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Ett år av partnerskap
Mission:
Upptäckarglädje!

Kärnan i våra innehåll är  

forskning och vetenskap. 

Våra besökare inspireras till  

att delta och lära sig. 

Vår verksamhet är känd för  

sin genomslagskraft.

Vision:
Det roligaste sättet att  

inspireras av och lära sig  

mer om vetenskap.

Det som vi särskilt kommer att minnas från 2018 är 
det lyckade samarbetet med våra partner. För besökar-
na kommer detta samarbete till synes på många olika 
sätt: i form av det vetenskapliga innehållet och det 
budskap som betonas i utställningarna, evenemangen 
och lärprogrammen, som möjligheten för skolklasser 
att besöka Heureka samt i form av vår synlighet såväl i 
Finland som internationellt. Våra samarbetspartner är 
på olika sätt med och bidrar med sakkunskap, resur-
ser och innehåll till nästan alla de produktioner som 
Heureka gör. För detta är vi synnerligen tacksamma, 
eftersom det gör att vi kan satsa på våra kommande 
produktioner och vetenskapskommunikationen samt 
säkerställa en ännu bättre besöksupplevelse.

När jag skrev motsvarande text förra året hade vi den 
populära utställningen Djurens Body Worlds bakom 
oss och Heurekas tillbyggnad hade just öppnat. Tack 
vare dessa fick vi en ökning i besökarantalet under 
2017, men 2018 fick vi konstatera en nedgång. Kon-
kurrensen har hårdnat alltmer. Den heta sommaren 
bidrog dessutom till genomgående färre besökare vid 
olika besöksmål i Finland

Särskilt stolta är vi över det nya innehåll vi visat upp 
och producerat under året. Utställningen Sju syskon 
från framtiden visades hela året och i oktober öppna-
de vi utställningen Använd hjärnan!. Under somma-
ren var det premiär för planetariefilmen Östersjön. 
Evenemangsverksamheten var livlig och vi produce-
rade ett stort antal nya lärtjänster. Vi gav oss djärvt 
och framgångsrikt i kast med nya samutvecklings- 
och medborgarforskningsprojekt. Vår personal har 
presterat på många plan och stoltheten över det egna 
arbetet är både påtaglig och välförtjänt.

Under årets lopp kunde Heurekaanställda också på-
träffas utanför huset. Samarbetet med Tallink-Silja 
under sommarens kryssningssäsong avlöpte synner-
ligen framgångsrikt. Heurekas vetenskapsshower, ut-
ställningsobjekt och verkstäder samlade en publik på 
cirka 30 000 resenärer. Heurekas robot Pepper upp-
trädde också på flera av våra samarbetspartners eve-
nemang på olika håll i landet.

Det internationella samarbetet har intensifierats jäm-
fört med tidigare år. Heurekas utställningar förevisas 
på olika håll i världen, från Asien till Amerika. Verk-
samhetsmodeller som bygger på samarbete med olika 
inhemska aktörer som producerar utställningsobjekt 
och har exportkanaler har fått en lovande start. Heur-
eka har framgångsrikt lyckats leverera kopior av sina 
objekt tillverkade på annat håll till sina kunder.

Konceptet Heureka Shop utvidgades under 2018 till 
en kedja. Nu hittar man redan Heureka Shop-butiker 
i tre olika köpcenter i huvudstadsregionen. Dessut-
om driver Tiedekauppa Magneetti museibutiken vid 
konstmuseet Amos Rex.

Även om tillbyggnaden stod klar redan 2017, är arbe-
tet med att modernisera fastigheten inte över. I febru-
ari öppnade vi tillsammans med Kanresta en förnyad 
Vetenskapsrestaurang, där besöksupplevelsen fortsät-
ter inne i restaurangen. Renovering av Båghallens och 
planetariets tak samt förnyandet av mötesrummen 
slutfördes också.

På sommaren beställde vi en enkät av Taloustutkimus, 
där man intervjuade personer som aldrig har besökt 
Heureka eller som sällan besöker oss. Dessutom fick vi 
ta del av våra besökares åsikter genom olika besökar-
intervjuer. Heureka fick än en gång fina resultat även 
i Taloustutkimus undersökning av olika fritidscenters 
image 2018. Vi är bland de fyra mest kända besöksmå-
len i Finland, bilden av Heureka är mycket positiv, våra 
innehåll håller hög klass och hos oss trivs man en läng-
re tid än förut. Den ökade förståelsen av våra besökare 
stärker uppfattningen att Heurekas utbud är lockande, 
inspirerande, informativt och nyttigt – och roligt! På 
dessa styrkor är det lätt att bygga en morgondag och 
satsa ännu mer på att göra besöksupplevelsen lockande.

Tapio Koivu
Direktör
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Barn 
6-15 år 

Skol- och 
läroanstalts-

grupper 

Barn under 
6 år.

Heurekas besökare 
Heureka hade år 2018 sammanlagt 231 283 besökare. 
Besökarantalet var lägre än året innan (275 695). Den 
heta sommaren drog ner antalet besökare och under 
sommarsäsongen nådde Heureka inte upp till de nor-
mala målen i fråga om antalet besökare.

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

dvs. främst under veckoslut och skollov. Mer än 22 % 
av besökarna är grupper från skolor och läroanstalter 
och deras besök infaller på vardagar under skolåret. 
Under 2018 kom 51 339 av besökarna från skolor och 
läroanstalter. Antalet ökade jämfört med året innan 
(48 721). I alla andra besökargrupper minskade anta-
let besökare jämfört med året innan.

Heurekas besökare åren 2015–2018
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Besökarantal 1989–2018 

Sett till besökarantalet är Heureka ett av de populäraste avgiftsbelagda besöksmålen i Finland. När vetenskapscen-
tret planerades på 1980-talet uppskattades det årliga besökarantalet till 250 000. Det långsiktiga genomsnittet har 
blivit lite högre: cirka 280 000 besökare om året. Besöksantalet 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 1989–2018. 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 1989–2018 på Heureka 
och annanstans 

Heureka öppnades för allmänheten i april 1989. Sedan dess har totalt över 8 miljoner besökare sett Heurekas utstäl-
lningar på Heureka. När man även räknar med dem som sett Heurekas utställningar någon annanstans uppgår det 
totala besökarantalet till över 27,6 miljoner.

