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Ekotehokkuuteen  
lisää kierroksia

Ekotehokkuus on yksi tämän päivän ”ismeistä”. Siihen ei voi ol-
la törmäämättä kuluttajatuotteiden markkinoinnissa, olipa ky-
seessä sitten elektroniikkalaitteet, elintarvikkeet, pesuaineet, 
autot tai asunnot. 

Ekotehokkuuden tavoitteena on tuottaa tuotteita ja pal-
veluita yhä pienemmillä resursseilla ja raaka-aineilla, ja samal-
la minimoimalla syntyvät jätteet ja saasteet. 

Nykyisin markkinoidaan ekotehokkuuden nimissä tuottei-
ta, joiden käyttö on osin ristiriidassa kestävän kehityksen ta-
voitteiden kanssa.  Ekotehokkuudesta voi pahimmassa tapa-
uksessa muodostua eräänlainen ”kollektiivinen harha”. Tällä 
perustellaan nykymuotoiseen kasvavaan kulutukseen perus-
tuvan elämäntavan jatkuminen ja lisäksi laajeneminen uusiin 
maihin ja kulttuureihin.

Ekotehokkuus vie asioita kestävämpään suuntaan, mut-
ta tänäkin vuonna maapallolla kulutetaan noin 1,4-kertaises-
ti se määrä raaka-aineita, joita maapallo kykenee tuottamaan. 
Energian tarve kasvaa maailmalla edelleen tasaisesti ja nope-
ammin kuin uusiutuvilla energiavaroilla sitä pystytään tuot-
tamaan. Samalla globaali ilmastonmuutos on jo käynnissä ja 
sen hillitsemiseksi tehtävät toimenpiteet alkavat vaikuttaa vas-
ta vuosikymmenien päästä.

Voidaanko tuotannon ja tuotteiden ekotehokkuudella 
vastata globaaleihin haasteisiin? Jatkuvan talouden ja hyvin-
voinnin kasvun tavoitteleminen asettaa erittäin suuret haas-
teet ekotehokkuuden kehittymiselle. Materiaali- ja energiate-
hokkuuden kehitysvauhdin tulisi olla niin nopeaa että kasva-
viin tuotantomääriin tarvittavat resurssit kääntyisivät kokonai-
suutena laskuun. Tämän hetkisen tilanteen mukaan käännettä 
ei ole vielä näköpiirissä. 

Ekotehokkuudessa tarvitaan nopeasti radikaaleja inno-
vaatioita, jotta sillä pystyttäisiin vastaamaan lähitulevaisuu-
den haasteisiin. Pienet parannukset ja värikäs markkinointi ei-
vät siihen tule riittämään. 

Realistisesti ajatellen jo lähitulevaisuuden haasteet tulevat 
ekotehokkuuden kasvun lisäksi vaatimaan muutoksia myös 
meidän kuluttajien käyttäytymisessä.
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tekniikan valokeilaSSa  Koonnut:  terhi luukkainen

Teollisen biotekniikan rooli Euroopassa 
vahvistuu nopeasti etenkin kemianteol-
lisuudessa. Vuonna 2010 teollisen bio-
teknisen tuotannon osuus kemiante-
ollisuuden liikevaihdosta nousee kym-
meneen prosenttiin. Bioteknologia tuo 
mukanaan ympäristösäästöjä, parem-
paa laatua ja uusia tuotteita.
Suomalainen teollisuus hyödyntää bio-
teknisiä menetelmiä monilla eri alueilla, 
muun muassa elintarviketeollisuudessa, 
metsä- ja kemianteollisuudessa sekä lää-
keteollisuuden valmistusprosesseissa. 

”Biotekniikkaa hyödynnetään Suo-
messa laajasti, se on vahvuutemme. Eri-
tyisesti elintarviketeollisuudessa biotek-

nisillä valmistusmenetelmillä on jo vah-
vat perinteet, metsäteollisuudessa puo-
lestaan satsataan tulevaisuuteen”, sanoo  
teppo tuomikoski, Tekesin SymBio-oh-
jelman päällikkö.

”Teollisessa biotekniikassa Euroop-
pa johtaa kehitystä yhdessä USA:n kans-
sa. Teollisen bioteknologian osaaminen 
on ainutlaatuinen kilpailuetu, eikä etu-
lyöntiasemasta ei kannata antaa tuu-
maakaan periksi”, Saksan bioteollisuu-
den liiton DIB:n toimitusjohtaja  ricardo 
Gent painottaa.

www.tekes.fi/symbio

Kevytrakenteisessa Kabusin kaupunkibussissa 
toimivat sähkömoottori ja dieselmoottori rin-
nan.  Teknologia pudottaa selvästi sekä polt-
toaineen kulutusta että hiilidioksidipäästöjä. 
Hybridibussi sopii parhaiten kaupunkireiteille, 
joissa on paljon pysähdyksiä ja jarrutuksia.

Kiihdytyksessä käytetään alussa sähkö-
moottoria, joka saa energiansa superkonden-
saattoreista. Kun sähköenergia on käytetty 
loppuun, autoa kiihdytetään dieselmoottoril-
la. Jarrutuksessa autoa hidastetaan käyttämäl-
lä sähkö moottoria generaattorina, jolloin kon-
densaattorit latautuvat. 

Kaupunkiajossa hybridibussin energian-
kulutus on lähes 30 prosenttia alhaisempi kuin 
dieselkäyttöisen mallin, jonka kulutus taas on 
noin 20 prosenttia keskivertobussia pienempi. 
Testiajojen jälkeen polttoaineen säästö on jo-
pa 45 prosenttia.  Monivuotisen tutkimusvai-
heen jälkeen Kabus Oy jatkaa edelleen hybri-
ditekniikan kehittämistä. Tavoitteena on hybri-
dilinja-auton tuotteistaminen muutaman vuo-
den kuluttua. 

Projektiiin osallistuivat Kabus Oy, VTT ja 
TransEnergy Consulting Oy. Projektia rahoitet-
tiin Tekesin ClimBus-ohjelman kautta. Kabus 
Oy kuuluu Koiviston Auto -yhtymään.

www.koivistonauto.fi
www.tekes.fi/climbus

Suomen Reumaliitto on ottanut käyttöön Help-
po avata -merkin. Merkin saadakseen pakkauk-
sen on läpäistävä pohjoismainen avattavuus-
testi. Ensimmäinen Suomen markkinoilla oleva 
lääkepakkaus läpäisi testin maaliskuussa 2008. 

Ruotsissa tehdyn tutkimuksen mukaan ku-
luttajan kokemus pakkauksen avattavuudesta 
vaikuttaa ostopäätökseen. Joka viides ärsyyn-
tyy viikoittain hankalasti avattavista pakkauk-
sista. Kahdeksan kymmenestä on sitä mieltä, 
että pakkauksen tulee olla helposti avattava. 
Kaksi kolmesta on valmis maksamaan enem-
män helposti avattavista pakkauksista.

Raisio lisäsi viime keväänä Elovena-kaurahiuta-
leisiin tuotteen hiilidioksidipäästöistä kertovan 
merkin ja loi merkitsemiseen mittarin. CO2-
mittarin laskentamalli pohjautuu Maa- ja elin-
tarviketalouden tutkimuskeskuksen tekemiin 
elinkaaritutkimuksiin. Raision toimitusjohtaja  
matti rihkon  mielestä on tärkeää, että pääs-
tömerkintä sisältää koko ketjun aikaiset pääs-
töt, ei vain oman jalostuksen osuutta, jotta ku-
luttajat saisivat riittävää ja oikeaa tietoa. Rihkon 
mukaan mittaria voi verrata Linux-käyttöjärjes-

Suomen Reumaliitto järjesti syksyllä yh-
dessä Keksintösäätiön, Tekesin ja kahdeksan 
muun yhteistyökumppanin kanssa Helppo ava-
ta –keksintökilpailun. Kilpailulla haettiin uusia 
helposti avattavia pakkausratkaisuja päivittäis-
tavara- ja lääkepakkauksiin. Kilpailun palkin-
not jaetaan Tekesin Futupack-verkoston semi-
naarissa 31.3.2009 Helsingissä. Kolme parasta 
ehdotusta saavat rahapalkinnon sekä Keksin-
tösäätiön tukea keksinnön suojaukseen ja ke-
hittämiseen.

www.helppopakkausonetu.com
www.tekes.fi/futupack

Turun kauppakorkeakoulun ja Lappeenran-
nan teknillisen yliopiston Global Network Ma-
nagement -hankkeessa tutkittiin, miten suo-
malaiset ohjelmistoyritykset rakentavat ja ke-
hittävät kansainvälisiä kumppanuusverkosto-
ja. Ohjelmistoyrityksille tehdystä laajasta kyse-
lytutkimuksesta ilmeni, että kattavimmin ver-
kostoituneet yritykset kansainvälistyvät muita 
hitaammin. Tämä oli vastoin ennakko-odotuk-
sia, sillä aiemman tutkimustiedon perusteella 
nopeasti kansainvälistyvien tietointensiivisten 
yritysten kansainvälinen kasvu perustuu juuri 
kumppanuuksille.

 Tutkimuksessa selvitettiin, miten yritys 
voi luoda ja ylläpitää menestyksekästä glo-
baalia liiketoimintaa, kun toimintaympäristö 

perustuu teknologiaan, osaamiseen ja kump-
panuuksiin. Lisäksi selvitettiin, miten verkos-
toitumiseen ja kansainväliseen kasvuun liitty-
viä parhaita käytäntöjä voidaan siirtää tietoin-
tensiivisiin yrityksiin liiketoimintavalmiuksien 
parantamiseksi. 

