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Förnyade Heureka 
togs väl emot

Mission:
Upptäckarglädje!

Heureka inspirerar till upp-
täckarglädje och deltagande. 
Hos oss är det roligt att lära sig. 

Vår verksamhet grundar sig på 
forskning och vetenskap. Vårt 
program och våra teman är 

kända för sin genomslagskraft. 

Vision:
Det roligaste sättet att 
inspireras av vetenskap, lära sig 
och tillbringa tid tillsammans.

År 2017 kommer att gå till historien som ett oförglöm-
ligt år för Heureka. Utbyggnadsprojektet som har varit 
under planering och uppförande under en lång tid slut-
fördes framgångsrikt och det förnyade Heureka öppnade 
för allmänheten i slutet av januari. Invigningen var en 
betydande milstolpe, inte bara på grund av den förnyade 
och utbyggda fastigheten, utan också för att den signale-
rade introduktionen av ett nytänk och nya arbetsmeto-
der. Reformens bärande tankar var att få Heurekas besö-
kare att inte bara uppleva saker utan att själva bli aktörer 
och att få samarbetspartnerna att betrakta Heureka som 
en plattform för samarbete. Under årets lopp fick Heure-
ka insikt i hur väl våra besökare och samarbetspartner tog 
emot dessa tankar och hur den nya varumärkesprofilen 
som skapats till stöd för förnyelsen fungerar i praktiken. 
Besökarantalet steg klart jämfört med 2016, då utbyggna-
den ännu var halvfärdig. Hoppet från 220 000 besökare 
till över 275 000 är en avsevärd förbättring, även om vi 
hade satt ribban ännu lite högre. Det faktum att antalet 
besökare inte nådde upp till det budgeterade antalet i 
kombination med de satsningar som förnyelsen har krävt 
har belastat Heurekas ekonomi. 

I samband med utbyggnaden öppnades Idéverksta-
den, där besökarna har möjlighet att delta och testa sin 
kreativitet på ett nytt sätt med hjälp av olika utmaningar. I 
och med utbyggnaden fick Heureka nya laboratorieloka-
ler och en verkstad vid namn Aha-härden, som möjliggör 
små projekt och experiment som inbjuder till deltagan-
de. Under årets lopp erbjöds skolgrupper olika former av 
verkstäder inom ramen för Vetenskapsfadderprogram-
men samt möjlighet att testa lärappar. Under somma-
ren fick vi tillsammans med allmänheten mycket fram-
gångsrikt testa medborgarforskning i praktiken i form av 
Åbo Akademis studie om vittnesmål. Under årets lopp 
genomfördes i samarbete med Jubileumsfonden för Fin-
lands självständighet SITRA en turné inför utställningen 
Sju syskon från framtiden tillsammans med roboten Pep-
per. Responsen från dessa har varit fantastisk och sporrar 
oss att fortsätta på den inslagna vägen.    

Heurekas roll som plattform för samarbete har sär-
skilt återspeglats i en större bredd på evenemangen. År 
2017 fortsatte Heureka att ordna vuxenkvällar och erbjöd 
sina samarbetspartner möjligheter att ordna egna evene-
mang samt organiserade i samarbete med andra aktörer 
olika evenemang kring aktuella vetenskapsteman.  

Heurekas mest centrala verktyg inom vetenskaps-
kommunikationen är utställningarna och de olika sätt på 
vilka dessa kan utnyttjas i lärandet, i samband med evene-
mang och i interaktionen med samarbetspartner. I slutet 
av januari öppnade Heureka utställningen Djurens Body 
Worlds, som fick stor synlighet i medierna. Under början 
av våren gav utställningen upphov till en rejäl ökning i an-
talet besökare. Under våren öppnades också utställningen 

Elköping, som producerats med stöd från Centralen för 
främjande av elsäkerhet (STEK). Under hösten ersattes 
Djurens Body Worlds med utställningarna Smittsamt! 
och Sju syskon från framtiden, vars invigning samtidigt 
utgjorde 50-årsjubileet för jubileumsfonden för Finlands 
självständighet SITRA, som sponsrat utställningen, och en 
del av programmet för temaåret Finland 100. 

Utvidgningen av Heureka Shop till huvudstadsregio-
nens köpcentra fick en fortsättning i och med den butik 
som ska öppnas i köpcentret REDI i Fiskehamnen och 
genom att samarbetsavtal ingicks med en viktig aktör 
inom museisektorn. För andra året i rad uppvisade Heur-
eka Shop ett positivt resultat. I fråga om utvecklingen av 
Heureka Overseas Productions Oy:s affärsverksamhet har 
öppningar utomlands, i synnerhet på marknader utanför 
vetenskapscentren, visat sig vara krävande, och i takt med 
att de temporära utställningarna åldras innebär tiden det 
tar att utveckla nya koncept en klar utmaning. Export-
verksamheten nådde inte upp till sina ekonomiska mål.  

År 2017 blev det tydligt att besökarnas förväntningar 
och vanor håller på att förändras. Trots att den respons vi 
fick var bättre än på flera år, ökade besökarantalet inte så 
mycket att det helt skulle ha motsvarat våra förväntningar. 
Vetenskapens betydelse, vikten av fakta och kritiskt tänk-
ande förekommer ständigt i rubrikerna och intresset för 
vetenskap verkar inte minska i Finland. Däremot hårdnar 
konkurrensen om människornas fritid och utbudet ökar. 
Heureka fortsätter dock att ömsa skinn och satsar på att 
utveckla besökarupplevelsen och att göra innehållet ännu 
intressantare – tillsammans med sina samarbetspartner.

Tapio Koivu
Direktör
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Barn
6–15 år

Skol- och 
läroanstalts-

grupper

Heurekas besökare
Heureka hade år 2017 sammanlagt 275 695 besökare. 
Antalet ökade avsevärt jämfört med föregående år (219 
494). Det förnyade och utvidgade Heureka som öppna-
des i slutet av januari 2017 lockade klart fler besökare än 
tidigare år.

Majoriteten av Heurekas besökare är familjer och 
grupper som besöker vetenskapscentret på sin fritid, dvs. 

främst under veckoslut och skollov. Knappt 20 % av be-
sökarna ingår i skol- och läroanstaltsgrupper och deras 
besök infaller på vardagar under skolåret. Skol- och läro-
anstaltsgrupperna utgjorde 48 721 av besökarna år 2017.  
Antalet minskade jämfört med föregående år (53 355). I 
fråga om alla andra besökargrupper skedde dock en rejäl 
ökning.  
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Besökarantal 1989–2017 
Sett till besökarantalet är Heureka ett av de populäraste avgiftsbelagda besöksmålen i Finland. När vetenskapscentret pla-
nerades på 1980-talet uppskattades det årliga besökarantalet till 250 000. Det långsiktiga genomsnittet har blivit lite högre: 
cirka 280 000 besökare om året. Antalet besök varierar relativt mycket från år till år, beroende på bland annat Heurekas 
eget och konkurrenternas utbud och på det ekonomiska läget, som inverkar på de olika besökargruppernas efterfrågan 
och konsumtionsbeslut.

