja Pentti 
Mustalampi sanoi tervehdyspuheessaan. 

 
Alkuvaiheesta NBC:n tilat ovat kymmen-
kertaistuneet, ja sieltä on hakenut vuosien 
varrella eväitä 160 yritystä, joissa arvioidaan 
olevan noin 500 työpaikkaa. Entisiin yrityksiin 
pidetään edelleen tiiviitä yhteyksiä. 
 

- NBC:ssä olleet yritykset ovat innovatiivisia, kasvavia yrityksiä. Se on juhlimisen arvoinen 
suoritus, Mustalampi korosti.  

 
Tärkeistä yhteistyökumppaneista vuosien varrella Mustalampi nosti esille Uudenmaan TE-
keskuksen ja sen hautomotoiminnan ”grand old man” –kummisedän, nyt jo eläkkeellä olevan 
Esa Sahlmanin. NBC:n tuorein yhteistyökumppani sen sijaan on Yksityisyrittäjäin säätiö. Entisis-
tä hautomoyrityksistä oman tarinansa kertoivat Sievo Oy ja Vico Software Oy.  
 
Yritysten hankintatoimen tehostamiseen 
ohjelmiston kehittäneen Sievo Oy:n perustivat jo 
opiskeluaikoina TKK:lla tutustuneet Matti 
Sillanpää ja Sammeli Sammalkorpi. Hautomossa 
2004-2006 ollut yritys on kansainvälistynyt ja 
kasvanut vauhdilla. Tänä vuonna työntekijöitä on 
jo 15, toimitilaa pari sataa neliötä ja asiakkaina 
muun muassa Lego, UPM, Kemira ja Chr. 
Hansen. Suunnitelmissa on perustaa toimipiste 
Ruotsiin tämän vuoden kuluessa.  
 

- Yrityksen tavoitteena on nyt laajentua 
Pohjoismaista alkaen, Sammalkorpi linjaa.  

 
Nykyään Vico Software Oy:n nimellä toimiva rakennusalan tuotannonohjausmenetelmän kehit-
tänyt yritys perustettiin vuonna 2000. Referenssejä muun muassa Kerava-Lahti –oikoradan ja 
Kampin kauppakeskuksen rakennusprojekteista saanut yritys onnistui myymään kehittämänsä 



   2(2) 
 

 
 
 

 

järjestelmänsä työkaluksi valtaosaan maan rakennusalan yrityksiä. Yritys kiinnosti myös kan-
sainvälisiä toimijoita, ja se myytiin amerikkalaisomistukseen loppuvuonna 2006. Tänä vuonna 
perustettiin uusi yritys Vico Systems Oy.  
 

- Olemme aloittaneet pienestä, kasvaneet isoiksi, tuotteita on myyty maailmalle ja ne on 
otettu siellä vastaan. Nyt olemme taas pieni yritys, mutta monta kokemusta rikkaampi, 
country manager Johan Appelqvist kuvaa aikanaan neljä vuotta NBC-hautomossa toi-
mintaansa kehittäneen yrityksen taivalta.  

 
Yhden naisen yritys, Voimapaja Oy, viihtyi hautomossa pari vuotta 2000-luvun alussa. Alkujaan 
sähköisen median sisällöntuotantoa suunnitellut yritys on sittemmin palannut painetun median 
puolelle. Yli 25 vuoden virkamiesuran mm. Stakesissa ja Tampereen  yliopistossa tehnyt Leila 
Simonen kertoo, että yritys syntyi halusta kouluttaa ja tehdä pientä, luovaa ja innovatiivista si-
sältöä. 
 

- NBC:ssä liikeidea täsmentyi. Toteutan nyt 
monia naisteemaisia juttuja, kuten 
elämysmatkoja ulkomailla, koulutan naisia 
vaikkapa sijoittamaan, kustannan kirjoja 
sekä kirjoitan dekkareita ja tietokirjoja, 
Simonen kuvaa yrittäjyyttään.  

 
NBC:n juhlaseminaarissa alustivat myös 
yhteistyökumppanit markkinointijohtaja Pekka 
Mattila Eläke-Fenniasta, rahoituspäälliköt Sirke 
Huhanantti ja Teemu Ratinen Sammosta ja Jari 
Mieskonen Conor Venture Partners Oy:stä. 
 
NBC:tä ovat vuosien varrella vetäneet HSE Pienyrityskeskuksessa professori Markku Virtanen, 
Esko Naukkarinen, Jakke Peltonen ja tällä hetkellä Marika Paakkala. 
 
Lisätietoja: Projektijohtaja Marika Paakkala, NBC, Pohj.Rautatiekatu 21 B, 00100 Helsinki 
marika.paakkala(a)hse.fi, puh. 010 2178 634, fax 010 2178 629. 
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