Annanstans
19 355 598

Totalt
27 673 209

På Heureka
8 317 611
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Smittsamt!
16.11.2017–23.9.2018

Smittsamt! är en utställning om vår tids smittsam-
ma fenomen – om allt från smittsamma sjukdo-
mar till ekonomiska katastrofer och från demon-
strationer till mem. Utställningen undersöker 
såväl biologiska som sociala smittor och hur de 
sprider sig. På utställningen behandlas i vid be-
märkelse mekanismerna bakom hur sjukdomar, 
känslor och fenomen smittar. Fenomen fungerar 
ofta på samma sätt såväl inom epidemiologi som 
inom samhällsvetenskaper. Utställningen plane-
rades i samarbete mellan Heureka, Ciência Viva i 
Lissabon och La Cité des Sciences et de l’industrie 
i Paris. Utställningen har byggts upp av veten-
skapscentret i Lissabon. 

 182 699 besökare 
 under tiden utställningen visades

 587 besökare/dag

Utställningar och 
utställningsprojekt 
 
Under 2018 visades totalt tre stora temporära utställ-
ningar på Heureka: Sju syskon från framtiden och 
Använd hjärnan!, som öppnade i oktober, hör båda till 
Heurekas egen produktion. Smittsamt!, som utgick i 
oktober, var en internationell samproduktion. 

På Heurekas evenemangstorg visades under året tre 
små utställningar och ett medborgarforskningsprojekt: 
SPARKS – Hälsa från teknologi, Big Bang Legends, 
Morgondagens hem och ögonvittnesforskningen.

Sju syskon från 
framtiden
16.11.2017–13.1.2019 

Utställningen Sju syskon från framtiden genomfördes 
som ett samarbete mellan Heureka och framtidshuset 
Sitra som en del av Sitras jubileumsår och programmet 
för jubileumsåret Finland 100. Utställningen öppnades 
16.11.2017 i samband med Sitras 50-årsjubileum, som 
hölls på Heureka. 

Utställningen presenterar i berättelseform alternativa 
framtidsscenarion för Finland och finländarna med 
hjälp av sju syskongestalter. Varje syskon har sin egen 
specifika värdegrund. Syskonens värdeprofiler bygger 
på finländarnas värdeprofiler enligt undersökningar. På 
utställningen hjälper besökarna syskonen att fatta sina 
beslut om framtiden och i slutet av utställningsbesöket 
får var och en veta vem av syskonen man är mest lik 
utifrån de val man gjort. 

Sju syskon från framtiden väcker debatt om framtiden 
genom att öka besökarnas insikt om hur deras egen livs-
stil och de egna vanorna påverkar framtiden samt om 
värderingarna bakom dessa. Utställningens huvudsakli-
ga budskap är: ”Vi bygger framtiden med våra egna val 
och handlingar. Sju syskon från framtiden vidgar våra 
vyer och väcker diskussion om framtiden och dess möj-
ligheter.”

 248 995 besökare 
 under tiden utställningen visades

 590 besökare/dag

Till Heurekas utställningsutbud hörde fortsättningsvis 
Heureka-klassikerna, som åskådliggör fysiska och per-
ceptionspsykologiska fenomen, och huvudutställnings-
områdets temautställningar Intelligent stad, Elköping, 
Det susar i tarmen, Myntets väg, Skydda dig!, Veten-
skap på ett klot samt Galilei, Heurekas utställningsom-
råde utomhus.
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12.10.2018– 12.1.2020

Heurekas egenproducerade utställning Använd 
hjärnan! öppnades för allmänheten i oktober 2018. 
På denna utställning, som genomförts i samarbete 
med Hjärnförbundets projekt Korvaamaton kova-
levy (Den oersättliga hårdskivan), gör vi tillsam-
mans sådant som är bra för hjärnan. 

Den upplevelse- och aktivitetsspäckade utställning-
en består av olika spel och uppgifter som aktiverar 
hjärnan och som man löser tillsammans i grupper 
på 2–5 personer. Utställningens huvudsakliga 
budskap är att vi alla genom vårt agerande har möj-
lighet att påverka vår hjärna och hur den utvecklas 
och att hjärnhälsa är livskraft. 

Dikterna på utställningen är skrivna av författaren 
Laura Ruohonen. I planeringsstadiet engagera-
des olika mål- och besökargrupper i stor skala 
för att testa konceptet och utställningsobjekten. 
Utställningen har också planerats med tanke på 
internationell export.

 52 712 besökare under år 2018

 659 besökare/dag

Använd hjärnan!
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Utställningar under planering

Våren 2018 startade förberedelserna inför utställnings-
projektet De gigantiska dinosaurierna i samarbete 
med amerikanska Dinodon Inc. På utställningen har 
besökarna möjlighet att uppleva hur stora de största 
dinosaurierna var. Målet för denna upplevelsespäck-
ade utställning är att berätta varför vissa dinosaurier 
utvecklades till att bli så stora, hur paleontologer be-
driver sin forskning och på vilket sätt dinosaurierna 
lever vidare i modern tid. Heureka hyr de dinosaurie-
robotar, skelettrepliker och fossiler som visas på ut-
ställningen från företaget Dinodon Inc. Utställningens 
scenografi har planerats och genomförts av Heureka.

Utställningen öppnades i februari 2019

Under 2018 inleddes planeringen av en avdelning inom 
huvudutställningen som behandlar cirkulär ekonomi. 
Utställningen ger besökarna ett tillfälle att uppleva 
vilka möjligheter utvecklandet av en hållbar materi-
alekonomi ger. Den betonar ett aktivt förhållningssätt 
till ämnet: en hållbar utveckling är möjlig, men det 
krävs att alla deltar. Utställningen är en del av en stör-
re helhet på temat cirkulär ekonomi som genomförs 
på Heureka 2018–2020. Temats huvudsamarbets-
partner är Sitra, Neste, HRM och Skogsindustrin rf. 

 Utställningen öppnas i oktober 2019

Heureka genomför tillsammans med ett branschöver-
skridande samarbetsnätverk en utställning som de-
monstrerar trämaterialets möjligheter vid uppbyggna-
den av framtida samhällen.

Den interaktiva och aktivitetsspäckade utställning-
en kommer på ett snillrikt sätt berätta om skogar och 
trämaterial samt om tekniker och möjligheter när det 
gäller bearbetningen av det. Huvudsamarbetspartner 
för detta utställningsprojekt, som inleddes under 2018, 
är miljöministeriets åtgärdsprogram för träbyggan-
de samt Träproduktindustrin, Skogsstiftelsen, Metsä 
Wood, Stora Enso, UPM, Isku, Novart och Versowood. 