Heurekas besökarantal 1989–2017. Den streckade linjen visar genomsnittet cirka 279 000 besökare/år. Utställningarna  
Dinosauriernas familjeliv (2001) och Body Worlds (2013) har varit exceptionellt framgångsrika och lyft besökarantalet till 
över 400 000. 

Besökare som sett Heurekas utställningar under åren 
1989–2017 på Heureka och annanstans 
Heureka öppnades för allmänheten i april 1989. Sedan dess har totalt över 8 miljoner besökare sett Heurekas utställningar 
på Heureka. När man även räknar med dem som sett Heurekas utställningar någon annanstans uppgår det totala besö-
karantalet till över 27 miljoner.

Annanstans
18 997 453

Totalt
27 083 781

På Heureka
8 086 328
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Utställningar och 
utställningsprojekt  

Djurens 
Body Worlds
28.1.–  29.10.2017 
Utställningen Djurens Body Worlds var den första 
temporära utställningen som öppnades på det utbyggda 
Heureka. Utställningen var en fortsättning på utställ-
ningen Body Worlds, som visades på Heureka 2013, där 
man demonstrerade människans anatomi med hjälp av 
äkta plastinerade människokroppar. Utställningen Dju-
rens Body Worlds fyllde både Båghallen och Kubhallen 
med plastinerade djur och mindre anatomiska prover. De 
största och mest spektakulära djuren var en giraff och en 
asiatisk elefant. En vithaj med ett sjölejon i sitt gap förevi-
sades för första gången på Heureka. Utställningen hyrdes 
in från det tyska företaget Arts & Sciences Berlin GmbH. 

217 710 
besökare under tiden 
utställningen visades

795 besökare
/dag

 
Under 2017 visades totalt tre olika temporära utställ-
ningar på Heureka: Djurens Body Worlds, Sju syskon 
från framtiden och Smittsamt! I april öppnades den nya 
utställningen Elköping på huvudutställningsområdet. 
Mellan maj och oktober visades dessutom utställningen 
Sensual Mathematics – sensuell matematik på Heurekas 
evenemangstorg. 

Sju syskon 
från framtiden 
16.11.2017–13.1.2019 
Utställningen Sju syskon från framtiden genom-
fördes som ett samarbete mellan Heureka och framtidshu-
set Sitra. Utställningen producerades som en del av Sitras 
jubileumsår och programmet för jubileumsåret Finland 100 
och den öppnades 16.11.2017 i samband med Sitras 50-års-
jubileum, som hölls på Heureka. 

Som en del av utställningsplaneringen genomfördes 
en turné som besökte sju orter i Finland under 2017. Un-
der turnén engagerades i synnerhet unga i utvecklandet av 
innehållet. Ett mål var samtidigt att öka de ungas framtids-
medvetenhet och att väcka diskussion om val vi ställs inför 
i framtiden. 

Utställningen erbjuder ett tillfälle att fundera över vil-
ka alternativa möjligheter framtiden kan erbjuda Finland 
och finländarna och hur man kan påverka sättet på vilket 
de realiseras. Utställningen betonar en aktiv relation till 

framtiden: framtiden är inte förutbestämd utan det är vi 
som skapar den.

Utställningen presenterar framtidsalternativ med hjälp 
av sju framtidssyskon med olika värdegrunder. Syskonens 
värdeprofiler bygger på sådana värdeprofiler som finlända-
re i undersökningar har visat sig ha. På utställningen hjälper 
besökarna syskonen att fatta sina beslut i framtiden och ef-
ter utställningsbesöket får besökarna respons utifrån de val 
man gjort på utställningen. 

Sju syskon från framtiden väcker debatt om framti-
den genom att öka besökarnas insikt om hur deras egen 
livsstil och de egna vanorna påverkar framtiden samt om 
värderingarna bakom dessa. Utställningens huvudsakliga 
budskap är: Vi bygger framtiden genom våra egna val och 
handlingar. Sju syskon från framtiden vidgar våra vyer och 
väcker diskussion om framtiden och dess möjligheter.

22 443 
besökare under 

år 2017 

510 besökare
/dag
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Smittsamt!
16.11.2017–23.9.2018
Smittsamt! är en utställning om vår tids smittsamma 
fenomen – om allt från smittsamma sjukdomar till ekono-
miska katastrofer och från demonstrationer till mem. Ut-
ställningen undersöker såväl biologiska som sociala smit-
tor och hur de sprider sig. På utställningen behandlas i vid 
bemärkelse mekanismerna bakom hur sjukdomar, känslor 
och fenomen smittar. Fenomen fungerar ofta på samma 
sätt såväl inom epidemiologi som inom samhällsvetenska-
per. Utställningen planerades i samarbete mellan Heureka, 
Ciência Viva i Lissabon och La Cité des Sciences et de l’in-
dustrie i Paris. Den har byggts upp av vetenskapscentret i 
Lissabon.

 
9.5.–22.10.2017
På Heurekas evenemangstorg visades 9.5–22.10.2017 
en utställning som bestod av åtta höga skulpturer. Verken 
hade skapats på Aalto-universitetets tvärvetenskapliga 
kurs Kristallblommor i spegelsalar – matematik möter 
konst och arkitektur. I kursen deltog 38 studerande från 
förstaårsstuderande till doktorander som representera-
de ett brett fält av vetenskaps- och konstinriktningar vid 
Aalto-universitetet. Heureka deltog i kursundervisningen 
genom att hjälpa de studerande att förstå utmaningarna 
i att designa och tillverka en utställning för allmänheten. 
Heureka har aldrig tidigare förevisat en så stor utställning 
producerad av studerande. 

Verken skapade ett nytt slags rum på Heureka där 
besökarna kunde vandra runt som i en skog. Inspiratio-
nen till verken kom från fraktaler, origami, tonskalor samt 
från ljus och skuggor. Skulpturerna förenar matematik och 
konst och är en studie i bland annat relationerna mellan 
naturens strukturer och matematik, perspektiv och tre-
dimensionalitet. I verken sammansmälter matematiska 
teorier som är svåra att åskådliggöra i vackra former och 
skikt, som alla får njuta av. Utställningen visade konkret 
interaktionen mellan konst och vetenskap och kullkastade 
samtidigt fördomar mot matematik.

Sensual Mathematics – 
sensuell matematik

22 443 
besökare under 

år 2017 

510 besökare
/dag

130 151 
besökare under tiden 
utställningen visades

779 besökare
/dag
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Utställningar under planering

Heureka producerar tillsammans med Hjärn-
förbundet en utställning om hjärnhälsa och hjärnans 
välmående. Använd hjärnan! öppnas för allmänheten i 
oktober 2018. 

En resurs i planeringen av utställningen var det fak-
tum att vetenskapscentrets besökare nästan alltid kom-
mer gruppvis. Man går genom utställningen i grupper 
om 2–5 personer. I början plockar gruppen bokstavligt 
sett med sig en hjärna från garderoben och får i uppgift 
att aktivera den. Hjärnan aktiveras successivt när grup-
pen tillsammans gör saker som är bra för den, t.ex. rör på 
sig, dansar och lugnar sig. Utställningens huvudsakliga 
budskap är att vi alla har möjlighet att påverka vår hjärna 
och att hjärnhälsa är livskraft. 