Ilmiötä tarkasteltiin sekä liiketaloudellises-
ta että teknologisesta näkökulmasta. Havait-
tiin, että kansainvälisen kumppanuusverkos-
ton johtaminen edellyttää monipuolista osaa-
mista. Tarvitaan kokonaisnäkemystä yrityksen 
toiminnasta. Onnistuminen edellyttää viestin-
tävalmiuksia ja kulttuurista lukutaitoa. 

www.tbrc.fi/gnm
www.tekes.fi/liito

Etlatiedon toimitusjohtaja Pekka ylä-anttila 
on pureutunut jo vuosia maailmantalouden 
muutokseen. Tekesin käynnistämässä Megat-
rendit ja me -projektissa hän on syventynyt 
pohtimaan maailmantalouden megatrendien 
vaikutuksia Suomeen ja listannut joukon väit-
tämiä kaikkien avoimesti arvioitaviksi. Tavoit-
teena on kiteyttää näkemys siitä, mitä maail-
mantalouden muutos ja globalisaatio merkit-
sevät Suomelle. 

Ylä-Anttila listaa megatrendejä: Kiinan ta-
lous jatkaa nopeaa kasvuaan ja ohittaa USA:n 
noin 2030. Kiina on jo nyt yhtä suuri viejä kuin 
USA. Myös Intian talouskasvu jatkuu voimak-

Verkostoituneet ohjelmistoyritykset 
kansainvälistyvät muita hitaammin

Helppoja pakkauksia

Hybridibussi 
kääntää kulutuksen 
ja päästöt alas

Biotekniikasta suomalaisen 
teollisuuden kilpailuetu

Maailmantalous 
muuttuu – miten käy 
Suomen?

telmään: kaikki halukkaat voivat tulla mukaan, 
kunhan noudattavat mittarin edellyttämää laa-
juutta päästöjen merkitsemisessä.

Merkki on herättänyt runsaasti kiinnostus-
ta ja keskustelua sekä kuluttajien että päättä-
jien keskuudessa. Rihkon mukaan tuotteiden 
ympäristövaikutusten merkitseminen tuote-
pakkauksissa on vasta alkuvaiheessa, mutta 
sen merkitys lisääntyy nopeasti kuluttajien ym-
päristötietoisuuden kasvaessa. Kuluttajien val-
veutuneisuuden kasvun myötä etiikka ja eko-
logia ovat muuttumassa kilpailuvalteiksi, Rih-
ko uskoo.

Raision hiilidioksidimittarista kertoi Kehit-
tyvä Elintarvike 4/08.

kaana. Raaka-aineiden ja ruuan hinnan nousu 
jatkuu. Energian hinnan nousu johtaa kulutuk-
sen sääntelyyn ja vaihtoehtoisten energiatek-
nologioiden käyttöön.

Suomi on hyötynyt maailmantalouden in-
vestointivetoisesta kasvusta, mutta menettä-
nyt markkinaosuuksiaan kaikissa perinteisis-
sä menestystuotteissa. Suomen paperiteolli-
suuden kulta-aika päättyy. Toisaalta Ylä-Anttila 
näkee pienten maiden joustavuuden antavan 
mahdollisuuksia. Suomen tulevaisuuden kyn-
nyskysymyksiä ovat, riittävätkö aineelliset ja ai-
neettomat investoinnit ylläpitämään kasvua ja 
onko Suomi houkutteleva investointikohde.

Hiilidioksidimittari 
elintarvikealan Linux?

www.tekes.fi/tilastotjavaikutukset/412594.rtf
www.tekes.fi/tilastotjavaikutukset/411829.rtf

www.raisio.com
https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/
www/hankkeet/Foodchain
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SEIJA LUKKALAN LUOTSAAMA GLOBE HOPE KäY KAMPPAILUA 
KERTAKäYTTöKULTTUURIA VASTAAN. YRITYS VALMISTAA 

KIERRäTYSMATERIAALISTA ESTEETTISIä JA HYVäLAATUISIA TUOTTEITA.

teksti: Pekka Säilä  kuvat: Pasi hytti

artelan entisessä kutomossa käy 
kova kuhina aamutuimaan. Ompe-
lukoneiden viereen sijoitetut laa-

tikot ovat täynnä kierrätysmateriaalia, joka 
odottaa jatkokäsittelyä. Globe Hopen toimis-
totilat löytyvät salin yläparvelta. Kaikki käy-
tössä olevat huonekalut ovat työtuoleja myö-
ten kierrätystavaraa. Esillä on myös yrityksen 
menestystuotteita, kuten kankaisia olkalauk-
kuja. Mallinuken päällä on kauniisti laskostu-
va iltapuku, joka yrityksen toimitusjohtaja Sei-
ja Lukkala käytti viime vuoden presidentin it-
senäisyyspäivän vastaanotolla. Iltapuvun ma-
teriaalina on käytetty armeijalta yli jäänyttä 
laskuvarjokangasta.

 ”Laskuvarjoista tehtiin jo sota-aikana 
paljon hääpukuja. Nyt tästä näyttää tulleen 
eräänlainen hittituote, joita monet morsius-
parit ovat halunneet meiltä tilata”, Lukkala 
kertoo.

Globe Hope työllistää Nummelassa 11 
työntekijää sekä 12 alihankkijaa muualla 
Suomessa. Virossa alihankkijoita on neljä ja 
Latviassa yksi. Suomen lisäksi Globe Hopen 
tuotteet ovat lyöneet läpi monissa Euroopan 
maissa sekä erityisesti Japanissa. 

”Globe Hopen kokoelmassa on 120 eri 
tuotetta ja kaksi kertaa vuodessa vaihtuva 
trendi-mallisto. Lisäksi teemme yrityksille rää-
tälöityjä tuotteita. Tällä hetkellä yhteistyö yri-
tysten kanssa tuo liikevaihdostamme suurim-
man kakun”, Lukkala toteaa.

Globe Hopen tuotannossa käytettävä ma-
teriaali koostuu käytöstä poistetuista sairaa-

 Tekstiili-
taituri
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latekstiileistä, armeijavarusteista, työasuista, 
mainoslakanoista, teollisuuden ylijäämistä se-
kä kuluttajien keräämistä tekstiileistä. Yhtenä 
uusimmista esimerkeistä Lukkala mainitsee 
yritysten käytöstä poistetut mainosbanderol-
lit, joista on tehty laukkuja ja käyntikorttikote-
loja. Myös purjekangas on osoittautunut käyt-
tökelpoiseksi materiaaliksi. 

 tarina elää tuotteessa

Globe Hopen idea kietoutuu kolmeen arvoon: 
eettisyyteen, ekologisuuteen ja esteettisyy-
teen. Yrityksen kunnianhimoisena tavoitteena 
on olla merkittävä vaikuttaja sekä edelläkävijä 
muodin ja muotoilun maailmassa. Globe Ho-
pen arvot syntyivät Lukkalan oman pohdin-
nan tuloksena.

”Kun olin 15 vuotta toiminut design-vaat-
teita valmistavan SL Studion johdossa ja teh-
nyt neljä lasta, päätin ottaa hengähdystauon 
yrittäjärumbasta ja mennä Taideteollisen kor-
keakoulun täydennyskurssille. äkkiä minulla 
olikin aikaa havainnoida paremmin ympäris-
töäni ja miettiä omaa asemaani vaatebisnek-
sessä: haluanko olla enää mukana tekemäs-
sä tuotteita neitseellisestä raaka-aineesta, kun 

Globe Hopen asiakaskunnassa.  
”Alussa kohderyhmämme olivat tiedosta-

vat nuoret ja nuoret aikuiset. Sitten tuotteis-
tamme kiinnostuivat keski-ikäiset naiset, jot-
ka halusivat itselleen jotain persoonallista. 
Nykyisin sopivia tuotteita löytyy lähes kenel-
le tahansa.”

Lukkala ottaa esimerkiksi sodan aikaisen, 
laivastosäkistä tehdyn esiliinan, johon erityi-
sesti keittiössä viihtyvät miehet ovat hurah-
taneet.

Jokaisen tuotteeseen on liitetty myös sen 
tarina tyyliin: ”Olin ennen Ruotsin armeijan 
sarkatakki. Olin suureksi avuksi kovilla pak-
kasilla. Sitten minusta tuli Globe Hope -pata-
lappu.”

”Jos tuotteen alkuperän ja historian tun-
tee paremmin, tulee se myös omistajalleen 
henkilökohtaisemmaksi, kuin vaikkapa metri-
tavarasta tuotettu vaate”, hän uskoo.

Yritysyhteistyö kannattaa

Lukkala muistuttaa, että tällä hetkellä teks-
tiiliteollisuutta on maailmassa 8–10 kertaa 
todellista tarvetta enemmän. Ylitarjonnan 
vallitessa tuotantokustannukset lasketaan 
mahdollisimman alas, jolloin myös laatu kär-
sii – tuotteita tehdään entistä huonommasta 
materiaalista, entistä huonommalla työn jäl-
jellä. Samalla kulutus kuitenkin lisääntyy, kos-
ka tuotteet eivät kestä käytössä pitkään. 

”Mahdan olla myös jonkin sortin idealis-
ti. Uskon, että tarjoamalla konkreettisia vaih-
toehtoja kuluttajille, pystyn oikeasti vaikut-
tamaan ja osallistumaan myös yhteiskunnal-
liseen keskusteluun. Siksi olen kiitollinen, et-
tä Globe Hope -brändissä on nähty muutakin, 
kuin pelkkä vaatteita valmistava yritys. Oike-
astaan valmiit tuotteet ovat vain kaiken teke-
mämme työn toteutuma”, Lukkala pohdiske-
lee. 