 Utställningen öppnas i april 2020 

De gigantiska dinosaurierna

Cirkulär ekonomi

Träbyggnad och träprodukter

Den preliminära planeringen av en utställning som 
behandlar naturkatastrofer och resiliens fortsatte 2018. 
Utställningen kombinerar immersiva utrymmen och 
interaktiva aktivitetsområden och behandlar effekterna 
av de katastrofer som uppstår när människan möter ex-
trema naturkrafter, hur man förbereder sig på dem och 
klarar sig genom dem, både på ett samhälleligt och in-
dividuellt plan. Utöver att utveckla utställningskoncep-
tet låg fokus 2018 också på att bygga upp det vetenskap-
liga och konstnärliga samarbetet med ledande experter 
i branschen och på att säkerställa finansieringen såväl 
på samarbetspartner- som konsortieplanet.

 Utställningen öppnas enligt planerna i april 2021

Naturkatastrofer och resiliens

Utställningar som visats på 
evenemangstorget

På evenemangstorget visades i november Huvuds-
tadsregionens Återanvändningscentral Ab:s instal-
lation Morgondagens hem samt genomfördes i no-
vember–december ett medborgarforskningsprojekt 
tillsammans med Åbo Akademis enhet för rättspsyko-
logi. Heurekas besökare hade möjlighet att testa sina 
förmågor som ögonvittnen och samtidigt delta som 
testpersoner i forskningen. I denna undersökning, 
som finansierades av Finlands Akademi, sökte man 
gränserna för tillförlitlig identifikation av en person 
i olika belysning och på olika avstånd. Projektet är en 
fortsättning på den ögonvittnesforskning som gjordes 
tillsammans med Åbo Akademi för vetenskapsparken 
Galilei sommaren 2017.

Morgondagens hem och medbor-
garforskningsprojekt tillsammans 
med Åbo Akademi

obaserade FantasiaWorks, som designade och byggde 
upp utställningen.

Utställningen Hälsa från teknologi var en del av veten-
skapskommunikationsprojektet SPARKS, som koordi-
nerades av ECSITE och finansierades av EU. På utställ-
ningen presenterades åtta berättelser om hur vanliga 
människor hade blivit experter på sin egen hälsa och 
miljö. Heureka gjorde den del av utställningen som be-
handlade genteknik. I samband med utställningen an-
ordnades sex vetenskapscaféer och dessutom en fram-
tidsverkstad i samarbete med Sitra och Yrkeshögskolan 
Laurea på temat digitaliseringen av hälsovården. 

Under skolresesäsongen visades den lilla utställningen 
Big Bang Legends som baserar sig på Lightneer Oy:s 
nya mobilspel, där man med hjälp av spelkaraktärer 
får bekanta sig med atomernas värld. I utvecklingen 
av spelet och utställningen deltog såväl det europeiska 
forskningscentret för partikelfysik CERN som Kuopi-

SPARKS – Hälsa från teknologi
18.1–11.3.2018

Big Bang Legends 15.3–28.5.2018
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Planetariets 
programutbud 
År 2018 såg nästan 128 000 besökare filmer i Heure-
kas planetarium, i snitt sågs varje föreställning av 38 
åskådare. 

Av Heurekas planetarieutbud bestående av fyra fil-
mer byttes två ut under 2018. I januari fick filmen 
På kollissionskurs! sin premiär, varvid Från jorden till 
universum utgick. I filmen berättas hur asteroider och 
kometer har kraschat på jorden och förändrat livets 
gång på vår planet. Filmen introducerar tekniker som 
ger möjlighet att undersöka asteroider som närmar sig 
jorden.

I juni fick den inhemska produktionen Östersjön pre-
miär och ersatte filmen Pandor som utgick. Östersjön 
är en djupdykning ner i världens yngsta hav, i plank-
tonens, algernas och vrakens värld. Filmen utnyttjar 
tredimensionell röntgentomografi, som kan användas 

för att betrakta havets organismer på mikroskopisk 
nivå. Östersjön är producerad av Leading Note Pictu-
res Oy i samarbete med vetenskapscentret Heureka. 
Förutom av Heureka har filmen finansierats av Sitra, 
Finlands filmstiftelse, AVEK och Delegationen för in-
formationsspridning.

Under 2018 har Heureka tillsammans med Leading 
Note Pictures också arbetat på nästa film med marint 
tema. Filmen I havets inre fick sin premiär på Heureka 
i mars 2019. 

För kvällsevenemanget Heureka Soundwave produ-
cerades konstnärkollektivet SWÄGs liveuppträdande 
Forces. Dessutom hjälpte Heurekas av-tekniker en 
arbetsgrupp vid Yle som förberedde en dokumentär 
om norrsken att för ett eventuellt senare bruk filma 
material som även kan visas på kupolteatrar.

Planetariefilmer, förevisningar och publik 2018 

På kollissionskurs!
(29.1–31.12)

Östersjön
(20.6–31.12)

Jakten på  
mörk material
(1.1–31.12)

Pandor
(1.1-19.6)

Från jorden till  
universum
(1–28.1)

SWÄG Forces 
live show (8.1)

  

1180 49 989

642 23 617

1090 35 422

358 16 003

52 2 494

3 298

 Totalt: 127 843 | Förevisningar sammanlagt: 3 325 | Publik antal/förevisning: 38

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

Förevisningar PublikFilm Publik
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Evenemang för 
allmänheten 
Heureka ordnar olika evenemang för allmänheten, 
vilka fördjupar Heurekas utbud eller lyfter fram något 
aktuellt tema. De evenemang för allmänheten som ar-
rangeras tillsammans med Heurekas samarbetspart-
ner berikar Heurekas programutbud på kvällar och 
veckoslut, möjliggör möten och hjälper besökarna att 
bättre förstå de olika temahelheterna. Under 2018 del-
tog sammanlagt cirka 15 500 besökare i Heurekas eve-
nemang för allmänheten. Årets populäraste händelse 
var Vetenskapens natt som hade temat Framtiden – tro 
det eller ej! och ordnades i samarbete med Sitra. 

2.2 Vetenskapens natt: Framtiden – tro det eller ej! Ett kvällsevenemang med fritt 
inträde som ordnades i samarbete med Sitra. I programmet ingick bland annat 
föreläsningar, verkstäder, experimentstationer och musik och evenemanget 
samlade under fredagens lopp 7 075 besökare.

3.3 Barnens medicinska dag. Dagsevenemang för hela familjen, där man fick 
bekanta sig med medicin med hjälp av verkstäder och experimentella aktiviteter 
planerade för barn. Samarbetspartner var barnens läkarcentral Pikkujätti, 
tandläkarstationerna Oral samt Duodecim. Evenemanget hade 2 821 besökare.