I planeringsskedet har utställningskonceptet och 
prototyper av utställningsobjekten testats på olika be-
sökargrupper. I testningarna deltog under hösten 2017 
sammanlagt över 15 grupper, från skolelever till familjer 

 
I slutet av hösten inleddes ett samarbete med miljö-
ministeriets Åtgärdsprogram för träbyggande i syfte att 
göra en utställning som behandlar träbyggande. Resulta-
ten från en besökarundersökning som kartlagt besökar-
nas intresse för och kunskapsnivå inom ämnet presente-
rades för centrala aktörer i branschen på ett seminarium 
i december. Det beslöts att planeringen av utställningen 
fortsätter under 2018. Under årets lopp fördes diskussio-
ner och ordnades verkstäder om cirkulär ekonomi med 
intresserade samarbetspartner och förhandlingar fördes 
om huruvida temat kunde behandlas på Heureka.

Huvudutställningen förnyades genom att Elköping, 
en ny utställning på temat elektricitet, öppnades i Cylinder-
hallen 12.4.2017. Den genomfördes som en del av ett mång-
årigt samarbetsprojekt mellan Centralen för främjande av 
elsäkerhet (STEK) och Heureka. Övriga samarbetspartner 
i utställningsproduktionen var Räddningsbranschens cen-
tralorganisation i Finland SPEK och Brammer Oy. Elköping 
är en del av Heurekas huvudutställning under åtminstone 
tre års tid.

I Elköping får man lära sig mer på temat intelligent el i 
vardagen. Utställningen demonstrerar hur elektricitet trans-
porteras från kraftverket till hemmen, hur ett intelligent 
hem fungerar och hur var och en av oss kan använda el på 
ett smart sätt. I utställningens escape room får man hjälpa 
en hackerduo genom ett tre dagar långt elavbrott. Vid ut-
ställningsobjektet Lyft upp elektricitet kan man själv testa 
om man kan producera den energimängd som finns i bat-
teriet till en smarttelefon och hur snabbt en bastuugn skulle 
förbruka den. 

Under samarbetsprojektet skapades också fem utställ-
ningsobjekt som åskådliggör elektriciteten som fenomen för 
utställningen Heureka-klassiker och El i luften, en Pop-up 
Heureka show på temat el. Dessutom skapades läromaterial 
vid namnen ”Elektronman” och ”Wattityttö”.

Elköping ny del av
huvudutställningen

Använd hjärnan! 

Träbyggande och cirkulär ekonomi 

och vuxengrupper. Testpublikens inställning till arbetet 
i grupp och till hjärnan som ska väckas upp under ut-
ställningen var enbart positiv. Testningarna gav dessut-
om värdefull information om utställningsobjektens svaga 
punkter och var till hjälp i den fortsatta planeringen. 
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Planetariets 
programutbud 
Sedan år 2015 har planetariefilmerna ingått i 
Heurekas biljettpris, och efter detta har antalet planeta-
riebesökare stadigt ökat. År 2017 såg över 138 000 be-
sökare filmer i Heurekas planetarium, i snitt sågs varje 
föreställning av 46 åskådare.

Heurekas planetarieutbud består av fyra filmer, varav 
merparten byttes ut under 2017. I slutet av januari fick 
filmen Pandor sin premiär och i och med detta utgick Det 
mörka universumet och Trädens liv. I slutet av oktober 

fick Jakten på mörk materia premiär och till följd av detta 
utgick Nattfjärilarnas fördolda värld. 

Under 2017 inleddes även lokaliseringsarbetet för fil-
men På kollisionskurs! Den ersätter i januari 2018 filmen 
Från jorden till universum. Under 2017 deltog Heureka 
även i produktionen av inhemska Leading Note Pictures 
planetariefilm om havsekologi. Filmen kommer att få 
premiär på Heureka i juni 2018. 

Pandat

47 696 åskådare 
under år 2017
44 åskådare
/förevisning

1 074 
förevisningar

Planetariefilmer, förevisningar och 
publik  2017 

Nattfjärilarnas 
fördolda värld
(1.1–12.10.)

Pandor
(28.1–31.12.)

Från jorden 
till universum
(1.1–31.12.)

Jakten på 
mörk material
(13.10–31.12.)

Det mörka 
universumet
(1.1–16.1.)

Trädens liv
(1.1–16.1.)

606 31

1074 44

1021 57

244 40

31 69

20 48

Totalt: 138 112 | Förevisningar sammanlagt 2 996 | Åskådare/ förevisning: 46

Nattfjärilarnas 
fördolda värld

19 062 åskådare 
under år 2017
31 åskådare
/förevisning

606 förevisningar

Från jorden 
till universum

58 593 åskådare 
under år 2017
57 åskådare
/förevisning

1 021 förevisningar

0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000

Före-
visningar

Publik antal
/förevisning

Film Publik
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Evenemang för 
allmänheten 
Heureka ordnar varje år evenemang för allmänheten 
som fördjupar upplevelsen av Heurekas övriga utbud 
eller lyfter fram något aktuellt tema. Evenemangen för 
allmänheten som ordnas tillsammans med Heurekas 
samarbetspartner berikar Heurekas programutbud på 
kvällar och veckoslut, möjliggör fler möten mellan olika 
aktörer och hjälper besökarna att förstå de olika temahel-
heterna. Under år 2017 samlade de olika evenemangen 
för allmänheten på Heureka sammanlagt cirka 17 000 
besökare. Årets populäraste händelse var Barnens med-
icinska dag.

8.4.2017 
H18:  

Djurisk leverne  
 Vuxenkväll

614 besökare

25.–26.2. Skulle du äta en syrsa? Under detta tvådagarsevenemang, som byggde på temat cirkulär 
ekonomi, presenterade Heurekas samarbetspartner framtidens proteinkällor, i synnerhet syrsor, 
och hur de kunde användas som råvara inom livsmedelsindustrin. 1 200 besökare.

16.3. Segermans föreläsning om den fyrdimensionella rymden. Öppen föreläsning i anslutning till 
Aalto-universitets projekt Crystal Flowers. Cirka 50 besökare.

25.3. Barnens medicinska dag. Dagsevenemang för hela familjen där man fick bekanta sig med 
medicin genom att delta i verkstäder och experimentella aktiviteter för barn. Samarbetspartner 
var barnens läkarcentral Pikkujätti, tandläkarstationerna Oral, Duodecim. 3 660 besökare.

8.4. H18: Djuriskt leverne Vuxenkväll på teman från utställningen Djurens Body Worlds, där man i 
H18-anda bekantade sig med djurens socialiserande, parning och förökning. 614 besökare.

9.–10.5. Astronauten Timothy Kopra besökte Heureka. Under den finskättade NASA-astronauten Timothy 
Kopras två dagar långa besök fick skolelever och Heurekas övriga besökare samt medierna lyssna 
till astronautens erfarenheter i form av en paneldebatt och en skolgruppsträff. 254 besökare.

9.5., 29.5.
ja 8.8.