Globe Hopelle onkin viiden toiminta-
vuotensa aikana sadellut useita tunnustuk-

sia, kuten Amnesty Internationalin myöntä-
mä Vuoden Suunnittelija 2008 sekä Taiteen ja 
Kulttuurin Suomi Palkinto 2006. Tämän vuo-
den alusta yritys on kantanut myös Avainlip-
putunnusta. 

Lukkala on myös haluttu luennoitsija. Ky-
selyjä on tullut eri alojen oppilaitoksia ja ras-
kaan teollisuuden yrityksiä myöten.

”On hienoa, että myös yritykset ovat huo-
manneet yleisen ajattelutavan muutoksen ja 
haluavat itsekin painottaa toimintaansa eko-
logisempaan suuntaan. Kaikenlaisessa yritys-
yhteistyössä haluan kuitenkin pitää huolta sii-
tä, ettei meitä käytetä pelkkään kilven kiillo-
tukseen, vaan taustalla on aito halu sitoutua 
kestävän kehityksen periaatteisiin.”

 Ekologiseen tavarataloon kuluttamaan

Jo ennen Globe Hopen toiminnan aloittamis-
ta yksi Lukkalan ideoista oli rakentaa formaat-
ti kauppakeskukselle, jossa kaikki tuotteet ja 
palvelut olisivat kestävän kehityksen periaat-
teella toteutettuja. Hän kuvailee unelmaan-
sa tiedostavan kaupunkilaisen ostospaikaksi, 
jossa voisi hyvällä omalla tunnolla tehdä eko-
logisesti kestäviä hankintoja. 

”Oikeastaan koko Globe Hope syntyi juuri 
tästä visiosta. Uskon, että kuluttajilla on tänä 
päivänä laajemmaltikin halua tehdä eettisiä ja 
ekologisia ostopäätöksiä, mutta vaihtoehdot 
ja vaikuttamisen mahdollisuudet ovat margi-
naaliset. Uskon, että markkinat ovat kauppa-
keskus-idealle suotuisat. Täytyisi vain löytää 
tarpeeksi paksulla lompakolla ja suurella sy-
dämellä varustettu rahoittaja, joka olisi valmis 
sitoutumaan yhteiseen visioon.”

Lukkala vakuuttaa, että on koska tahan-
sa valmis luopumaan vaikka koko yrityksestä, 
jos joku muu saa sen kantamaan entistä pa-
remmin. 

”Tärkeintä on, että arvot joihin uskon, me-
nestyvät.”

Seija Lukkala asuu perheineen Hiidenveden ran-
nalla sijaitsevassa vanhassa puimalassa. 

”Iso ja vanha rakennus, ei ole ehkä kaikkein 
ekologisin mahdollinen ratkaisu, vaikka se maa-
lämpöä käyttääkin. Tuntuisi kuitenkin vaikeal-
ta luopua rakennuksesta, jossa lapset ovat kasva-
neet”, hän pohdiskelee.  

Lukkalan perhettä ei voine kutsua kovin kulu-
tuskeskeiseksi. Ruokaostoksilla käydään, mutta huo-
nekaluja saati vaatteita ei kaupan hyllyltä hankita. 

”Lentämällä matkustamista pyrin välttämään. 
Esimerkiksi ulkomaisilla messuilla en ole käynyt 
kahteen vuoteen, muut yrityksen työntekijät hoita-
vat sen puolen. Tosin en tiedä, voiko lentolipun os-
taa sen paremmalla omalla tunnolla toiselle ihmi-
selle. Toisaalta haluan olla myös mahdollisimman 
paljon lasten kanssa, kun he vielä asuvat kotona.” 

Perheeseen kuuluu äidin lisäksi 20-, 19-, ja 
13-vuotiaat tyttäret sekä 11-vuotias poika. Samas-
sa taloudessa asuu myös kaksi ponia ja koiraa.

”Vanhin tyttäristäni on autellut tehtaan myy-
mälässä ja käynyt messuillakin, mutta tällä het-
kellä hänen ammatin valintansa näyttäisi kuiten-
kin suuntautuvan enemmän liikunnalliselle puo-
lelle. Toiseksi vanhin tyttäreni voitti viime vuon-
na naisten raviohjastajatittelin ja on tällä hetkellä 
Ranskassa ohjastajavalmennuksessa. Nuorinkin ty-
tär on pärjännyt poniraveissa. Poika on ilmoittanut 
tulevaisuuden ammatikseen jalkapalloilijan. Kunni-
anhimoisia ja hyvin omapäisiä persoonia”, Lukkala 
kuvailee jälkikasvuaan.

Vapaa-aikana perheen äiti hakee voimaa vael-
tamalla ja hiihtämällä metsämaisemissa. Suuri haa-
ve olisi päästä taas Lapin tunturimaisemiin, heti 
kun aika antaa myöten.

”Luonnossa vallitseva hiljaisuus merkitsee kai-
ken tämän kiireen keskellä minulle todella paljon.” 

Seija Lukkala uskoo, 
että kuluttajilla 
on laajempaakin 
halua tehdä eettisiä 
ja ekologisia 
ostopäätöksiä. 
Puuttuu vain 
vaihtoehtoja ja 
vaikuttamisen 
mahdollisuuksia.

”Mitä järkeä on 
ostaa metritavarasta 
tehtyjä, 
huonolaatuisia 
vaatteita, kun 
tarjolla on 
hyvälaatuisia ja 
ekologisesti kestäviä 
tuotteita.”

”Yritysten kanssa 
tehtävässä 
yhteistyössä 
haluamme 
varmistua siitä, 
että asiakkaidemme 
halu sitoutua 
kestävän kehityksen 
periaatteisiin on 
aitoa.”

maailman energiavarat on kohta kulutettu 
loppuun ja sen seurauksena synnytetty jär-
jettömät määrät jätettä.”

Vähitellen Lukkala alkoi kehitellä ajatusta 
esteettisten ja hyvälaatuisten tuotteiden val-
mistamisesta, jo kerran käytettyä raaka-ainet-
ta hyödyntämällä. Ensimmäinen koemallisto 
valmistui Tekesin selvitysrahoituksen turvin, 
kuusi vuotta sitten.

Jotta kierrätysmateriaalista valmistettu 
tuote voisi lunastaa uuden elämän, on sen 
Lukkalan mielestä oltava hyvin suunniteltu, 
laadukas ja vahvan tuotemerkin omaava.  

”Onneksi ekologisuus oli toimintamme 
alkaessa ilmiö, jolla oli nostetta. Nykyisinhän 
siitä puhuminen taitaa kuulua jokapäiväiseen 
kahvipöytäkeskusteluun.”

Ilmiön kehittyminen on näkynyt myös 

Vähä- 
kulutuksinen 
perhe
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sioimaan jokapojan avaruusaluksia, mutta on-
ko tällaisella keskustelulla muuta kuin viihde-
arvoa?

Kohtuullisen varmasti tulevaisuudesta tie-
detään kuitenkin yksi asia: Suomen pitää tule-
vaisuudessakin tunnistaa omat menestysteki-
jänsä, joiden avulla se pärjää maailman kovas-
sa kilpailussa.

enestystekijöitään jalostavat tosin 
kaikki muutkin. Voiko Suomella olla 

jotain ainutlaatuista osaamista?
”Uskon, että tulevaisuuden menestyk-

semme perustuu osaamisten yhdistämiseen. 
Silloin ei puhuta vain teknologiasta, vaan yh-
teiskunnan toiminnasta hyvin laajasti”, sanoo 
Tekesin pääjohtaja veli-Pekka Saarnivaara. 

Esimerkiksi koulusurmiin ja niiden taus-
talla oleviin ongelmiin tuskin löytyy apua pel-
kästä tekniikasta. Kuitenkin sosiaalisen osaa-
misen, hyvinvointiosaamisen, vuorovaikutus-
osaamisen ja teknologioiden yhdistämisestä 

Tekes vuonna

un Tekes aloitti toimintansa 25 
vuotta sitten, tietokoneet olivat 
harvinaisia. Tekesin ensimmäinen 

toimisto aloitti työt heinäkuun alussa 1983 
yhden lankapuhelimen varassa. Ajatus jokai-
sen taskussa kulkevista kännyköistä oli niin 
kaukainen, että jos joku olisi sellaisesta puhu-
nut, se olisi varmasti huvittanut.

”Ajattele, miten paljon maailma on muut-
tunut 25 vuodessa. Mutta millaista on vuonna 
2033, kun Tekes täyttää 50 vuotta? Meidän pi-
tää ajatella sitäkin rohkeasti jo nyt”, sanoo Te-
kesin hallituksen puheenjohtaja,  työ- ja elin-
keinoministeriön innovaatio-osaston osasto-
päällikkö Petri Peltonen.

Muistelemme hetken muinaisaikoja, 
1980-lukua: miten toimistoteknologian huip-
pua edustivat sähkökirjoituskoneet! Nuoreen 
Tekesiin niitä lainattiin ministeriöstä, kun 
omia ei vielä ollut.

Paljon hankalampaa on puhua tulevai-
suudesta. Voihan tässä ryhtyä ajan kuluksi vi-

voi syntyä uutta hyvää, joka osaltaan auttaa 
tekemään Suomen paremmaksi ja turvalli-
semmaksi yhteiskunnaksi kaikille jäsenilleen.

”Sosiaali- ja terveydenhoitojärjestelmien 
toimivuutta parantavat innovaatiot kuuluvat 
Tekesin toimialaan aivan luontevasti”, Saarni-
vaara sanoo. Hän on iloinen siitä, että Tekesil-
le kuuluu nykyään myös työelämän kehittä-
minen.