20.4 H18: Sex&vetenskap.  Temat för vårens H18-kväll för vuxna var framtidens sex, ett 
ämne som behandlades med hjälp av verkstäder, expertanföranden och komik. 
Evenemanget besöktes av 533 vetgiriga vuxna.

5.5 Käpphästdag. Käpphästhobbyn var temat för detta evenemang, där besökarna 
fick fixa till sina egna käpphästar eller i den cirkulära ekonomins anda bygga 
egna hästar av återvinningsmaterial. Det bjöds även på käpphästgympa 
och guidade käpphästturer samt hinderhoppning. Detta evenemang, som 
arrangerades tillsammans med Återvinningscentralen, hade 511 besökare.

12.5 Evenemanget Inlärning av multilitteracitet med glädje. Familjeevenemang 
arrangerat i samarbete med projektet Inlärning av multilitteracitet med glädje 
vid Helsingfors universitet, där temat behandlades mångsidigt i form av olika 
verkstäder och presentationer. Under dagen hittade 1 054 besökare till Heureka.

20.6 Premiär för filmen Östersjön. Till den nya planetariefilmens ära arrangerades 
i samarbete med Sitra en premärkväll för filmen Östersjön. Utöver 
filmförevisningen fick besökarna sätta sig in i ämnet klimatförändring tillsammans 
med experter från Sitra. 108 besökare deltog under premiärkvällen.

16–18.8 Filmförevisningar The Optics of Space. Tre föreställningar av de amerikanska 
nutidskonstnärerna James N. Kienitz-Wilkins och Lucy Ravens verk The Optics of 
Space visades i planetariet. Filmföreställningarna producerades i samarbete med 
Finlands kulturinstitut i New York och samlade totalt 159 åskådare.

8.9 Heureka Soundwave. Detta vuxenevenemang som förenade musik och vetenskap 
anordnades för första gången. Förutom musik och expertanföranden bjöd 
evenemanget på flera verkstäder, ljuskonst och den unika planetariekonserten 
Forces. Totalt 433 vänner av musik och vetenskap kom för att njuta av Heureka 
Soundwave.

13.10 Trafiksäkerhetsdagen Intelligens i trafiken. Trafiksäkerhetsdagen som 
arrangerades av Trafikskyddet och Henry Fords stiftelse lockade 646 besökare till 
Heureka. Under dagen undersökte man reflexer, lärde sig trafikregler och testade 
med hjälp av ägg hur en cykelhjälm skyddar huvudet.

2.11 H18: Halloween på Heureka. Halloweenkvällen för vuxna har redan blivit en 
tradition och anordnades nu för tredje gången. Verkstäder, presentationer, 
expertanföranden och frågesporter på temat lockade 1 261 besökare.

24.11 Bitar av framtiden – cirkulär ekonomi på Heureka. Ett lördagsevenemang för 
hela familjen behandlade temat cirkulär ekonomi med hjälp av 20 verkstäder och 
experimentstationer. Huvudsamarbetspartner för evenemanget var Sitra, HRM, 
Neste samt Skogsindustrin rf. Evenemanget samlade en publik på 849 personer. 

Evenemang 2018 
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Lärprogram och 
läromaterial 

lär- och skolprogram är att de ska vara fenomenbaserade 
och hands-on samt inkorporera de s.k. STEAM-ämnena 
(Science, Technology, Engineering, Art and Mathema-
tics). Materialen stöder arbetslivsförmågor, vetenskaps- 
och teknologifostran, problemlösning, innovations-
förmåga, interaktiva färdigheter samt utnyttjande av 
informations- och kommunikationsteknik.

22 nya lärprogram togs fram. De genomfördes på ve-
tenskapsläger, på kvällsevenemang för vuxna, vid stora 
evenemang öppna för allmänheten och för skolgrupper. 
Ett av programmen bestod av en verkstad i anslutning 
till vetenskapsfadderklassernas besök och tre verkstä-
der hörde ihop med den helhet som behandlar cirku-
lär ekonomi. På webben erbjöds fördjupande material 
och skoluppgifter i anslutning till utställningarna Det 
susar i tarmen, Myntets väg, Elköping, Sju syskon från 
framtiden och Använd hjärnan! samt till huvudutställ-
ningen, Heurekas stenpark och Galileis nyttoväxtstig. 
För aktiviteter i klassrummet och självständiga hands-
on-studier på webben erbjöds Heurekas experimentfa-
brikstjänst samt instruktioner för verkstäderna. 

Idéverkstaden

Idéverkstadens andra verksamhetsår har varit en tid av konceptutveckling och verksamhetsförankring. Huvu-
dprincipen är tanken att besökaren ska ta steget från att uppleva till att agera: verkstaden ger besökarna möjlighet 
till kreativt byggande, problemlösning, utvecklingsarbete och idéskapande såväl självständigt som i små grupper. 
Innehållet i Idéverkstadens tre utmaningar har uppdaterats och programmet för den varierande så kallade jokerut-
maningen har producerats tillsammans med samarbetspartner. Idéverkstaden utnyttjas i samband med de flesta 
evenemang, till exempel under Heurekas H18-vuxenkvällar.

Projekt för utveckling av lärandet

Heureka deltar i nationella och internationella projekt som utvecklar lärandet, undervisningen och 
lärarskapet. Inom ramen för projekten skapas modeller och metoder för kunnande och kompetens 
på bred front, även med tanke på arbetslivets framtida behov, och för undervisning i ett fenomenba-
serat granskningssätt. Under 2018 medverkade Heureka i samutvecklingsprojekten Do It Together 
Heureka och 6AIKA EduDigi och i ett omfattande projekt kring cirkulär ekonomi. I samarbete med 
yrkeshögskolorna Haaga-Helia, Laurea och Metropolia genomförde Heureka två aktivitetsbaserade 
CircuS-dagar, där 37 studerande fördjupade sig i en lärstig om cirkulär ekonomi.

Heureka medverkade även i projektet StarT som samordnades av Luma-center Finland, i ett inno-
vationsprojekt som finansierandes ur Jenny och Antti Wihuris fond samt i projektet Nordic ESERO, 
som finansierades av ESA.