World Biotech Tour – Take a Cellfie!-verkstad i Idéverkstaden Gymnasistambassadörerna inom 
projektet World Biotech Tour vetenskapskommunicerade om bioteknologi för Heurekas besökare 
med hjälp av verkstaden Take a Cellfie. 300 besökare. 

18.5. Intelligence Hunt Student Challenge Battle. Mini-hackathon kring sjöfartstema som anordnades i 
samarbete med Seafocus och som utgjorde kulmen på de studerandes månadslånga arbete med 
utmaningar som företagen lagt fram. Tre 16-personerslag av högskolestuderande deltog.

18.5. Kex, chips, apelsiner – hur differentieras de geometriskt? Aktiverande verkstad i anslutning till 
Aalto-universitets projekt Crystal Flowers, där man med hjälp av ett pappersark åskådliggjorde 
krökningsbegreppet i Heurekas Idéverkstad. 60 besökare.

29.5. Tillgänglig konstglädje! Familjeevenemang i samarbete med stiftelsen Rinnekoti och med 
anledning av stiftelsens 90-årsjubileum. 354 besökare.

10.–12.6. Evenemanget Biotid och plaståtervinning. Framför Heureka förevisades lastbilen från turnén 
Biotid, där man med hjälp av vetenskapscenterutställningens metoder presenterade lösningar från 
skogsbranschen. Dessutom undersökte man hur plast samlas in och återvinns. 1 500 besökare.

5.–29.7. Ögonvittnestest. Besökarna engagerades i ett test som genomfördes i samarbete 
mellan Heureka och Åbo Akademi, där man undersökte vilka avstånd som ger tillförlitlig 
ögonvittnesidentifikation. 1 640 besökare.

29.9. NIGHT2017: Forskarnatt på Heureka. Forskarnatten är ett vetenskapsevenemang som spänner 
över hela Europa och som introducerar vetenskap och forskningsarbete för den breda 
allmänheten och skolelever. Under skolevenemanget träffades vetenskapsmän och elever kring 
verkstäder och demonstrationer. 259 skolelever och deras lärare deltog.

29.–30.9. Festivalen World Biotech Tour. En två dagar lång bioteknologifestival, bestående av Meet a 
Scientist Day för skolelever fredag 29.9 och WBT Family Day för familjer lördag 30.9. 

14.–16.10. Rymdlastbil på Heurekas gård. Finland 100-satellitprojektets ambulerande rymdutställning där 
man fick bekanta sig med rymdteknik och rymdforskning. 2 400 besökare.

28.10. H18: Halloween på Heureka. För andra året i rad anordnades en H18 Halloweenkväll för vuxna 
som förenade vetenskap, skräck och kultur på ett gruvligt sätt. 1 500 besökare.

25.11. Boksläpp för faktaboken Hyvän sään aikana. Evenemang för allmänheten om klimatförändringen 
genomfördes tillsammans med arbetsgruppen bakom faktaboken Hyvän sään aikana. Under 
dagen hade Heureka 865 besökare.

26.11. Föreläsningen Mörk materia i universum. Forskardoktor Tommi Tenkanen från University of 
London. Öppen föreläsning anordnad tillsammans med föreningen The Science Basement på 
Heurekas evenemangstorg. Under dagen hade Heureka 372 besökare.

4.12. Rymddag på Heureka. Temadag om rymden arrangerad i samarbete med ESA och Nordic ESERO, 
avslutades med direkt videolänk till rymdstationen ISS och astronauten Paolo Nespoli, som 
besvarade lärarnas frågor om livet i rymden. 480 besökare.
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Heurekas lärprogram 
och läromaterial 
Heurekas lärprogram är ämnesöverskridande och 
består av tjänster som motiverar och väcker intresse för 
olika vetenskaper och teknologi samt fördjupar lärupple-
velsen. Lärprogrammen utvecklar deltagarnas färdigheter 
på ett brett plan och leds av inspiratörer vid Heurekas oli-
ka stationer: laboratorierna, verkstäderna, Idéverkstaden, 
vetenskapsteatern, Pop-up Heureka, utställningarna samt 
utställningsobjekten Korgbollsråttorna och Vetenskap på 
ett klot. Lärprogrammen kan förhandsbokas, en möjlighet 
som främst utnyttjas av grupper från skolor och läroan-
stalter samt företag, men de visas också utan förhandsbok-
ning under veckoslut och lov. Med hjälp av den mobila ve-
tenskapsshowen Pop-up Heureka kan de lärtjänster som 
vetenskapscentret producerat nå även utanför Heureka. 

Heurekas läromaterial består av orienterande för-
handsuppgifter som introducerar utställningarnas el-
ler planetariefilmernas teman, aktiviteter som utförs på 
utställningarna eller uppgifter som görs efter besöket. 
De nya läroplanernas mål i fråga om ett fenomenbase-

rat studiesätt och utveckling av övergripande färdighe-
ter uppfylls i Heurekas lärtjänstproduktion. De centrala 
riktlinjerna i produktionen av Heurekas lärprogram och 
läromaterial 2017 var ett fenomenbaserat inkorporerande 
av de s.k. STEAM-ämnena (Science, Technology, Eng-
ineering, Art and Mathematics) i vetenskaps- och tek-
nologifostran, hanteringen av innovationsprocesser, ut-
vecklandet av problemlösningsförmågor, utnyttjandet av 
informations- och kommunikationsteknik samt i metoder 
som uppmuntrar till interaktion. 

18 nya lärprogram togs fram, varav två var verkstäder 
som producerats med extern finansiering och som hörde 
ihop med skolklassbesöken inom ramen för Vetenskaps-
fadderprojektet. Därutöver uppdaterades två tidigare lär-
program till att motsvara målen för de nya läroplanerna. 
På webben erbjöds fördjupande bakgrundsmaterial och 
uppgifter till utställningarna Det susar i tarmen, Myntets 
väg, Djurens Body Worlds och Sju syskon från framtiden 
samt till Heurekas stenpark och nyttoväxtstigen.

Projekt för utveckling av lärandet
Heureka deltar i nationella och internationella projekt som utvecklar lärandet och undervisningen. Genom projekten 
skapas modeller och metoder för kunnande på bred front och för utlärande av färdigheter med tanke på arbetslivets 
framtida behov. År 2017 medverkade Heureka i samprojektet DIT-Heureka och 6AIKA EduDigi, i projektet StarT som 
koordinerades av Luma-center Finland samt i den internationella World Biotech Tour, som koordinerades av ASTC, 
projektet Change, som finansierades av EU och projektet Nordic ESERO, som finansierades av ESA.

