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SUPERPARKILLE UUDET KUMPPANIT TUKEMAAN KANSAINVÄLISTÄ KASVUA  
 
SuperPark ja kotimainen pääomasijoittaja Sentica Partners ovat 23.4.2018 sopineet 
omistusjärjestelystä, jossa Sentican hallinnoimat rahastot tulevat SuperParkin omistajaksi 
yhdessä Tesin kanssa tukeakseen yhtiön viime vuonna aloittamaa vahvaa kansainvälistä 
kasvua. SuperParkin perustajat jatkavat edelleen yhtiön merkittävinä omistajina.  
 
SuperPark Oy omistaa ja operoi sisäaktiviteettipuistoja lasten ja aikuisten aktiiviseen ajanviettoon 
ja yhdessä liikkumiseen. Vuonna 2012 Vuokatissa perustetulla yhtiöllä ja sen kumppaneilla on 
tänä päivänä yhteensä 13 puistoa Suomessa ja ensimmäinen ulkomainen puisto avattiin 
joulukuussa 2017 Hong Kongissa. 
 
”SuperPark ja sen vahvat yrittäjäomistajat ovat luoneet ainutlaatuisen sisäliikuntakonseptin ja 
brändin, joka on muutamassa vuodessa onnistunut saamaan vahvan aseman Suomen 
markkinalla. Hong Kongiin puisto on ollut valtava menestys ja osoitus konseptin kansainvälisestä 
kiinnostavuudesta. Haluamme olla sijoituksellamme tukemassa yhtiön kasvua uusilla markkinoilla 
ja mukana luomassa uutta suomalaista menestystarinaa”, toteaa Sentican partneri Aitor de la 
Torre.  
 
"Suomesta on noussut hyvin vähän vahvoja kuluttajille suunnattuja palveluyhtiöitä ja brändejä, 
jotka ovat saavuttaneet merkittävää kansainvälistä menestystä. SuperParkin 
sisäaktiviteettikonseptilla on erinomaiset edellytykset nousta globaaliksi markkinajohtajaksi ja 
saada maailman suurkaupunkien lapset ja nuoret kokemaan liikkumisen, leikkimisen ja 
temppuilun riemu", toteaa Tesin sijoitusjohtaja Juuso Puolanne. 
 
Omistusjärjestelyn myötä SuperParkilla on vahvat edellytykset kasvaa kansainvälisesti ja kehittyä 
yrityksen strategian mukaisesti. ”SuperPark valmistelee parhaillaan useiden uusien puistojen 
avaamista ulkomailla ja nyt toteutetty järjestely auttaa meitä näiden toteuttamisessa. Seuraava 
puisto avataan kesä-heinäkuun vaihteessa Kiinan Suzhoussa ja loppuvuoden aikana tulemme 
jatkamaan kasvua Aasiassa ja avaamaan ensimmäiset puistot myös Euroopassa”, kertoo 
SuperParkin toimitusjohtaja Juha Tanskanen.  
 
”Vuokatista on ollut loppujen lopuksi lyhyt matka maailmalle. SuperPark-brändi edustaa 
elämäntapaa, joka puhuttelee ihmisiä ikään tai kansallisuuteen katsomatta. Alun perin olimme 
tekemässä vain yhtä puistoa, nyt tavoitteenamme on sata SuperParkia ympäri maailman vuoden 
2023 loppuun mennessä”, SuperPark Oy:n toimitusjohtaja Juha Tanskanen sanoo. 
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SuperPark Oy omistaa ja operoi sisäaktiviteettipuistoja lasten ja aikuisten aktiiviseen ajanviettoon ja yhdessä 
liikkumiseen. SuperPark-puistoja on Suomessa 13 kappaletta ja yksi Hong Kongissa. Yhtiön liikevaihto 2017 oli noin 
14 miljoona euroa ja yhtiöllä on noin 50 työntekijää Suomessa. www.superpark.fi 
 
Sentica Partners Oy on riippumaton kotimainen pääomasijoittaja, joka keskittyy pienten ja keskisuurten kotimaisten 
yritysten omistamiseen sekä kehittämiseen. Sentica hallinnoi yhteensä noin 480 miljoonan euron pääomia ja sijoittajina 
ovat pääasiallisesti suomalaiset institutionaaliset sijoittajat sekä eturivin eurooppalaiset rahastojen rahastot. 
www.sentica.fi 
 
Tesi (Suomen teollisuussijoitus Oy) on pääomasijoitusyhtiö, joka tekee kannattavaa ja vastuullista sijoitustoimintaa 
ja luo arvoa päivästä yksi. Hallinnoitavat pääomasijoituksemme ovat 1,2 miljardi euroa ja sijoituskohteenamme on 
suoraan ja rahastojen kautta yli 700 yritystä. Autamme Suomen seuraavalle kasvun ja kansainvälistymisen tasolle. 
Seuraa menestystarinoita www.tesi.fi / @TesiFII 
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