Heurekas lärprogram leds av inspiratörer och är äm-
nesöverskridande och motiverande tjänster som för-
djupar besöksupplevelsen på plats. Målet är att utveckla 
den vetenskapliga läsförmågan och ett brett kunnande, 
förmågor som interaktion, problemlösning, kreativitet 
och arbetslivskompetens. Lärprogrammen genomförs 
vid flera olika stationer, såsom laboratorierna, verk-
städerna, Idéverkstaden, vetenskapsteatern, Pop-up 
Heureka, utställningarna samt utställningsobjekten 
Korgbollsråttorna och Vetenskap på ett klot. Lärpro-
grammen utnyttjas främst av grupper från skolor och 
läroanstalter samt företag, men de förevisas också utan 
förhandsbokning under veckoslut och lov. Med hjälp 
av den mobila vetenskapsshowen Pop-up Heureka kan 
de lärtjänster som vetenskapscentret producerar nå 
även utanför Heureka. 

Heurekas skolmaterial ger en introduktion till de teman 
som behandlas på utställningarna och i planetariefilmer-
na med hjälp av orienterande förhandsuppgifter I skol-
materialet ingår även aktiviteter som utförs i samband 
med utställningsbesöket och uppgifter som görs i skolan 
efter besöket. De centrala riktlinjerna i produktionen av 

Antal deltagare i förhandsbokade lärprogram 2018

Färglaboratoriet  

Smakskolan 

Kalaskemi

Den kännande hjärnan 

Optiska illusioner 

DNA-elektrofores

Tillståndslaboratorium

Talande huvud

Mätlaboratorium

Celläventyr 

Elektrisk kedjereaktion 

Bakterielaboratorium

Lärprogrammen ordnas som förhandsbokade föreställningar på finska, svenska och engelska särskilt för skolgrupper. Program-
men visas även för fritidsbesökare som öppna föreställningar under veckoslut och semestertider. Programmen hålls i laboratori-
erna Cellen och Kärnan samt i verkstäderna. I de s.k. walk-in experimenten för allmänheten som hölls i laboratorierna deltog mer 
än 20 800 besökare. Därutöver samlade olika föreställningar vid objektet Vetenskap på ett klot totalt över 3 900 personer.
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Internationella Heureka

Under 2018 stödde sponsorer skolornas Heurekabesök via programmet Vetenskapsfadder. De störs-
ta sponsorerna var Henry Fords stiftelse, Centralen för främjande av elsäkerhet rf och Tieto Abp. 
Dessa fadderklassbesök inkluderade resor, inträdesbiljetter och en verkstad som planerats i sam-
arbete med företaget. Snilleblixtverkstäder möjliggjorda av Henry Fords stiftelse hölls för 78 skol-
grupper, sammanlagt 1 815 elever. Centralen för främjande av elsäkerhet rf:s Elköpingverkstäder 
besöktes under 2018 av 53 grupper, 1 201 elever. Verkstaden Insikter om Framtiden, som sponsras 
av Tieto, besöktes av 83 skolgrupper, totalt 1 796 elever.

Fadderklasser på Heureka med hjälp av företagens stöd 

Heureka deltar i det internationella samarbetet ve-
tenskapscentren 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 utställningsproduk-
tionen. Genom samproduktion strävar vetenskapscen-
tren efter att öka planeringsresurserna, dela produk-
tionskostnaderna och säkerställa att utställningen får 
stor internationell spridning utan mellanlagring.

Utställningen Heureka är från vettet, som produce-
rats inom det europeiska konsortiet tillsammans med 
Ciência Viva i Lissabon och La Cité des Sciences et de 
l’Industrie i Paris, visades på vetenskapscentret i Saint 
Paul i Minnesota under namnet Mental Health: Mind 
Matters. Utställningen Smittsamt!, som gjorts inom 
samma konsortium, visades i sin tur på Heureka fram 
till september 2018. Som en del av den byggde vi i 
samarbete med social- och hälsovårdsministeriet i au-

Heureka är medlem av följande internationella samarbetsorganisationer:

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 med-
lem av och kassaförvaltare för ECSITEs styrelse, kommunikations- och servicedirektören sitter i styrelsen för NSCF 
och upplevelsedirektören är ordförande för programkommittén för ECSITEs årskonferens samt medlem i den 
vetenskapliga delegationen för det italienska vetenskapscentret Museo delle Scienze (Trento). 

gusti upp en pop-up-utställning om sjukdomsutbrott 
från USA:s nationalmuseum Smithsonian Institution 
(Outbreak: Epidemics in a Connected World). Inom 
det nordiska konsortiet planerades nästa samarbets-
projekt tillsammans med Experimentarium (Köpen-
hamn), VilVite (Bergen) och Tekniska museet (Stock-
holm). Tillsammans med konsortiet undersöks under 
2019 flera utställningsteman.

Heureka är nationell kontakt i Finland för organisa-
tionen Nordic ESERO (European Space Education 
Resource Office) som finansieras av Europeiska rym-
dorganisationen ESA.

Heureka deltar i de europeiska vetenskapscentrens, 
vetenskapsmuseernas och deras samarbetspartners 
samprojekt SPARKS som finansieras av Europeiska 
kommissionen. Projektet lyfter fram ansvarsfullheten 
inom forskning och innovationer (RRI) och koncep-
tets tema är ny teknologi inom områdena hälsa och 
medicin. En utställning och vetenskapscaféer genom-
fördes på Heurekas evenemangstorg i början av 2018.

Vetenskapsläger och 
vetenskapsklubben

Under skolloven ordnar Heureka tvärvetenskapliga och 
upplevelserika vetenskapsläger som inspirerar barn och 
unga och väcker deras intresse för vetenskap och teknologi. 
År 2018 ordnades under sportlovet och under höstlovet) 
två dagar långa läger för barn i åldern 7–12 år och under 
sommarlovet fem dagar långa dagsläger för barn och unga 
i åldern 7–15 år. Under hösten startade också Heurekas 
vetenskapsklubb som erbjuder barn i åldern 7–12 år hob-
byverksamhet på torsdagseftermiddagar. På Heurekas ve-
tenskapsläger och i vetenskapsklubben får barnen och de 
unga i växelverkan med varandra lära sig om vetenskapliga 
fenomen genom att experimentera, observera och under-
söka, på ett roligt och insiktsfullt sätt. I Heurekas veten-
skapsläger deltog totalt 1 195 barn och unga, varav 1 035 på 
sommarens vetenskapsläger. I vetenskapsklubben deltog 22 
barn. Sommarlägren har bevarat sin popularitet på nästan 
samma nivå som ifjol. Under de mest populära veckorna i 
början av sommaren och till lägret för unga i åldern 13–15 
år fanns det många fler intresserade än vi kunde ta emot.

Antalet vetenskapslägerdeltagare under sommaren 2000–2018
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Personal och 
organisation 
I slutet av 2018 hade Stiftelsen Vetenskapscentrum 63 
ordinarie anställda (år 2017: 67), 8 (3) visstidsanställ-
da och 18 (19) timanställda. Antalet årsverken upp-
gick till totalt 80 (81). Under året arbetade dessutom 
ett antal skol- och arbetspraktikanter samt en civil-
tjänstgörare på Heureka.