Antalet vetenskapslägerdeltagare 2001–2017
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Heurekas vetenskapsläger 
Under skolloven ordnar Heureka vetenskapliga och upplevelserika vetenskapsläger som inspirerar barn och unga till 
vetenskap och teknologi. Målet är att både inspirera till och främja vetenskaper som hobbyer. Under sportlovsvecka 8 år 
2017 ordnades två dagar långa dagsläger för barn i åldern 7–12 och under sommarlovet fem dagar långa dagsläger för 
barn och unga i åldern 7–15. Under höstlovsvecka 42 ordnades två dagar långa vetenskapsläger samt ett kodningsläger på 
Kalle Anka-tema, Aku Ankka K.O.O.D.I., som tog en dag. Båda var avsedda för 7–12-åringar. På Heurekas vetenskaps-
läger får barn och unga i växelverkan med varandra lära sig om vetenskapliga fenomen genom att observera, undersöka, 
experimentera och skapa på ett roligt och insiktsfullt sätt. År 2017 deltog sammanlagt mer än 1 260 barn och unga i 
Heurekas vetenskapsläger, varav 1 071 på sommarens läger. Sommarlägren har stadigt ökat i popularitet. Tack vare de nya 
lokalerna kunde antalet lägerdeltagare utökas. 

Idéverkstaden
I Pelarhallen öppnades i början av året den nya Idéverkstaden som planerats på Heureka och som fokuserar på kreativt byg-
gande. Idéverkstaden består av två delar: ett introduktionsområde och ett utmaningsområde. Introduktionsdelen består av 
tre utställningsobjekt, som planerats så att de ska vara lättillgängliga och uppmuntra till eget byggande. I Idéverkstadens 
utmaningsdel tar problemlösningen och byggandet längre tid och är mer krävande. Det finns fyra utmaningar och varje 
område har plats för en grupp på cirka 15 personer åt gången. Utmaningen och lokalerna har planerats så att det går lätt 
att göra om uppgifterna på nytt och så att det finns tillräckligt med förvaringsutrymme för verktyg och tillbehör. Visuellt 
följer dessa konstruktioner samma linje som Heurekabyggnaden och de har kompletterats med en pigg orange färg och 
varmt trä som för tankarna till en byggplats. Utmaningskonstruktionerna har gjorts flyttbara för att kunna anpassas efter 
evenemangstorgets föränderliga behov.
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Internationella 
Heureka

Antal deltagare i förhandsbokade lärprogram  2017

År 2017 stödde företag skolornas Heurekabesök 
via programmet Vetenskapsfadder, som redan varit 
verksamt en längre tid. Henry Fords stiftelse och Tieto 
Abp möjliggjorde dessutom Heurekabesök för 100 skol-
klasser vardera, inklusive resor, inträdesbiljetter och en 
verkstad som planerats i samarbete med företaget. Snil-
leblixtverkstäder möjliggjorda av Henry Fords stiftelse 
hölls för 96 grupper och totalt 2 120 elever. Verkstaden 
Insikter om framtiden som planerats tillsammans med 
Tieto Abp hann under slutet av 2017 besökas av 18 
grupper och 394 elever. Projektet fortsätter 2018.  

I och med utbyggnaden har både vetenskapsteaterfö-
reställningarna och korgbollsråttorna fått fantastiska 
nya lokaler. Bägge använder sig nu av samma lokal och 
läktare. Vetenskapsteaterföreställningarna sågs av mer 
än 12 300 personer under 2017. Korgbollsråttornas 
matcher och uppvisningar i samband med matningen 
följdes av över 20 000 Heurekabesökare. 

Färglaboratoriet  

Löser det sig? 
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DNA-elektrofores 

Bakterielaboratorium

Kalaskemi 

Smakskolan

Optiska illusioner

Den kännande hjärnan

Elektrisk kedjereaktion

Lärprogrammen ordnas som förhandsbokade föreställningar på finska, svenska och engelska särskilt för skolgrupper. Pro-
grammen visas även för fritidsbesökare som öppna föreställningar under veckoslut och semestertider. Programmen hålls i 
de nya laboratorierna Cellen och Kärnan samt i verkstäderna. I de s.k. walk-in experimenten för allmänheten som hölls i 
laboratorierna deltog mer än 30 200 Heurekabesökare. Därutöver samlade olika föreställningar vid objektet Vetenskap på 
ett klot totalt över 1 200 personer. 
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Fadderklasser på Heureka med 
hjälp av företagens stöd 
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och korgbollsråttor i nya lokaler 
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Heureka deltar i det internationella samarbetet vetens-
kapscentren emellan, dels för att garantera en högklassig 
verksamhet på hemmaplan, dels för att utveckla branschen 
och främja exporten av sina egna utställningar och tjänster. 

Heureka har aktivt medverkat till att bygga upp det 
internationella samarbetet inom utställningsproduktio-
nen. Genom samproduktion strävar vetenskapscentren 
efter att öka planeringsresurserna, dela produktionskos-
tnaderna och säkerställa att utställningen får stor inter-
nationell spridning utan mellanlagring.

Utställningen Smittsamt! som producerats inom det 
europeiska konsortiet tillsammans med Ciência Viva i 
Lissabon och La Cité des Sciences et de l’Industrie i Paris 
öppnades på Heureka i november 2017. Vintersportuts-
tällningen som genomförts inom det nordiska konsortiet 
tillsammans med Experimentarium (Köpenhamn), Vil-
Vite (Bergen) och Tekniska museet (Stockholm) visades 
på Tekniska museet efter att den visats på Heureka. 

Heureka var en av de krafter som genomförde World 
Biotech Tour (WBT), ett samprojekt för Internationella 
vetenskapscenterförbundet ASTC och stiftelsen Biog-
en. Inom detta världsomfattande samprojekt engagerar 
vetenskapscenter runt om i världen gymnasister, lärare 
samt experter och företag inom bioteknikbranschen till 

Heureka är medlem av följande internationella 
samarbetsorganisationer i branschen: 

Association of Science-Technology Centers (ASTC, internationella vetenskapscenterförbundet)

European Network of Science Centres and Museums (ECSITE, europeiska vetenskapscenterförbundet)

Nordisk Science Center Forbund (NSCF)

The Asia Pacific Network of Science & Technology Centres (ASPAC, asiatiska vetenskapscenterförbundet)

International Council of Museums (ICOM, internationella museiförbundet)

Giant Screen Cinema Association (GSCA, internationella samarbetsorganet för produktion och 
förevisning av 70 mm:s IMAX-filmer)

Euromax (europeiska samarbetsorganet för produktion och förevisning av 70 mm:s IMAX-filmer)

International Planetarium Society (IPS, internationella planetarieföreningen)

Immersive Media Entertainment, Research, Science & Arts (IMERSA, sammanslutning för immersiva medier)

Nordisk planetariumforening (NPF)

European Science Events Association (EUSCEA, europeiska nätverket för vetenskapliga evenemang)

Visitor Studies Association (VSA, organisationen för besökarundersökningar) 

Heureka deltar aktivt särskilt i ASTC:s, ECSITEs och NSCF:s verksamhet. Heurekas verkställande direktör är medlem av 
och kassaförvaltare för ECSITEs styrelse, kommunikations- och servicedirektören sitter i styrelsen för NSCF och upple-
velsedirektören är ordförande för programkommittén för ECSITEs årskonferens samt medlem i den vetenskapliga dele-
gationen för det italienska vetenskapscentret Museo delle Scienze (Trento). 

interaktion kring temat bioteknik. En ung person från 
vart och ett av de 12 länder som utsågs till projektet del-
tog i vetenskapscentrens toppmöte i Tokyo. Finland rep-
resenterades av Ronja Holopainen.