”Meillä on kehitteillä oma rahoitusinstru-
mentti nimenomaan työelämän kehitystä var-
ten. Työelämä on hyvä esimerkki asiakokonai-
suudesta, jota ei voi kehittää pelkän teknolo-
gian ehdoilla – esimerkiksi johtamisessa on 
kyse paljolti vuorovaikutuksesta”, Saarnivaa-
ra sanoo.

uomi voi hyvin menestyä seuraavi-
en 25 vuoden aikana sillä, että se 

on herkästi reagoiva ja ketterä soveltaja, yh-
distelee erilaisia asioita ennakkoluulottomasti 
ja tarttuu toimeen nopeasti. Jos huomaa uu-

teksti: johanna korhonen kuva: iStockPhoto

Notkeus, sitkeys ja 

vikkelyys auttavat 

suomalaisia 

vastaisuudessakin, 

visionäärit uskovat.
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ekesissä ennakointitoiminta pe-
rustuu kolmen eri tason muutos-
ten seurantaan ja analysointiin. 

Keräämme tietoa megatrendeistä, innovaa-
tioekosysteemin muutoksista sekä heikoista 
signaaleista”, kertoo Tekesin ennakointipääl-
likkö Pirjo kyläkoski.

Toimialojen tai klusterien kehityksen seu-
raaminen on perinteisintä tulevaisuuden en-
nakointia, johen etenkin yrityskentässä on to-
tuttu jo vuosikymmenien ajan. Yhä merkittä-
vämmäksi osaksi tulevaisuuteen valmistautu-
mista on noussut signaalien tunnistaminen, 
näkemyksen muodostaminen niiden merki-
tyksestä sekä näkemyksen nivominen strate-
giaan ja käytännön toimintaan. 

”Heikkojen signaalien tunnistamiseksi on 
oltava erittäin herkkätuntoinen, ’kuulla kun 
ruoho kasvaa’. Suomessa on tähän saakka 
enemmänkin seurailtu sitä, mitä muualla teh-
dään ja reagoitu siihen. Jos osaamme parem-
min nähdä muutoksen merkit ennalta, voim-
me olla itse tekemässä tulevaisuutta”, Kyläkos-
ki sanoo.

Suomen vahvuus ennakoinnissa on laajal-
la rintamalla tehty strateginen yhteistyö. Pirjo 
Kyläkoski toivoo silti, että kumppanuutta voi-
taisiin entisestään tiivistää.

”Ennakointia on tehty Suomessa enim-
mäkseen liike-elämän hyötyjä ajatellen. Tule-
vaisuussuuntien analysointia pitäisi kuitenkin 
hyödyntää kaiken yhteiskunnallisen toimin-
nan suunnittelussa. Työ- ja elinkeinoministe-

riön TEM-konsernissa tulevaisuuden signaale-
ja tullaan keräämään yhteistyössä muun mu-
assa ulkoministeriön kanssa. Se ei kuitenkaan 
vielä riitä, vaan muutkin valtionhallinnon alu-
eet tulisi saada mukaan yhteistyöhön.”

ohjelmat vastauksina tulevaisuuden 
haasteisiin

Puolet Tekesin rahoituksesta kanavoidaan oh-
jelmien kautta. Ohjelmia käynnistetään niille 
osaamis- ja sovellusalueille, joilla Tekesissä 
arvioidaan olevan merkitystä tulevaisuuden 
mahdollisuuksina. Näkemys perustuu kolmen 
vuoden välein uudistettaviin Tekesin strategi-
siin sisältölinjauksiin. 

Vuoden 2005 Tekesin strategian sisältölin-
jauksissa suomalaisen talouselämän keskei-
seksi haasteeksi tunnistettiin palveluliiketoi-
minnan kehittäminen. Palvelujen osuus brut-
tokansantuotteesta on noin 70 prosenttia, 
mutta innovaatiotoimintaa ei tehdä samassa 
suhteessa. Palveluinnovaatioiden syntymistä 
vauhdittamaan Tekes käynnisti vuonna 2006 
Serve – Innovatiiviset palvelut -ohjelman.

”Serven käynnistyessä pidimme tärkeim-
pänä tavoitteena saada yritykset panostamaan 
palvelujen tuotteistamiseen ja konseptointiin, 
koska niiden merkitystä ei vielä tunnettu tar-
peeksi hyvin. Tavoitetta on edistetty rahoituk-
sen lisäksi jakamalla tietoa ja osaamista palve-
lujen tuotteistamisoppaan ja muiden julkai-
sujen avulla sekä ympäri maata järjestetyis-

sä seminaareissa ja työpajoissa”, ker-
too Serve-ohjelman päällikkö minna 
Suutari.

Servessä on kahden ja puolen 
vuoden aikana rahoitettu 140 eri 
hanketta, joista useimmissa on kehi-
tetty palvelukonsepteja. Ohjelmalla 
on ollut merkittävä rooli palvelujen 
tuotteistamisajattelun läpilyönnissä 
Suomessa.

murroksen nopeuttaja ja 
muutoksen mahdollistaja

”Tekesin ohjelmat voivat olla aktiivisia 
muutoksentekijöitä nousevien trendi-

en alueilla, jolla ei vielä ole riittävästi osaamista 
ja välineitä uudistusten toteuttamiseen. Palve-
luliiketoiminta on viime vuosina ollut nouseva 
trendi, johon Serve on tarttunut”, Minna Suu-
tari sanoo. 

”Tekesin ohjelmien pitää pystyä muuttu-
maan, jos ympäristön olosuhteet muuttuvat. 
Etenkin uudella toiminta-alueella mennään 
helposti harhaan, jos ei seurata tarkoin tilan-
teiden muutoksia vaan edetään ennalta luk-
koon lyötyjen suunnitelmien pohjalta”.

Serve-ohjelmankin strategisia tavoitteita 
on tänä vuonna määritelty uudestaan, vain rei-
lut kaksi vuotta ohjelman käynnistymisen jäl-
keen. Strategian tarkistus kulki ajallisesti käsi 
kädessä Tekesin yleisten strategian sisältölinja-
usten päivittämisen kanssa, mutta se oli ennen 
kaikkea osoitus ohjelman johtoryhmän halus-
ta pohtia perusteellisesti palveluliiketoiminnan 
haasteita. 

”Tällä hetkellä yksi palveluliiketoiminnan 
keskeisistä kehittämisalueista on asiakaslähtöi-
nen palvelukehitys. Ohjelmassa etsitään par-
haillaan yrityksille työkaluja asiakasymmärryk-
sen lisäämiseen”, Suutari sanoo.

”Tekes ei tee mitään yksin, me olemme ai-
noastaan muutoksen mahdollistaja. Oikeilla te-
oilla ja oikealla hetkellä voimme kuitenkin olla 
merkittävä suunnannäyttäjä. Asiakkailla on lu-
pa ja velvollisuus kyseenalaistaa sitä, tekeekö 
Tekes oikeita asioita – ja meillä on oltava kykyä 
muuttaa suuntaa silloin, kun toimintaympäris-
tön muutokset antavat siihen aihetta.”

ENNAKOINTI ON TäRKEäSSä 
ROOLISSA KANSALLISEN 
TASON SUUNNITTELUSSA JA 
YRITYSTEN STRATEGIATYöSSä. 
KYSE EI OLE PERINTEISESTä 
MARKKINAYMPäRISTöN 
SEURANNASTA EIKä 
ENNUSTAMISESTA, VAAN 
JäRJESTELMäLLISESTä 
MUUTOSVOIMIEN 
ANALYSOINNISTA JA NIIHIN 
VASTAAMISESTA.

teksti: Soili helminen kuva: Susanna lehto

Trendien seurailusta 
tulevaisuuden tekemiseen

sia asioita hieman ennen muita ja reagoi heti, 
pääsee jo pitkälle”, Peltonen sanoo.

etri Peltonen näyttää maailman-
karttaa, josta voi synkistyä tai in-

nostua. Jos Suomea vertaa maailman tieteen 
ja teknologian suuriin maihin, vaikka USA:han 
tai Intiaan, ja katsotaan vain määrällisiä mitta-
reita, Suomea hädin tuskin ilkeää mainita.

Peltosella on kuitenkin takataskussa kak-
si käsitettä, jotka saavat Suomen mahdolli-
suudet näyttämään paremmilta. ”Innovaa-
tioiden maailmasta on tullut litteä: ideat ja 
kaikki muut tuotannontekijät virtaavat kan-
sallisvaltioiden rajoista piittaamatta. Samalla 
se on piikikäs: innovaatiot syntyvät keskitty-
missä ja yhteisöissä, piikeissä, jotka voivat olla 
alueellisia tai verkostomaisia. Globaalissa mit-
takaavassa Suomi voisi olla yksi sopivasti eri-
koistunut, ketterä ja puoleensa vetävä osaa-
mispiikki.”

Itse asiassa Peltonen uskoo, että pienuu-
desta ja siihen liittyvästä ketteryydestä on jo-
pa etua.

”Suomi on tähänkin asti hyötynyt siitä, et-
tä pieni mittakaavamme takaa tehokkuuden. 
Tunnemme verkostomme, löydämme oike-
at ihmiset, pääsemme helposti yhteistyön al-
kuun.”

ekesin strategian sisältölinjausten kes-
kiössä on kolme asiaa: ihminen, talous 

ja ympäristö. Veli-Pekka Saarnivaaran mieles-
tä nämä valinnat kestävät aikaa hyvin.

”Ihmistä varten tätä kaikkea tehdään. Ei 
innovaatiotoiminta ole itsetarkoitus. Kaiken 
tavoitteena on terve talous ja terve ympäris-
tö, jotka taas mahdollistavat ihmisten hyvin-
voinnin. Tämä pätee sekä nyt että tulevaisuu-
dessa.” 