Personalkostnadernas andel av alla kostnader var 46 % 
(44 %), dvs. 4,7 (4,9) miljoner euro. Sjukfrånvaron upp-
gick till 8 dagar/person (10). Motsvarande siffra för alla 
löntagare på det riksomfattande planet är enligt de se-
naste uppgifterna 9 dagar(Statistikcentralen 2017).

År 2018 firade frivilligverksamheten på Heureka sitt 
20-årsjubileum. Under året deltog allt som allt 70 fri-
villiga i Heurekas verksamhet, då 16 frivilliga slutade 

och 12 nya började. Vid årets slut hade Heureka 54 
(59) frivilliga. De frivilliga arbetade sammanlagt 5 823 
(7 198) timmar under året. I sommarens verksamhet 
deltog fem frivilliga gymnasieelever som var och en 
gjorde en kortare frivilligperiod.

I januari inleddes en chefsutbildning i samarbete med 
Markkinointi-Instituutti. Denna pågick våren ut. Ut-
bildningen var skräddarsydd utgående från Stiftelsen 
Vetenskapscentrums behov och alla 13 chefer deltog 
i den. Utöver enheternas egna kompletterande och 
uppdaterande utbildningar ordnades entimmeslånga 
fredagsseminarier för hela personalen. Dessa är en 
viktig kanal för utbildning och intern information. 
Under 2018 hölls 37 fredagsseminarier.

Ekonomi- och 
förvaltningsdirektör

Ari Kurenmaa

Förvaltning
Förvaltningschef

Tiina Jokio

IT
IT-chef

Roger Sandell

Planering och design
Utställningschef
Carina Jaatinen 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
Vesa Kuokkala

Heureka Overseas 
Productions Ltd Oy

Kommunikations- 
och servicedirektör
Heli Ainoa

Direktör 
Tapio Koivu

Upplevelsedirektör
Mikko Myllykoski

Heurekas organisation 31.12.2018

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

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 

Heurekas hedersmedlemmar 1989–2018

Stiftelsen vetenskapscentrums organisationer  

Juha Antila
Sara Anttila
Tapio Bergholm
Tiina Hanhike
Riikka Heikinheimo
Vesa Heiska
Ilari Hetemäki
Laura Häggblom
Kirsi Jääskeläinen

Mirka Kanerva
Mervi Karikorpi
Kari Kinnunen
Ari Koskinen
Kaarlo Kähärä
Sirpa Lahti
Markku Leskelä
Tapio Lokki
Jouko Narikka

Yrjö Neuvo 
Jari Niemelä 
Varpu Peltonen
Pasi Pesonen
Pekka Pihola
Mirkka Raninen
Iida Rekunen
Heikki Sipiläinen
Carl-Georg Träskman

Stiftelsen vetenskapscentrums delegation år 2018

Kaarle Hämeri                                     
Delegationens ordförande    

Matti Virkkunen
Delegationens vice ordförande  

Susanna Blomqvist
Peter Fredman
Markku Kuula
Anniina Pylsy

Lea Ryynänen-Karjalainen
Vesa Välimäki
Riikka Åstrand

Stiftelsen vetenskapscentrums styrelse år 2018

Kimmo Kiljunen                
Ordförande     

Sari Lindblom
Vice ordförande  

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

Vanda stads understöd 3 527 224,08 34,6 %

Undervisnings- och kulturminis-
teriets understöd 2 625 000,00 25,7 %

Totalt 6 152 224,08 60,3 %

Finansiering totalt

För vetenskapscentret Heurekas verksamhet svarar 
Stiftelsen Vetenskapscentrum sr. Stiftelsens ekonomi 
är i hög grad beroende av egna inkomster: biljett- och 
hyresintäkter, medelanskaffning och intäkter från 
utställningsexport. Även den betydande andel forsk-
ningsdata som forskarsamhället producerar och nä-
ringslivets stöd är livsviktiga för Heurekas verksam-
het. Det betydande värde som dessa funktioner står 
för upptas inte i den egentliga bokföringen. 

Intäkterna från den egna verksamheten sjönk med 
14 %, framförallt till följd av det minskade antalet be-
sökare. Biljettintäkterna minskade och deras andel av 
hela verksamhetsfinansieringen var cirka 22 %. Den 
genomsnittliga biljettintäkten per besökare sjönk med 
10 % och var 9,78 euro. Orsaken till minskningen var 
en nedgång i antalet vuxna besökare. Utställningen 
Djurens Body Worlds år 2017 lockade fler vuxna. Fi-
nansieringen från företagssamarbete och riktade un-
derstöd ökade tack vare ett utökat samarbetsnätverk. 
Undervisnings- och kulturministeriets allmänna un-

derstöd var 2 625 000 euro. Av Vanda stad erhöll Heur-
eka 3 527 224,06 euro i understöd för driftsutgifter.

Andelen eget kapital i balansomslutningen stärktes 
till följd av ett överskott (91 914,96 euro) och uppgick 
till 29 % (23 %). Stiftelsens kreditlimit uppgår till 600 
000 euro, varav 386 603,84 euro var i bruk vid årets 
slut. Nettoskuldsättningen uppgick till 46 % (60 %) av 
det egna kapitalet.  Skulden har huvudsakligen upp-
kommit som ett resultat av investeringar i anslutning 
till tillbyggnaden och förnyelsen, som fortsatte även 
2018. Stiftelsen investerade totalt cirka 250 000 euro. 
Den mest betydande investeringen var förnyandet 
av restauranglokalen i samarbete med Kanresta Oy. 
Investeringsnivån var klart lägre än 2017, varför ba-
lansomslutningen 2018 minskade något, i synnerhet 
till följd av avskrivningar, och var 2 652 413,43 euro.

Revisor för Stiftelsen Vetenskapscentrum var 
CGR-samfundet BDO Oy med CGR Pertti Hiltunen 
som huvudansvarig revisor.

Biljettintäkter 2 222 945,07 21,8 %

Hyresinkomster 391 003,34 3,8 %

Företagssamarbete 290 176,54 2,8 %

Understöd 686 051,73 6,7 %

Intäkter från exportverksamhet 97 451,73 1,0 %

Övriga intäkter 356 019,01 3,5 %

Totalt 4 043 647,42 39,7 %

Intäkter från egen verksamhet         

10 195 871,50 100 %

Nyckeltalen är definierade i intentionsavtalet om tryggandet av verksamheten på Heureka som ingåtts mellan 
Heureka, undervisnings- och kulturministeriet och Vanda stad. Nyckeltalen har beräknats som medeltal för två år. 
Målnivån är angiven inom parentes.