Heureka deltar i följande europeiska vetenskapscen-
ters, vetenskapsmuseers och deras samarbetspartners 
samprojekt som finansieras av Europeiska kommissionen: 

Projektet SPARKS som lyfter fram ansvarsfullheten 
inom forskning och innovationer (RRI) och temat för 
dess innehåll är ny teknologi inom områdena hälsa och 
medicin. Heurekas besökare har stött på projektet i form 
av ett vetenskapscafé om gentester hösten 2017. 
http://www.sparksproject.eu

BIOPHILIA KNOWLEDGE TRAIN är ett samnordiskt 
lärprojekt som skapats på initiativ av den isländska 
musikern Björk. I projektet hålls ämnesöverskridande 
verkstäder och lärare utbildas i att kombinera konst- och 
vetenskapsämnen. Projektet förde samman nordiska ve-
tenskapspedagogiska aktörer som fick dela med sig av sitt 
kunnande och lära sig nytt. I april 2017 exporterade Heu-
reka verkstäder i ämnet till Färöarna.  
http://biophiliaeducational.org
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Ekonomi- och 
förvaltningsdirektör

Ari Kurenmaa

Förvaltning
Förvaltningschef

Tiina Jokio

IT
IT-chef

Mika Huovinen

Planering och design
Planeringschef 

Jaakko Pöyhönen Produktion
Produktionschef

Jussi Sava

Inlärning och evenemang
Inlärningschef

Jutta Kujasalo

Kundservice
Kundservicechef

Tiina Brunetto

Inspirationsenhet
Inspirationschef

Merja Nuutinen

Heureka Shop
Verkställande direktör

Päivi Astrén

Försäljning och marknadföring
Chef för försäljning och marknadsföring

Tuomas Olkku

Heureka Overseas 
Productions Ltd Oy

Kommunikations- 
och servicedirektör

Heli Ainoa

Direktör 

Tapio Koivu

Upplevelsedirektör

Mikko Myllykoski

Personal och 
organisation
I slutet av 2017 hade Stiftelsen Vetenskapscentrum 67 
ordinarie anställda (2016: 64), 3 (9) visstidsanställda och 
19 (48) timanställda i sin tjänst. Orsaken till minskningen 
i antalet timanställda var att 30 över 70-åriga dialoggui-
der anställdes speciellt för utställningen Dialog i tiden, 
som visades förra året. 

Antalet årsverken uppgick till totalt 81 (77). Dess-
utom hade Heureka vid årets slut 59 (60) frivilliga som 
sammanlagt arbetade 7 198 (6 495) timmar. Dessutom 
arbetade ett antal skol- och arbetspraktikanter samt två 
civiltjänstgörare på Heureka. 

Personalkostnadernas andel av alla kostnader var 
44 % (50 %), dvs. 4,9 (4,6) miljoner euro. Sjukfrånvaron 
uppgick till 10 dagar/person (6). Motsvarande siffra för 
alla löntagare på det riksomfattande planet är enligt de 
senaste uppgifterna 9,6 (Statistikcentralen 2016).

På Heureka inleddes under hösten en utbildning för 
specialyrkesexamen i produktutveckling, i vilken sex an-
ställda deltog. Utbildningen anordnas i samarbete med 
Rastor Oy. Utöver enheternas egna kompletterande och 
uppdaterande utbildningar ordnades entimmeslånga 
fredagsseminarier, som är en viktig kanal för utbildning 
och intern information. Under 2017 ordnades 35 fre-
dagsseminarier.

Heurekas organisation 2017

Juha Antila
Jan Edelmann
Pirita Hellberg
Ilari Hetemäki
Erja Hilli
Salla Hämeenniemi
Kirsi Jääskeläinen
Mervi Karikorpi
Maarit Karppinen

Kari Kinnunen
Pirjo Kutinlahti
Markku Kuula
Marja Kyyrö
Erkki Laukkanen
Christian Leikkainen
Timo Leppä
Tapio Lokki
Mikko Mäkelä

Jouko Narikka
Yrjö Neuvo 
Jari Niemelä 
Kirsi Nousiainen
Pasi Pesonen
Inkeri Ruokonen
Mia Salminvuo
Hannu Sariola
Seppo Turkka

Susanna Aaltonen
Jari Koivisto
Jaakko Niinistö
Lea Ryynänen-Karjalainen

Kaarina Suonperä
Markku Leskelä
Vesa Välimäki

Eeva Ahtisaari
Kalevi Alén
Kaarina Dromberg
Jan Fast
Leif Fast
Paul Fogelberg
Jarkko Hautamäki
Erkki Huurtamo
Jouko Joensuu
Matti Karjalainen 
Toivo Katila

Timothy Kopra
Erkki Kurenniemi
Lauri Lairala
Olli Lehto
Martti Lipponen
Olli Lokki
Tapio Markkanen
Hannu I. Miettinen
Carl G. Nordman
Heikki Oja
Ernst Palmén

Simo Parpola
Per-Edvin Persson
Maija Pohjakallio
Yrjö Pessi
Harry Pyykkö
Timo Relander
Päivi Setälä
Riitta Uosukainen
Paavo Uronen
Matti Virtanen
Johan Wrede 

Stiftelsen vetenskapscentrums delegation 
år 2017 

Stiftelsen vetenskapscentrums styrelse 
år 2017

Heurekas hedersmedlemmar 1989–2017

Stiftelsen vetenskapscentrums organisationer 

Thomas Wilhelmsson                    
Delegationens ordförande             

Kimmo Kiljunen
Delegationens vice ordförande

Tapani Mäkinen                
Ordförande     

Sari Lindblom
Vice ordförande 

Aalto-universitetet
Arbets- och näringsministeriet
Finansministeriet
Finlands fackförbunds centralorganisation 
FFC
Finlands Näringsliv

Helsingfors universitet
Undervisnings- och kulturministeriet 
Undervisningssektorns fackorganisation
Vanda stad
Vetenskapliga samfundens delegation
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Ekonomi Nyckeltal  

Vanda stads understöd 3 503 617,55 32,3 %

Undervisnings- och kulturminis-
teriets understöd 2 608 000,00 24,1 %

Totalt 6 111 617,55 56,4 %

Finansiering totalt

För vetenskapscentret Heurekas verksamhet 
svarar Stiftelsen Vetenskapscentrum sr. Stiftelsens ekono-
mi är i hög grad beroende av egna inkomster: biljett- och 
hyresintäkter, medelanskaffning och intäkter från utställ-
ningsexport. Även den betydande andel forskningsdata 
som forskarsamhället producerar och näringslivets stöd 
är livsviktiga för Heurekas verksamhet. Det betydande 
värde som dessa funktioner står för upptas inte i den 
egentliga bokföringen.