Haastattelupäivänä maailman rahoitus-
markkinoilla velloo kriisi, jonka lopputulos-
ta ei vielä tiedetä. Taantumat ja nousukaudet 
sen sijaan tiedetään: niitä tulee ja menee, ei-
kä niiden pidä antaa vaikuttaa tulevaisuuden-
suunnitelmiin määräänsä enempää.

”Tekes itse ei ole muuttunut yhtä radikaa-

listi kuin maailma sen ympärillä”, Petri Pelto-
nen arvioi. Seuraavan neljännesvuosisadan 
alkajaisiksi hän kannustaakin Tekesiä uudista-
maan itseään yhä innovatiivisempaan suun-
taan.

”Entisenä tekesläisenä sanon, että uusi ja 
kokeileva ote Tekesin omassa toiminnassa on 
hyvä lähtökohta. Kun Tekes kannustaa muita 
rohkeuteen ja innovatiivisuuteen, sen on itse 
näytettävä hyvää esimerkkiä.”

Veli-Pekka Saarnivaaran mukaan Tekesin 
sisäisen kehitystyön ajankohtaisin haaste on 
asiakkuudenhallinnan parantaminen. Toinen 
iso haaste on Tekesin oma tuottavuuskehitys.

”Myöntövaltuutemme kasvuvauhti on 
viiden prosentin luokkaa, ja oman tuottavuu-
temme kasvun pitäisi olla kuusi-seitsemän 
prosenttia. Se on kova tehtävä, joka edellyttää 
paljon priorisointia ja toimintojemme kriittis-
tä tarkastelua.”

uuri kysymys on, miten olla samanaikai-
sesti sekä tehokas että innovatiivinen.

”Prosessien pitää olla selkeästi mallinnet-
tuja ja toimintatapojen konseptoituja. Samal-
la organisaation pitää tukea vahvaa vuorovai-
kutusta ja joustavuutta – eli riittävää kaaosta”, 
Saarnivaara sanoo.

Viime vuosina Tekesin muuntautumi-
nen on Saarnivaaran mukaan koetellut hen-
kilöstön voimavaroja ja henkistä kestävyyttä. 
”Muutosvauhti ei hidastu, ja siksi on tärkeää, 
että muutokset sovitetaan henkilöstön kesto-
kykyyn ja omaksumiskapasiteettiin.”

Tekesin toimintaa on alusta alkaen lei-
mannut voimakas tulevaisuudenusko. On-
ko kyse tietoisesta valinnasta, sattumasta vai 
selviöstä?

”Ainakin minä olen varmaan geneettinen 
optimisti”, Saarnivaara naurahtaa. ”Asioista 
löytyy useimmiten valoisakin puoli, ja tulevai-
suuden rakentaminen on innostavaa työtä.”
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KASVUYRITYSTEN ON MENESTYäKSEEN 
LäHDETTäVä ROHKEASTI VALLOITTAMAAN 
MAAILMAA. ”JOS EI OLE MARKKINOIDEN 
YKKöNEN TAI KAKKONEN, KUOLEE”, 
MAAILMANKUULUN MASSACHUSETTS 
INSTITUTE OF TECHNOLOGYN YRITYSKESKUKSEN 
VETäJä KENNETH P. MORSE KäRJISTää.

teksti: tuija käyhkö  kuvat: Pasi hytti

MIT:sta vauhtia kasvuyrityksille
yhteistyökuvioista. Punta sanoo juuri verkos-
toitumisen olevan tällaisten tilaisuuksien yksi 
tärkeimmistä anneista. 

”On hienoa huomata, että muutkin paini-
vat samanlaisten ongelmien kanssa kuin itse.”

Vuonna 2006 perustettu Reachway toimii 
Helsingissä ja Joensuussa kemianteollisuu-
den turvallisuusasioiden parissa.

kotinurkista maailmalle

EpiCrYstals oY:n perustajaa tomi 
jouhtia viehätti ja toisaalta yllättikin Morsen 
koulutuksen interaktiivisuus. 

”Morse sai ihmiset yllättävän helposti mu-
kaan. Koulutus on täysin erilaista kuin mihin 
suomalaiset ovat tottuneet. Morsen luennol-
la ei pysty nukkumaan.”

Jouhtiin teki vaikutuksen Morsen oppi 
kansainvälistymisen pakosta. ”Mikäli haluaa 
todella menestyä, on uskallettava rohkeasti 
tavoitella totaalista globaalia markkinoiden 
hallintaa eikä jäädä kotinurkkiin pelaamaan.”

Tekesin tarjoama myyntikoulutus oli Jouh-
kille tervetullut avaus. ”Meillä on yrityksessä 
tohtoreita ja teknisen alan ihmisiä, mutta ei tar-
peeksi myyntiosaamista. Aiemmin Tekes-hank-
keemme ovat olleet pelkästään teknologiave-
toisia, joten tämä on hyvä suuntaus.”

Vuonna 2003 Tampereella perustettu 
EpiCrystals keskittyy puolijohdelasereihin.  

konkreettisia työkaluja

intunE CirCuits oY:n toimitusjohta-
jan olli-Pekka lintulan mielestä koulutusti-
laisuudet ovat kaivattua vaihtelua arkirutii-
neihin. 

”Ihmiset ovat kursseilla vapautuneempia 
kuin työssä, joten kontaktien solmiminen on 
helpompaa.” 

Asiamäärä Morsen interaktiivisessa kou-
lutuksessa ei Lintulan mielestä ole yhtä suuri 
kuin passiivisissa kalvosulkeisissa. Siten ydin-
asiat jäävät helpommin mieleen.

Vuonna 2005 perustettu vantaalainen In-
tune Circuits Oy valmistaa RFID-etätunniste-
antenneja.  Lintula on vetänyt yhtiötä vuo-
desta 2006 lähtien. Sitä ennen hän työsken-
teli pitkään Nokian palveluksessa.

Globaaleilla markkinoilla 
tavoitteeksi kelpaa vain 
kulta tai hopea

Suuntana uSa

MuxliM inCin mohamed el-Fatatry haki 
Morsen koulutuksesta vinkkejä yrityksen laa-
jentaessa toimintaansa USA:han. Muxlim In-
cin pääkonttori on Helsingissä ja myyntikont-
tori Lontoossa, mutta yli puolet Muxlim.com-
verkkopalvelun käyttäjistä asuu USA:ssa.

Yritys vahvistaa myyntitoimintaansa 
myös Euroopassa. Myöhemmin tavoitteena 
on Lähi-itä.

El-Fatatry uskoo, että liiketoiminnan kan-
nalta myyntitaidot ovat tärkeämmät kuin 
tuotteen teknologinen taso.

Arabiemiraateissa syntynyt El-Fatary sa-
noo arvostavansa suuresti Morsea etenkin sik-
si, hän painottaa koulutuksessa monikulttuu-
risuuden ymmärtämisen tärkeyttä. 

”On osattava ottaa kulttuuriset asiat huo-
mioon kaupankäynnissä. Jos aikoo myydä, on 
osattava pelata asiakkaan pelisäännöillä.”

Kaksi vuotta sitten perustettu Muxlim.
com on maailman suurin muslimeille suun-
nattu yhteisömedia. Palvelussa on noin 
130 000 rekisteröitynyttä käyttäjää ja yli kaksi 
miljoonaa vierailua kuukaudessa. 80 prosent-
tia käyttäjistä on Pohjois-Amerikasta ja Isos-
ta-Britanniasta. 

kansainvälisyys verissä

CubiCasa oY:ssä osakkaana olevaa mir-
ka kristiina rahmania kiinnostavat tämän 
hetken opit myynnistä ulkomailla ja suoma-
laisen tietotekniikan viemisestä ulkomaille.

Hän on suorittanut BBA- ja MBA-tutkin-
not USA:ssa, joten Morsen koulutus houkut-
teli jo etukäteen. Morsen teesit Rahman aikoo 
jakaa yrityksen johtoryhmän kanssa. 

”Hyödynnämme oppeja suunnitelles-
samme pian käynnistyvää globaalia operaa-
tiotamme.”

Oululainen CubiCasa on kehittänyt yh-
dessä VVO:n kanssa uuden asiakaslähtöisen 
työkalun, Unelmien palapelin, jonka avulla 
asiakas voi virtuaalisesti suunnitella itse yk-
silöllisen ja omia asumistoiveitaan vastaavan 
asunnon. 

Vertaistukea markkinointiin

rEaChwaY oY:n toimitusjohtaja ja perus-
taja eeva Punta tuli koulutukseen, koska halu-
aa lisäoppia myyntiin ja markkinointiin. 

Hän löysi kurssilta potentiaalisen partne-
rin, jonka kanssa sopi saman tien tapaamisen 

li 30 vuotta yrittäjyyden ja myyntityön parissa menestyk-
sekkäästi työskennellyt Morse opasti syyskuussa suoma-
laisyrityksiä kansainvälisten myyntistrategioiden laatimi-

sessa. Tekesin järjestämään kaksipäiväiseen seminaariin oli valikoi-
tunut mukaan 70 kasvuyrityksen edustajaa.

Morsen mielestä jokaisesta voi tulla hyvä myyjä koulutuksen 
avulla. 

”Tärkeintä on antaa itsestään hyvä ensivaikutelma. On pystyt-
tävä käyttämään hyväksi myös sekunnit ennen myyntitapahtu-
maa. Jopa kädenpuristusta ja hymyilemistä pitää harjoitella. ”

Tärkeää on Morsen mukaan käydä kauppaa oikean henkilön 
kanssa. 