1. Heurekas besökarantal (> 300 000) 253 489

2. Antalet skolelevsbesökare (>55 000) 50 030

3. Hur många skulle rekommendera ett besök enligt besökarenkäten (> 82 %) 91

4. Besökare från utanför huvudstadsregionen (> 50 %) 61

5. Besökare per årsverke (> 3 500) 3 161

6. Självfinansierad del (> 43 %) 42

7. Ekonomiskt resultat (> 0 euro) -101 064

8. Soliditetsgrad (> 20 %) 26

9. Riktad extern finansiering (> 500 000 euro resultatavräknat under året) 950 589

10. Dotterbolagens sammanlagda omsättning (> 2,2 miljoner euro) 1 994 571

2017–2018

Heurekas finansieringsstruktur år 2018

Nyckeltal som beskriver verksamheten 

€

€

 %

 %Understöd för den ordinarie verksamheten
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Stiftelsen vetenskaps- 
centrums resultaträkning 

Stiftelsen vetenskaps-
centrums balansräkning 

Ordinarie verksamhet

Intäkter

Inträdesavgifter 2 222 945,07 3 017 447,86

Hyresintäkter 391 003,34 425 750,89

Intäkter från företagssamarbete 290 176,54 179 964,77

Övriga intäkter av egen verksamhet 1 139 522,47 1 100 293,87

Intäkter totalt 4 043 647,42 4 723 457,39

31.12.2018 31.12.2017

Aktiva

Bestående aktiva

Immateriella tillgångar

Grundläggningsutgifter 376 864,10 240 703,42

Materiella tillgångar 1 335 777,46 1 588 904,80

Aktier och andelar 242 739,10 242 739,10

Bestående aktiva 1 955 380,66 2 072 347,32

Vaihtuvat vastaavat

Lyhytaikaiset saamiset 658 638,03 750 408,16

Rahat ja pankkisaamiset 38 394,74 27 199,05

Vaihtuvat vastaavat 697 032,77 777 607,21

Aktiva 2 652 413,43 2 849 954,53

Passiva

Eget kapital 758 650,20 666 735,24

Främmande kapital

Långfristigt främmande kapital 386 603,84 424 010,54

Kortfristigt främmande kapital 1 507 159,39 1 759 208,75

Passiva 2 652 413,43 2 849 954,53

1.1–31.12.2018 1.1–31.12.2017

Understöd

Statliga understöd 2 625 000,00 2 608 000,00

Vanda stad 3 527 224,08 3 503 617,55

Understöd totalt 6 152 224,08 6 111 617,55

Övriga intäkter 0,00 1 980,40

Finansiella intäkter och kostnader -12 170,37 -9 817,73

Underskott från egen verksamhet -6 060 309,12 -6 405 660,87

Räkenskapsperiodens 
överskott/underskott

91 914,96 - 294 043,32

Kostnader

Utställningar och planering -2 102 016,53 -2 936 252,24

Produktion -944 416,92 -1 035 788,17

Inlärning och evenemang -802 803,59 -810 583,38

Försäljning och marknadsföring -1 001 529,49 -863 909,02

Kundservice -336 677,07 -383 613,20

Inspiration -583 934,53 -628 648,02

IT -361 245,97 -389 009,24

Ledning och förvaltning -1 187 850,63 -1 288 543,02

Fastighet och park -2 320 495,76 -2 404 716,33

Kostnader för exportverksamhet -83 353,37 -27 321,24

Avskrivningar -367 462,31 -352 897,07

Kostnader totalt -10 091 786,17 -11 121 280,93

Underskott -6 048 138,75 -6 397 823,54
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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 Heure-
kas verksamhet och projekt antingen direkt finansiellt 
eller indirekt med sin kompetens.

Finansieringen från externa samarbetspartner fort-
satte öka under 2018. Stiftelsens medelanskaffning 
låg fortsättningsvis kvar på en bra nivå och antalet 
ingångna samarbetsavtal med företag ökade jämfört 
med 2017. Satsningar på medelanskaffningen gjordes 
genom att modellen för företagssamarbetet utveck-
lades. Strävan är att få till stånd mångåriga program 
som gör intäkterna från samarbetena lättare att förut-
se och samtidigt att erbjuda Heurekas samarbetspart-
ner möjligheter till ett fördjupat samarbete och infly-
tande. Inom medelanskaffningen bedrevs ett intensivt 
samarbete med Lantern Oy.

Hösten 2018 öppnade utställningen Använd hjärnan! 
med Hjärnförbundet som huvudsamarbetspartner. 

De fleråriga programmen på temat cirkulär ekonomi 
och träbyggnad som inletts under åren har medfört 
en stor skara nya samarbetspartner. Huvudsamarbets-
partner för helheten cirkulär ekonomi är Sitra, HRM, 
Neste och Skogsindustrin rf. Huvudsamarbetspartner 
inom träbyggande är miljöministeriet, Träproduktin-
dustrin rf samt Skogsstiftelsen. Dessutom medverkar 
ett antal företag i branschen.

Fadderklassverksamheten för företag fortsatte i stor 
skala. Under 2018 sponsrade företag besök på Heur-
eka via programmet Vetenskapsfadder som redan 
pågått en längre tid. Henry Fords stiftelse, Tieto Abp 
och STEK rf möjliggjorde tillsammans Heurekabesök 
med tillhörande verkstäder för över 200 skolklasser.

Utöver ovan nämnda samarbetade Heureka som van-
ligt med tiotals andra företag och sammanslutningar. 
Långvariga samarbetspartner sedan många år tillbaka 
är Aga, Lidl, Myntverket i Finland, Teknologiindu-
strins 100-stiftelse, Vaisala och Veikkaus.

Företags, stiftelsers och andra instansers stöd till Heureka åren 2014–2018
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Stiftelser m.m

Företagssamarbete

Stödet från företag, stiftelser och övriga aktörer utgör en betydande del av Heurekas medelanskaffning.