Intäkterna från den egna verksamheten ökade med 
26 %, framförallt till följd av det ökade besökarantalet. 
Biljettintäkterna ökade alltså avsevärt och deras andel av 
hela verksamhetens finansiering uppgick till nästan 28 %. 
Den genomsnittliga biljettintäkten per besökare steg med 
8 % och var 12,01 euro. Orsaken till detta är det ökade 
antalet vuxna besökare. Finansieringen från företagssam-
arbete och riktade understöd ökade också under 2017. 
Undervisnings- och kulturministeriets allmänna under-
stöd var 2 608 000 euro. Av Vanda stad erhöll Heureka  

3 503 617,55 euro i understöd för driftsutgifter.
Stiftelsen Vetenskapscentrums ekonomiska situation 

försämrades och uppvisade ett underskott på 294 043,32 
euro. Således sjönk andelen eget kapital i balansomslut-
ningen och var 23 % (34 %). Underskottet uppstod sär-
skilt till följd av att antalet besökare var mindre än bud-
geterat. Balansomslutningen var 2 849 954,53 euro, vilket 
ligger på samma nivå som året innan. 

Stiftelsens kreditlimit uppgår till 600 000 euro, varav 
424 010,54 euro var i bruk vid årets slut. Nettoskuldsätt-
ningen uppgick till 54 % av det egna kapitalet, medan 
stiftelsen var skuldfri i slutet av 2016. Skulden har huvud-
sakligen uppkommit som ett resultat av investeringar i 
anslutning till utbyggnaden och förnyelsen, som har kos-
tat drygt 850 000 euro.

Revisorer för Stiftelsen Vetenskapscentrums revisorer 
var CGR-samfundet BDO Oy och de av samfundet utsed-
da revisorerna Pertti Hiltunen, CGR och Pekka Klemetti, 
CGR.  
 

Biljettintäkter 3 017 447,86 27,8 %

Hyresinkomster 425 750,89 3,9 %

Företagssamarbete 179 964,77 1,7 %

Understöd 744 985,94 6,9 %

Intäkter från exportverksamhet 47 994,74 0,4 %

Övriga intäkter 309 939,35 2,9 %

Totalt 4 726 083,55 43,6 %

Intäkter från egen verksamhet         

Understöd för den 
ordinarie verksamheten

10 837 701,10 100 %

Nyckeltalen som beskriver verksamheten är definierade i intentionsavtalet om tryggandet av verksamheten 
på Heureka som ingåtts mellan Heureka, undervisnings- och kulturministeriet och Vanda stad. Målnivån är angiven 
inom parentes.

1. Heurekas besökarantal (> 300 000) 275 695

2. Antalet skolelevsbesökare (>55 000) 48 721

3. Hur många skulle rekommendera ett besök enligt besökarenkäten (> 82 %) 90

4. Besökare från utanför huvudstadsregionen (> 50 %) 62,1

5. Besökare per årsverke (> 3 500) 3 408

6. Självfinansierad del (> 43%) 43,6

7. Ekonomiskt resultat (> 0 euro) -294 043

8. Soliditetsgrad (> 20 %) 23,4

9. Riktad extern finansiering (> 500 000 euro resultatavräknat under året) 924 951

10. Dotterbolagens sammanlagda omsättning (> 2,2 miljoner euro) 1 856 656

2017

Heurekas finansieringsstruktur år 2017 

Nyckeltal som beskriver verksamheten

€

€

 %

 %
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Stiftelsen vetenskaps- 
centrums resultaträkning  

Stiftelsen vetenskaps- 
centrums balansräkning 

Ordinarie verksamhet
Intäkter

Inträdesavgifter 3 017 447,86 2 175 630,37

Hyresintäkter 425 750,89 464 040,14

Intäkter från företagssamarbete 179 964,77 148 029,04

Övriga intäkter av egen verksamhet 1 100 293,87 976 282,64

Intäkter totalt 4 723 457,39 3 763 982,19

31.12.2017 31.12.2016

Aktiva

Bestående aktiva

Immateriella tillgångar
Grundläggningsutgifter 240 703,42 232 994,32

Materiella tillgångar 1 588 904,80 1 089 690,99

Aktier och andelar 242 739,10 242 739,10

Bestående aktiva 2 072 347,32 1 565 424,41

Rörliga aktiva

Kortfristiga fordringar 714 211,96 898 683,17

Kassa och bank totalt 63 395,25 386 108,50

Rörliga aktiva 777 607,21 1 284 791,67

Aktiva 2 849 954,53 2 850 216,08

Passiva

Eget kapital 666 735,24 960 778,56

Främmande kapital

Långfristigt främmande kapital 424 010,54 0,00

Kortfristigt främmande kapital 1 759 208,75 1 889 437,52

Passiva 2 849 954,53 2 850 216,08

1.12017–31.12.2017 1.12016–31.12.2016

Understöd
Statliga understöd 2 608 000,00 2 210 000,00

Vanda stad 3 503 617,55 3 103 035,00

Understöd totalt 6 111 617,55 5 313 035,00

Övriga intäkter 1 980,40 982,64

Finansiella intäkter och kostnader -9 817,73 -9 577,72

Underskott från egen verksamhet -6 405 660,87 -5 296 348,11

Räkenskapsperiodens 
överskott/underskott

-294 043,32 16 686,89

Kostnader

Utställningar och planering -2 936 252,24 -1 916 218,87

Produktion -1 035 788,17 -998 082,49

Inlärning och evenemang -810 583,38 -650 763,35

Försäljning och marknadsföring -863 909,02 -716 088,72

Kundservice -383 613,20 -378 167,70

Inspiration -628 648,02 -579 045,86

IT -389 009,24 -433 890,61

Ledning och förvaltning -1 288 543,02 -1 179 938,02

Fastighet och park -2 404 716,33 -1 899 558,94

Kostnader för exportverksamhet -27 321,24 -105 666,18

Avskrivningar -352 897,07 -194 314,48

Kostnader totalt -11 121 280,93 -9 051 735,22

Underskott -6 397 823,54 -5 287 753,03
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Företagens, 
stiftelsernas och 
samfundens understöd 
I all sin upplevelseproduktion förlitar sig Heureka 
tungt på universitet, forskningsinstitut och övriga ex-
perter. I synnerhet företag och stiftelser stöder Heurekas 
funktioner och projekt direkt finansiellt eller indirekt 
med sin kompetens. 

Finansieringen från externa samarbetspartner fort-
satte öka under 2017. Utsikterna för företagssamarbete 
blev igen mer positiva efter en lång nedgång och intäkter-
na från partnerskapen såg en försiktig ökning. Satsningar 
på medelanskaffningen gjordes genom att verksamhets-
modellen för företagssamarbetet samt urvalet utveck-
lades samt genom det samarbete med Lantern Oy som 
inleddes under hösten. Förhoppningen är att detta sam-
arbete ska resultera i ökande intäkter från och med 2018.  

Under året färdigställdes stora samarbetsprojekt, bl.a. 
Sju syskon från framtiden, som producerats i nära samar-

bete med Sitra och utställningen Elköping samt relaterade 
funktioner som tagits fram tillsammans med STEK ry. 

Fadderklassverksamheten riktad till företag ut-
vidgades ytterligare. År 2017 stödde företag skolornas 
Heurekabesök via programmet Vetenskapsfadder som 
redan varit verksamt en längre tid. Dessutom möjliggjor-
de Henry Fords stiftelse och Tieto Abp vardera att 100 
skolklasser fick besöka Heureka och dess verkstäder. De 
sponsrade skolbesöken tog 170 klasser och totalt 3 970 
elever till Heureka. 