”IT-johtaja ei välttämättä seiso rahojen takana. On pyrittävä 
heti pääjohtajan puheille. Jos muu ei auta, kannattaa tunkeutua 
johtajan kanssa samaan hissiin ja vakuuttaa hänet hissimatkan ai-
kana tuotteen tärkeydestä. ” Näitä hissipuheita yrittäjät harjoitte-
levat Morsen koulutuksessa.

mohamed el-Fatatry

mirka kristiina rahman 

eeva Punta

tomi jouhtia

olli-Pekka lintula
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SUOMALAISLäHTöINEN AMERIKKALAISTUTKIJA SIRKKA 
JäRVENPää NäKEE KANSAINVäLISEN JA POIKKIKULTTUURISEN 
VERKOTTUMISEN YHä MERKITTäVäMPäNä TEKIJäNä YRITYSTEN JA 
ORGANISAATIOIDEN SISäISESSä JA ULKOISESSA YHTEISTYöSSä JA 
INNOVAATIOIDEN HYöDYNTäMISESSä.

ansainvälisten virtuaalityöyhtei-
söjen keskeiset ongelmat liitty-
vät kulttuurieroihin, eivät niin-

kään tekniikkaan”, kertoo University of Texas 
At Austinin professorina työskentelevä Jär-
venpää. Hän on tutkinut virtuaaliorganisaa-
tioiden ja -työryhmien toimintaa jo 90-luvun 
alusta ja on alansa huippuosaaja koko maail-
massa. Muun muassa USA:n kotimaan turvalli-
suusministeriö sekä keskusrikospoliisi FBI ovat 
hyödyntäneet Järvenpään osaamista yhteis-
työprosessiensa kehittämisessä. Järvenpää on 
väitellyt filosofian tohtoriksi johdon tietojärjes-
telmistä University of Minnesotasta 1986.

”Virtuaaliorganisaatioilla tarkoitetaan työ-
yhteisöjä, jotka toimivat maantieteellisesti, 
kulttuurisesti tai kielellisesti hajautuneena”, 
Järvenpää täsmentää.

uusi tekniikka on vain väline

Keskeinen osa uutta virtuaalista verkottumis-
kulttuuria on pitkin harppauksin edennyt vies-
tintäteknologia, joka on mahdollistanut yhä 
tehokkaammin eri puolilla maailmaa olevien 
yksilöiden ja työryhmien reaaliaikaisen yhtey-
denpidon. Parhaimmillaan esimerkiksi video-
konferenssit alkavat erehdyttävästi muistut-
taa tavallisia kokouksia vaikka sen osapuolet 
olisivat valtamerien päässä toisistaan.

Järvenpään mukaan nopeasti kehittyvä 
tekniikka on kyllä helpottanut organisaatioi-
den virtuaalisen yhteistyön edellytyksiä, mutta 
keskeiset ongelmat ovat edelleen siinä, kuin-
ka ihmiset kommunikoivat keskenään. Tekno-
logia on vain apuväline.

”Kysymys on moniportaisesta problematii-
kasta”, Järvenpää summaa.

teksti: mika horelli  piirros: iStockPhoto  kuva. Susanna lehto

Virtuaaliyhteisöjen 
menestys on  
kulttuurikysymys

”Yleensä yritysten sisäinen kommunikaa-
tio on helpointa, vaikka tässäkin törmätään si-
tä suurempiin kulttuurieroihin mitä maantie-
teellisesti hajautuneemmin yritys toimii.”

Saman organisaation kemisti-insinöörit 
esimerkiksi Intiassa ja USA:ssa kommunikoi-
vat eri tavoin koska he ovat kotoisin erilaisis-
ta kulttuureista. Organisaatioiden eri osien tu-
lisi kuitenkin täydentää toisiaan siten, että sa-
moja asioita ei tehdä eri yksiköissä päällekkäin 
ja yhtäällä tehtyjä innovaatioita voidaan hyö-
dyntää toisaalla, eli keskinäinen tiedonvaihto 
ja sen prosessien kehittäminen ovat erittäin 
tärkeitä.

Virtuaaliyhteydenpito nostaa 
laillisuuskysymyksiä

Kun globaalisti toimivat organisaatiot joutuvat 
nyt omaksumaan uusia toimintakulttuureja si-
säisen yhteydenpitonsa virtaviivaistamiseksi 
ja pullonkaulojen eliminoimiksi, syntyy lisää 
haasteita jos kysymys on eri organisaatioiden 
välisestä yhteistyöstä.

”Silloin törmätään usein paitsi kulttuuri-
eroihin, myös laillisuusnäkökohtiin. Mitä vie-
raassa organisaatioissa toimivalle yhteistyö-
kumppanille voidaan kertoa ja mitä ei”, Jär-
venpää kysyy.

Globalisaatio ja nopeasti kehittyvä viestin-
täteknologia ovatkin luoneet tarpeen luoda 
virtuaaliyhteistyölle toimivat pelisäännöt. Ne 
eivät voi kuitenkaan syntyä tyhjästä vaan nii-
den on perustuttava käytännön kokemukseen 
siitä mikä toimii ja mikä ei. Nyrkkisäännön mu-
kaan mitä kauemmin yritys on toiminut kan-
sainvälisessä yhteistyössä, sitä valmiimpi sen 
organisaatio on jakamaan ja vastaanottamaan 
tietoa oman liiketoimintansa kehittämiseksi. 
Erityisen hyvää koulutusta kansainvälisen yh-
teistyön esteiden raivaamisessa ovat saaneet 
yritykset, joilla on kokemusta kansainvälisistä 
yritysfuusioista.

kielitaitoiset suomalaiset ovat  
hyvässä asemassa

Järvenpään mukaan suomalaiset ovat sikä-
li onnellisessa asemassa, että he tulevat län-
simaisesta kulttuuritaustasta ja puhuvat kes-
kimäärin hyvin englantia. Näin vältetään kes-
keinen osa virtuaaliyhteistyön potentiaalisista 
karikoista ainakin länsimaisten kumppanien 
kanssa.

”Lisää ratkaistavaa syntyy silloin, kun kom-
munikaatio tapahtuu eri kielillä eli eri osapuol-
ten väliin tarvitaan tulkki”, hän muistuttaa vii-
tatessaan muun muassa useiden Aasian mai-
den kanssa vastaan tuleviin haasteisiin.



18

4  | 2008

kanSainvälinen liiketoimita

19

4 
 | 

20
08

kolumni

Omia ratkaisujaan etsivät myös kysymyk-
set siitä, kuinka ihmiset kokevat virtuaaliyh-
teistyön. Järvenpää pitää vastapuolen näke-
mistä tärkeänä osana kokonaiskommunikaa-
tiota, mutta muistuttaa samalla, että monille 
osallistuminen esimerkiksi videokonferens-
seihin on edelleen raskaampaa kuin osanot-
to tavallisiin kokouksiin.

”Virtuaalitapaamisissa tarvitaan säännöl-
lisiä jaloittelutakoja kuten muissakin kokouk-
sissa”, hän heittää esimerkkinä.

Järvenpää muistuttaa, että edelleenkin 
on paljon sellaisia ihmisiä, joille neuvottelut 
tietokoneen välityksellä ovat vastenmielisiä. 
Tihenevät resoluutiot, kasvava kaistanopeus 
ja yhä paremmat ohjelmat ovat kuitenkin vä-
hitellen tasoittamassa tietä uusien toiminta-
tapojen omaksumiselle.

suomi on hyvä tutkimusalue

Järvenpää on tulossa Fidipro-ohjelman mu-
kana Teknillisen Korkeakoulun Simlab-labo-
ratoriossa ensi vuonna alkavaan Corinna-pro-
jektiin (Collabrative Innovation in ICT-enabled 
Business Precesses and Business Models). Pro-
jektin tavoitteena on muun muassa raamittaa 
perussäännöt sille, kuinka paljon ja miten yh-
teistyötä tekevät yritykset voivat jakaa tie-
toa keskenään jakamatta kilpailun kannalta 

oleellisia liikesalaisuuksia. Taustalla on yritys-
ten yhä voimakkaampi kansainvälistyminen, 
samalla kun ne tekevät yhä enemmän yh-
teistyötä keskenään ja ulkoistavat kasvavassa 
määrin toimintojaan. Kaikki tämä tarkoittaa li-
sääntyvää tarvetta hallita yritysten sisäisiä ja 
ulkoisia tiedonkulkukäytäntöjä.

Järvenpään mukaan Corinna-projekti so-
pii erinomaisesti toteutettavaksi Suomessa, 
jossa korkeakoulujen, julkisyhteisöjen ja yri-
tysten keskinäiset yhteistyösuhteet pelaavat 
mutkattomasti. Corinna-projektin ohjaustoi-
mikunnassa ovat mukana muun muassa Fin-
nair, HP, Rovaniemen kaupunki, Kone ja Sääs-
töpankkiliitto.

Yli kolmekymmentä vuotta USA:ssa asu-
neelle Järvenpäälle tulo mukaan suomalais-
projektiin on mielenkiintoinen tehtävä.

”Vaikka Suomi on kyllä pysynyt minulle 
tuttuna, käyn siellä neljä tai viisi kertaa vuo-
dessa ja olen pitänyt siellä useita omaan alaa-
ni liittyviä workshoppeja.”

Järvenpään mukaan suomalaiset ovat hy-
viä innovoijia, mutta ideoiden kaupallistami-
sessa on toivomisen varaa.

”Suomessa ollaan usein liian varovaisia et-
simään yhteistyökumppaneita, jotka kuiten-
kin olisivat koko idean kaupallistamisen edel-
lytys. Siksi monet hyvätkin ideat jäävät lopul-
ta hyödyntämättä”, hän varoittaa.