ASTC och Biogen Foundation  

Centralen för främjande av elsäkerheten rf 

Centret för konstfrämjande

Europeiska unionen/ERUF

Finska Läkarföreningen Duodecim

Finlands Akademi 

Helsingfors universitet

Henry Ford stiftelsen

Hjärnförbundet rf 

Isku Oy

Janssen-Cilag Oy

Jenny och Antti Wihuri stiftelsen

Jubileumsfonden för Finlands självständighet 
SITRA

Jujo Thermal Oy

Jätehuoltoyhdistys

Kontram Oy

Lidl Finland

Metropolia, CircuS projekt

Metsä Board Oyj

Metsä Fibre Oy

Metsä Wood 

Metsäteollisuus ry

Miljöministeriet 

Myntverket I Finland Ab 

Neste AB

Novart Oy

Oral Hammaslääkärit Abp

Oy Aga Ab

Oy Essity Finland Ab

Pfizer AB

Pikkujätti barn- och  
ungdomsläkarstationer Ab

Puutuoteteollisuus ry

Samkommunen Helsingforsregionens 

miljötjänster HRM

Sappi Finland Oy

Sinelli Oy

Skogsstiftelsen

Social- och hälsovårdsministeriet

Stora Enso Oyj

Stora Enso Wood Products Oy Ltd

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö

Tieto Abp

UPM Kymmene Oyj

UPM Plywood Oy

Vaisala Abp

Vapo Oy

Veikkaus Ab

Versowood Oy

Heurekas verksamhet understödes 2018 av 
följande företag och sammanslutning 
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Kiinteistö Oy 
Tiedepuisto

Tiedekauppa 
Magneetti Oy
Tiedekauppa Magneetti Oy ägs av Stiftelsen Vetens-
kapscentrum och utgör en del av Heurekas servicekon-
cept. Bolaget har Heureka Shop-butiker i vetenskap-
scentret Heureka och dessutom i tre olika köpcenter.
År 2018 öppnade bolaget två nya butiker. Amos Rex 
Shop öppnades i augusti i anslutning till konstmuseet 
Amos Rex i Glaspalatset i Helsingfors. Bolaget driver 
konstmuseets butik i nära samarbete med museet. Ut-
seendemässigt avviker Amos Rex Shop från de andra 
Heureka Shop-butikerna, eftersom den följer museets 
allmänna profil. Även produktsortimentet skiljer sig 
från de andra butikernas.

Heureka Shop REDI öppnades i september i köpcent-
ret REDI i Fiskehamnen i Helsingfors. Heureka Shop 
REDI är bolagets sjätte försäljningsställe. De övriga 
Heureka Shop-butikerna finns i vetenskapscentret 
Heureka, köpcentret Kampen i centrala Helsingfors 
och i köpcentret Iso Omena i Esbo. Dessutom säljs pro-
dukterna också via heurekashop.fi. Tiedekauppa Mag-

Heurekas fastighet ägs av Kiinteistö Oy Tiedepuisto, 
vars samtliga aktier ägs av Vanda stad. År 2018 var 
det andra verksamhetsåret i de tillbyggda lokalerna. 
Renoveringarna fortsatte även 2018. I början av året 
slutfördes renoveringen av kontoren på andra våning-
en och restaurangen. Även golvet och väggytorna i 
mötesrummen förnyades. Renoveringen av Båghal-
lens och planetariets tak genomfördes under somma-
ren och hösten. Mötesrummet Ernesti renoverades 
också, och i mötesrummen för uthyrning förnyades 
innertaket och eldragningen. Under 2018 byttes även 
ljudåtergivningscentralen ut och vissa garantirepara-
rationer utfördes på den tillbyggda delen. 

neetti hade 2018 en omsättning på 1,6 miljoner euro. 
Omsättningen ökade med 9 % jämfört med året innan.

Under 2018 förnyade bolaget Heureka Shop -buti-
kernas visuella koncept. Den nya och fräscha visuella 
framtoningen är tydligare än tidigare och ligger i linje 
med Heurekas nya profil. Den kan vid behov också lätt 
reproduceras.

Suomen Asiakastieto Oy beviljade Tiedekauppa Mag-
neetti certifikatet Finlands starkaste 2018 som ett er-
kännande för de utmärkta ekonomiska nyckeltalen, 
den positiva bakgrundsinformationen och det goda 
betalningsbeteendet.
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Heureka Overseas 
Productions Ltd Oy

Heurekas uthyrda och sålda utställningar år 2018 
(sammanlagt 358 145 besökare)

Barnens Heureka

Gå under jorden

20X0
– En resa in i framtiden

Tietomaa 
Oulu, Finland

1.6–31.12.2018
35 624 besökare

Heurekaproduktion

Techmania Science Center
Plzeň, Tjeckien

1.1–31.12.2018
180 635 besökare

Heurekaproduktion

Heureka är 
från vettet 

Science Museum of  
Minnesota, St. Paul, USA

4.5.2018.–6.1.2019
129 500 besökare
Heurekaproduktion

National Science Museum 
Pathum Thani, Thailand

1.11–31.12.2018
12 386 besökare

Heurekaproduktion

Dotterbolaget Heureka Overseas Productions Ltd Oy 
(HOP), som ägs av Stiftelsen Vetenskapscentrum, stö-
der verksamheten genom att hyra ut och sälja Heur-
ekas och de andra vetenskapscentrens utställningar 
och enskilda objekt. Bolagets omsättning 2018 var 0,5 
miljoner euro. Via HOP:s verksamhet fick nästan 260 
000 besökare bekanta sig med Heurekas utställningar 
utomlands under 2018.

Utställningen 20X0 – En resa in i framtiden, som är 
Heurekas egen produktion, hyrdes ut till det nationella 
vetenskapsmuseet i Thailand (National Science Muse-
um, Thailand). Utställningen Barnens Heureka, som 
också den är Heurekas egen produktion, hyrdes ut till 
Tietomaa i Uleåborg, där den visades fram till juni 2019.

HOP skötte marknadsföringen av utställningen Win-
ter Games, som är en samnordisk produktion. I fråga 
om Winter Games ingicks ett hyresavtal med veten-

skapsmuseet i Hongkong (Hong Kong Science Muse-
um) för år 2019.

HOP hade också hand om marknadsföringen av ut-
ställningen Behind the Scenes, som har producerats 
av det estniska vetenskapscentret AHHAA.

Utställningen Heureka är från vettet inledde sin nord-
amerikanska turné i Saint Paul i Minnestota. Veten-
skapsmuseet i Minnesota ansvarar för försäljningen och 
marknadsföringen av utställningen i USA och Kanada.

Konceptet för utställningen Sju syskon från framtiden 
såldes till Adelaide i Australien. Vetenskapscentret 
MOD. (Museum of Discovery) i anslutning till South 
Australia University modifierar berättelsen och de sju 
personerna så att utställningen behandlar ett framtida 
Australien som år 2050 lider av torka.
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