Förutom de ovan nämnda samarbetade Heureka 
fortsättningsvis med tiotals andra företag och samman-
slutningar. Bland dessa kan nämnas de långvariga sam-
arbetspartnerna Aga, Hjärnförbundet, Lidl, Myntverket i 
Finland, Teknologiindustrins 100-stiftelse, Vaisala, Veik-
kaus samt Jenny och Antti Wihuris fond.
 

Företags, stiftelsers och andra instansers stöd till Heureka 
åren 2013–2017
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Stiftelser 
m.m

Företags-
samarbete

Stödet från företag, stiftelser och övriga aktörer utgör en betydande del av Heurekas medelanskaffning. Stiftelsernas, samman-
slutningarnas och fondernas andel av stödet och också stödet som Heureka får av företag ökade under år 2017.

ASTC & Biogen Foundation  

Centralen för främjande av 
elsäkerheten rf 

Delegationen för 
informationsspridning

ECSITE 

ESERO/ESA

Europeiska unionen/ERUF

Finska Läkarföreningen 

Duodecim 

Finlands Akademi

Henry Ford stiftelsen

Hjärnförbundet 

Jenny och Antti Wihuri 
stiftelsen

Jubileumsfonden för Finlands 
självständighet SITRA

 

Heurekas verksamhet understödes 2017 av 
följande företag och sammanslutningar 

Lahti2017

Lidl Finland

Miina Sillanpää stiftelse

Miljöministeriet 

Myntverket I Finland Ab

Oral Hammaslääkärit Oyj

Oy Aga Ab

Pfizer AB

Pikkujätti barn- och 
ungdomsläkarstationer Ab

Sinelli Oy

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö

Tieto Abp

Vaisala Abp

Veikkaus Oy
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Kiinteistö Oy 
Tiedepuisto

Tiedekauppa 
Magneetti Oy
Tiedekauppa Magneetti Oy ägs av Stiftelsen Veten-
skapscentrum och utgör en del av Heurekas servicekon-
cept. Bolaget har Heureka Shop-butiker i vetenskapscen-
tret Heureka, och i köpcentren Kampen i centrala 
Helsingfors och Iso Omena i Esbo. Utöver i dessa säljs 
Heureka Shops produkter också via nätbutiken till 28 
länder i Europa. Tiedekauppa Magneetti hade 2017 en 
omsättning på cirka 1,47 miljoner euro. 

År 2017 genomförde bolaget den utvidgningsplan 
som hade uppgjorts året innan och undertecknade två 
nya samarbetsavtal. Amos Rex Shop öppnas i augusti 
2018 i anslutning till konstmuseet Amos Rex som ska 
öppnas i Glaspalatset. Samarbetsavtalet med Amos An-
derson Glaspalatset Ab gör det möjligt för bolaget att 
utöka sin verksamhet så att den förutom vetenskap ock-
så innefattar konst. Amos Rex Shop kommer att sälja 
produkter i anslutning till de utställningar som visas på 
konstmuseet Amos Rex och även andra konstprodukter. 
En del av Heureka Shops nuvarande sortiment passar 
även in i Amos Rex Shops försäljningsutbud. En annan 

Heurekas fastighet ägs av Kiinteistö Oy Tiedepuisto, 
vars samtliga aktier ägs av Vanda stad. År 2017 var det 
första nästan hela verksamhetsåret i de utbyggda lokaler-
na. Vetenskapscentret fick 2 100 m² nya lokaler och hela 
byggnadens våningsyta är nu 10 339 m².

ny butik öppnas i det nya köpcentret REDI som öppnar i 
september 2018 i Helsingfors Fiskehamn. Heureka Shop 
Redi blir bolagets sjätte försäljningsställe.

Bolagets hela personal deltog under våren i en trede-
lad servicecoachning som ordnades av Filosofian Akate-
mia Oy. Utöver detta ordnades säljutbildning med fokus 
på digitala och sociala medier i samarbete med Rastor. 

Hösten 2017 utfördes en kundnöjdhetsenkät i bola-
get, där servicen och produkterna utvärderades. Medel-
talet ökade jämfört med föregående år och var 4,2 på en 
skala från 1 till 5.

I slutet av året inleddes arbetet med att planera Heur-
eka Shops nya visuella koncept. Det förnyas så att det 
motsvarar Heurekas nya varumärkesprofil och arbetet 
omfattar bolagets alla försäljningsställen.

Suomen Asiakastieto Oy beviljade Tiedekauppa 
Magneetti certifikatet Finlands starkaste 2017 som ett er-
kännande för de utmärkta ekonomiska nyckeltalen, den 
positiva bakgrundsinformationen och det goda betal-
ningsbeteendet.

Renoveringen av fastigheten fortsatte hösten 2017. Reno-
veringen av kontors- och mötesutrymmena inleddes, och 
de stod klara våren 2018. I början av 2018 byggs restau-
ranglokalerna om, och från och med sommaren påbörjas 
reparationen av yttertaket.
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Dotterbolaget Heureka Overseas Productions 
Ltd Oy (HOP), som ägs av Stiftelsen Vetenskapscen-
trum, stöder verksamheten genom att hyra ut och sälja 
Heurekas och de andra vetenskapscentrens utställningar 
och enskilda objekt. Bolagets omsättning 2017 var cirka 
385 000 euro. Via HOP:s verksamhet fick nästan 500 000 
besökare bekanta sig med Heurekas utställningar utom-
lands under 2017.

Utställningen 20X0 – En resa in i framtiden, som 
är Heurekas egen produktion, återvände i slutet av janu-
ari från Norge, där den nästan hela året innan visats på 
vetenskapscentret VilVite i Bergen. Dessutom visades 
Heurekas egenproducerade utställning Lek och spela! på 
vetenskapscentret Museon i Haag, Nederländerna från 
april till september. HOP skötte även marknadsföringen 
av utställningen Winter Games, som är en samnordisk 
produktion, samt av utställningen Behind the Scenes, som 
har producerats av det estniska vetenskapscentret Ahhaa.

Heureka Overseas 
Productions Ltd Oy

Heurekas uthyrda och sålda utställningar år 2017
(sammanlagt 485 863 besökare)

20X0 
– En resa in i framtiden

VilVite
Bergen, Norge

1.1.–29.1.2017

8 611 besökare 

Heurekaproduktion

Lek 
och spela!

Museon 
Haag, Nederländerna

30.3.–3.9.2017

63 200 besökare

Heurekaproduktion

Go under
jorden

Techmania Science Center

Pilsen, Tjeckien

1.1.–31.12.2017

189 262 besökare

HeurekaproduktionBarnens 
vetenskaps-

centrum
Ciência Viva 

Lissabon, Portugal

1.1.–31.12.2017

224 790 besökare

Heurekaproduktion
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Heureka, Finlands vetenskapscenter
Dickursby | PB 166 | 01301 Vanda

Tfn (09) 85799
info@heureka.fi | www.heureka.fi