Tavarapommi ja 
tuunausamis
aleksi neuvonen

Aleksi Neuvonen toimii tutkimusjohtajana  
Demos Helsingissä. 

kuva: olli karttunen

ina joskus me filosofitkin 
päädymme pohtimaan kyl-
miä, kovia tosiasioita. Kuten 
vaikkapa sitä, miten tämä 
maa ja sen eri seudut hank-

kivat tulevaisuudessa toimeentulonsa. 
Erään viime vuotisen pohdinnan loppu-

metreillä olin päätyä jo epätoivoon. Jokaises-
ta Varkaudesta tai Forssasta ei voi tulla mil-
lään huippututkimuksen keskittymää. Tähän 
asti monet näistä seuduista ovat tahkon-
neet suhteellisen halvoista raaka-aineesta ja 
energiasta vähän kalliimpia tuotteita. Tule-
vaisuudessa sekä energia että raaka-aineet 
ovat huomattavasti kalliimpia. Se vaikuttaa 
merkittävästi tuotteiden kysyntään. Siksi tä-
mä perinteinen teollisuuskaan ei tule kysy-
mykseen.

Lopulta keksin ratkaisun. Tulevaisuudes-
sa kaupungit ja kunnat kilpailevat siitä, ku-
ka saa perustaa oman tuunausamiksen. Tuu-
nausamis on se paikka, jossa puretaan elä-
kepommin jälkeen tulevan perijäsukupolven 
tavarapommi. Toisin sanoen kehittää järke-
vää käyttöä niille miljoonille sohville, mikro-
aaltouuneille ja Marimekon Unikko-verhoil-
le, jotka me pienet ikäluokat perimme suu-
rilta ikäluokilta.  Perimme kaikkien niiden tu-
hansien rojujen jatkoksi, joita meille jokaisel-
la on jo sekä kotona että kesämökillä. Tuu-
nausamiksen kouluttamat ihmiset osaavat 
tehdä turhasta hyödyllistä – materiasta pa-
rempaa materiaa.

Reittejä tähän on kaksi. Eteenpäin työn-
täviä voimia vain yksi. Tuo voima on se, et-
tä luonnonvarat niukkenevat ja kallistuvat. 
Maapallo on rajallinen, ihmiskunta ja sen ku-
lutus kasvavat. Yhtälö tuottaa kasvulle ra-
jat. Siihen sopeutuminen edellyttää, että vä-
hemmästä tehdään enemmän.

Tavarapommi ja tuunausamis ajankoh-
taistuvat juuri silloin, kun kasvun rajat vii-

meistään tulevat vastaan. Toisin sanoen 
luonnonvaroista ja uudesta tavarasta tulee 
taas pitkästä aikaa kallista.

Kahdesta reitistä ensimmäinen on se, et-
tä tuunausamiksessa todellakin tuunataan 
vanhasta tavarasta uutta. Paula-tädin pykki-
koneelle tai ainakin sen osille keksitään uu-
si käyttötarkoitus – ehkä elintarvikekuivurina 
tai ainakin eksentrisenä instrumenttina. Kek-
seliäs muotoilu ja Tohtori Sykerö -henkinen 
osaaminen uusintavat tavaratodellisuuttam-
me neitseellisiä luonnonvaroja tuhlaamatta.

Reitti kaksi puolestaan on se, jossa tuu-
nausamikset soveltavat materiaalitekniikan 
uusinta uutta, jalostavaa kierrätystä. Jokai-
nen hyvälaatuinen tuote on oiva materiaali-
lähde jollekin vielä paremmalle. Kierrätettä-
vyyden lähtökohtana ovat riittävän puhtaat 
materiaalit. Parhaimmillaan tuloksena on ai-
van uusia malleja asioiden omistamiselle ja 
käytölle: tulevaisuuden alushousuihin myy-
dään vain käyttöoikeuksia, sillä valmistaja 
haluaa pitää materiaalin itsellään kierrätystä 
varten. 30 käyttökerran jälkeen tuunausmer-
kantti soittaa ja pyytää palauttamaan alkka-
rit tuottajalle. 

Voi se varmaan mennä toisinkin. Uuden-
lainen niukkuus kannattaa silti ottaa tosis-
saan. Rinta rinnan sen kanssa kulkee ilmas-
tonmuutos. Mitä enemmän luonnonvaroja 
rullaamme ees ja taas, sen enemmän yleen-
sä syntyy päästöjäkin. 

Yhtä tosissaan pitää suhtautua myös sii-
hen, etteivät ihmiset noin vain lakkaa ha-
luamasta uutta. Siksi materiaan on luotava 
uudenlainen suhde. Siihen on kiinnittyvä 
yhä syvemmin mutta kiintymystä on osoi-
tettava nykyistä harvemmalle tavaralle. Sik-
si suhteista on tehtävä pysyviä. Juuri siihen 
tarvitaan tuunausamiksia, laitoksia, jotka tur-
vaavat kilpailukyvyn tavarapommin runtele-
massa tulevaisuuden Suomessa.

”Suomessa ollaan usein 
liian varovaisia etsimään 
yhteistyökumppaneita, jotka 
kuitenkin olisivat koko idean 
kaupallistamisen edellytys. 
Siksi monet hyvätkin ideat 
jäävät lopulta hyödyntämättä”, 
järvenpää varoittaa.

FidiPro, Finland 
distinguished 
Professor Programme

FiDiPro-ohjelma on Suomen 

Akatemian ja Tekesin yhteinen 

rahoitusmuoto, jonka avulla 

sekä ulkomaiset että pitkään 

ulkomailla toimineet suomalaiset 

huippututkijat voivat työskennellä 

Suomessa. Rahoituksen saaneet 

suomalaiset yliopistot ja 

tutkimuslaitokset voivat rekrytoida 

kansainvälisesti arvostettuja 

asiantuntijoita, joita olisi muuten 

vaikea saada pitkäksi aikaa Suomeen. 

Tarkoituksena on luoda pitkäaikaista, 

kansainvälistä yhteistyötä, joka 

vahvistaa suomalaisten tieteellistä ja 

teknologista osaamista.  

           www.fidipro.fi
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teksti: marita vargas  piirros: iStockPhoto  kuva Sequola Capital

Säästeliäs puhdas 
teknologia vahvoilla

asvuyritysten kannattaa nyt keksiä, 
miten päästä nopeasti markkinoille 
pienellä pääomalla.

Puhtaan teknologian sektorilla rahaa ja 
resursseja säästävät ratkaisut ovat finanssi-
kriisin ja ilmastomuutoksen vuoksi entistäkin 
halutumpia, arvioi amerikkalaisten pääoma-
sijoittajien ykköskaartiin lukeutuva Sequoia 
Capital.

 “Olemme oppineet, että kyky saada en-
simmäiset tuotot pienellä pääomalla on 
myönteinen ennusmerkki”, sanoo Sequoian 
partneri Greg mcadoo yhtiön päätoimistos-
sa Menlo Parkissa Kaliforniassa.

Sequoia on ollut rakentamassa Applen, 
Ciscon ja Googlen kaltaisia menestyksiä. Se 
suosii yrityksiä, jotka perustuvat vahvalle tek-
nologia- tai insinööriosaamiselle.  Tämä pätee 
myös puhtaan teknologian sektorilla.

“Etsimme yrityksiä, jotka kykenevät tuot-
tamaan innovaation tai ratkaisun teknologian 
avulla”, McAdoo kertoo.  

Talouskriisi ei ole suuresti muuttanut Se-
quoian kurssia.

“Energian hintaa tai kulutusta pienentä-
vät ratkaisut ovat ehkä entistäkin kiinnosta-
vampia. Harkitsemme parhaillaan esimerkiksi 
sijoituksia yrityksiin, jotka tehostavat sähkö-
verkon käyttöä ja perinteisten energialähtei-
den hyödyntämistä.”

puhtaan teknologian salkussa 
energiatehokkuutta lisäävää 
teknologiaa

Sequoian rima on korkealla.  Sen partnerit in-
nostuvat isoista markkinoista ja huippuosaa-
misesta. Filosofia on ratkaisukeskeinen.  Ensin 
on oltava selkeä tarve, johon luodaan ratkai-
su, ei päinvastoin.  

“Markkinoille on mentävä nopeasti ja niil-
tä on opittava nopeasti”, McAdoo tiivistää.

Nopeus voi joskus tarkoittaa, että ensim-
mäinen tuote ei ole täydellinen. Asiakkaita on 
kuunneltava ja palautteen on annettava vai-
kuttaa kehitystyöhön.

Puhdas teknologia on parina viime vuo-
tena ollut riskirahoituksen nopeimmin kasva-
via alueita.

Sequoiassa puhtaan teknologian osuus 
kasvanut selvästi parin viime vuoden aika-
na, McAdoo kertoo. Yhtiö odottaa, että sekto-
ri on merkittävä osa talouskehitystä seuraavi-
en 10–20 vuoden aikana.

Puhtaan teknologian piirissä on rahoitus-
tarpeiltaan toisistaan poikkeavia alueita.  Ris-

TALOUSKRIISI TIUKENTAA RISKIRAHAN SAANTIA. AMERIKKALAISET PääOMASIJOITTAJAT EIVäT PANE 
RAHOJAAN LIKOON PELKäSTääN PLANEETTAMME PELASTAMISEKSI.  RAHOITTAJAT ODOTTAVAT 

YRITYKSILTä NUUKUUTTA, NOPEUTTA JA SUURIA MARKKINOITA.

kiraha soveltuu huonosti mittavaa alkupää-
omaa vaativiin yrityksiin, joiden markkinoil-
le pääsy edellyttää pitkällistä tutkimus- ja ke-
hitystyötä tai suurten laitosten rakentamista, 
toteaa McAdoo.  

Sequoiaa ei kiinnosta esimerkiksi biopolt-
toaineita tuottavien laitosten rakentaminen, 
mutta teknologian kehittämisessä McAdoo 
näkee kiinnostavia mahdollisuuksia.

ilmastonmuutos motivoi, talouskriisi 
puristaa

Piilaaksolaiset pääomasijoittajat ovat hyvin 
perillä ilmastonmuutoksen uhkakuvista ja 
mahdollisuuksista. Tietoisuus on kasvanut 
huomattavasti viimeisen vuoden aikana, ar-
vioi McAdoo. 

“Ilmastonmuutos vaikuttaa sijoituksiin 
selvästi. Olisi vaikea olla huomaamatta sen 
vaikutuksia ympäristöön. Hiilidioksidipääs-
töt ovat liian korkeita ja jatkamme fossiilis-
ten polttoaineiden käyttöä, mikä pahentaa 
ongelmia.”

Yksittäiset sijoittajat, näkyvimpänä Klei-
ner Perkins Caufield & Byersin partneri john 
doerr, ovat ilmaisseet huolensa ilmaston-
muutoksesta.  Ammatillinen motiivi on kui-
tenkin rahalle saatava tuotto.

“Ilmastonmuutoksen aiheuttamiin ongel-
miin tarvitaan ratkaisuja. Harkitsemme sellai-
siin sijoittamista yhtenä monista kohteistam-
me”, McAdoo toteaa.

Ilmastonmuutosta äkkinäisemmin pää-
omasijoittajia on ravistanut pörssikurssien ra-
ju romahdus. Sijoittajat ovat kiireesti uudel-
leenarvioineet sekä nykyisiä että tulevia koh-
teita.

Perinteiset arvot on nostettu jalustalle. 
Yritysten on vastattava todelliseen tarpee-
seen ja tuotettava rahaa, mieluiten nopeasti. 

suomi on kaukana, muttei 
mahdottomuus

Sequoia sijoittaa maailmanlaajuisesti. USA:n 
lisäksi yhtiöllä on konttorit Kiinassa, Israelis-
sa ja Intiassa.

Monet sijoituksista ovat alkaneet muuta-
malla sadalla tuhannella dollarilla pariin pe-
rustajaan. Sequoia haluaa mukaan varhaises-
sa vaiheessa ja osallistuu aktiivisesti yrityksen 
kasvattamiseen.

Monien amerikkalaisten tapaan Sequoia 
sijoittaa eniten lähellä toimipisteitään. Sijoi-
tus suomalaiseen kasvuyritykseen ei McA-

doon mielestä ole mahdoton ajatus, mutta 
asettaisi osin korkeampia vaatimuksia.

“Yrityksen johdon kokemus on etäisissä 
kohteissa tavallistakin tärkeämpää. Paikalli-
nen sijoituskumppani on eduksi. Usein se on 
joku, jolla on henkilökohtainen suhde perus-
tajiin, esimerkiksi riskisijoitusrahasto tai enke-
lisijoittaja.”

Israel on monella tapaa verrannollinen 
Suomeen teknologiaosaamiseltaan, mutta 
maa on kerännyt huomattavasti enemmän 
amerikkalaista riskipääomaa. Sequoia on si-
joittanut teknologiapainotteisiin israelilaisyri-
tyksiin, joihin se on tuonut omien kanavien-
sa kautta markkinointi- ja liikkeenjohto-osaa-
mista.

“Voisin kuvitella samantapaista mallia 
vaikkapa suomalaisyritykseen, jonka tekno-
logian markkinat ovat Kiinassa. Sen voisi olla 
järkevä rakentaa johtoryhmä Kiinaan, jolloin 
me voisimme ehkä olla avuksi rahoittamises-
sa ja yrityksen kasvattamisessa.”

Parhaat mahdollisuudet suhteeseen Se-
quoian kanssa on yrityksellä, joka ymmärtää 
ja hallitsee vipuvoiman käytön. Se on ollut yk-
si keskeinen väline aiempien suurmenestys-
ten työkalupakissa.

 “Pidämme yrittäjistä, jotka osaavat sy-
tyttää suurpalon yhdellä ainoalla tulitikulla”, 
McAdoo kiteyttää.

kanSainvälinen liiketoiminta
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SOTKAMON TALVIVAARA KäTKEE 
UUMENIINSA EUROOPAN SUURIMPIIN 
KUULUVAN SULFIDISEN NIKKELIN 
ESIINTYMäN. NIKKELIä JA MUITA 
ARVOMETALLEJA ON NYT RYHDYTTY 
RIKASTAMAAN BIOKASALIUOTUKSEN 
AVULLA. TALVIVAARASSA TEHDääN 
KAIVOSTOIMINNAN HISTORIAA.

nsimmäiset viitteet Talvivaaran arvo-
metalleista saatiin 1960-luvun alussa. 
Myöhemmissä tutkimuksissa alueel-
ta paikannettiin kaksi huomattavan 
suurta muun muassa nikkeliä, sink-

kiä, kuparia ja kobolttia sisältävää esiintymää. 
Niiden mineraalivarannot arvioidaan yhteen-
sä ainakin 336 miljoonaksi tonniksi. 

Alueet omistukseensa hankkinut ja sin-
ne vuonna 1986 kaivosoikeudet saanut Ou-
tokumpu-konserni ei kuitenkaan ryhtynyt va-
rantoja hyödyntämään, sillä malmin metalli-
pitoisuudet ovat melko pienet.

”Talvivaaran malmi on kaksi miljardia 
vuotta sitten merenpohjaan saostunutta mu-
taa, joten se sisältää paljon orgaanista ainet-
ta. Perinteisiä menetelmiä käyttäen siitä saa-
taisiin rikaste, jossa olisi korkeintaan 1,5 pro-
senttia nikkeliä, ja sellaista ei yksikään sulatto 
osta”, kertoo teknologiajohtaja marja riekko-
la-vanhanen Talvivaaran Kaivososakeyhtiös-
tä. Malmin hyödyntämiseen tarvittiin siis uu-
si menetelmä.

Biokasaliuotusta kehitettiin Outokum-
mussa vuodesta 1987 lähtien, mutta mene-
telmää pidettiin liian riskialttiina kaupalli-
seen nikkelin tuotantoon. Kullan ja kuparin 
talteenottoon sitä on käytetty maailmalla jo 
pitkään.

pilotista tuotantoon

Uusi vaihe Talvivaaran ja nikkelintuotannon 
historiassa sai alkunsa helmikuussa 2004, jol-
loin Outokumpu-konserni myi esiintymien 
kaivosoikeudet Talvivaaran Kaivososakeyhti-
ölle. Yhtiö sai käyttöönsä myös aikaisemmat 
koe- ja tutkimustiedot. 

Biokasaliuotusta ryhdyttiin nyt tutkimaan 
ja kehittämään määrätietoisesti yhdessä eri 
alojen osaajien kanssa. 

talvivaarassa tutkitaan 
yhdessä outokummun 
kanssa mangaanin tuotannon 
kannattavuutta. esiintymät 
mahdollistaisivat yli 30 000 
tonnin vuosituotannon.

Tulokset olivat alusta pitäen lupaavia, 
mutta menetelmien toimivuudesta oli saa-
tava täysi varmuus. Niinpä Talvivaarassa teh-
tiin vuosina 2005–2008 poikkeuksellisen suuri 
koe: tulevalla kaivosalueella käsiteltiin 17 000 
tonnin erä alueelta louhittua malmia. 

”Monet olivat epäilleet esimerkiksi sitä, 
soveltuuko bioliuotus pohjoisen oloihin ja ni-
menomaan pakkasiin. Siinä oli yksi syy niinkin 
mittavan pilotin käynnistämiseen.” 

Pilotti onnistui erinomaisesti ja osoitti 
epäilykset turhiksi. Koelaitoksesta saatiin laa-
dukkaita metallituotteita, nikkeli pystyttiin ot-
tamaan talteen lähes kokonaan ja mikä paras-
ta, prosessi toimi hyvin myös talvella. 

Kaupallinen kaivostoiminta on käynnisty-
nyt Talvivaarassa vaiheittain vuoden 2008 ai-
kana. Biokasaliuotus aloitettiin heinäkuussa ja 
metallin talteenotto lokakuussa.

”Talvivaara on edelläkävijä, sillä missään 
muualla maailmassa ei vielä tuoteta nikkeliä 
bioliuotuksen avulla teollisessa mitassa”, Riek-
kola-Vanhanen iloitsee. 

Teksti: Paula Böhling  kuvat: talvivaara, iStockPhoto
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luonnonmukainen biokasaliuotus 

Bioliuotus on prosessi, jossa bakteerit kataly-
soivat metallien liukenemista malmista. 

Talvivaara hyödyntää prosessissaan bak-
teereita, joita esiintyy alueen kallioperässä 
luonnostaan. Ne ovat eläneet siellä miljarde-
ja vuosia ja ovat siten sopeutuneet ympäris-
töönsä hyvin.

”Bioliuotusbakteerit ovat aktiivisia happa-
massa ympäristössä, ja ne saavat energiansa 
hapettamalla rautaa ja epäorgaanisia rikkiyh-
disteitä. ’Tavalliset’ bakteerit taas elävät lähel-
lä neutraalia pH:ta ja käyttävät ravinnokseen 
orgaanista ainetta”, Marja Riekkola-Vanhanen 
vertailee.

Tarvitsemansa hapen bioliuotusbakteerit 
ottavat ilmasta ja hivenravinteet kivestä.

Metallien liukenemista voi tapahtua myös 
talvella sen ansiosta, että sulfidimineraalien 
biologisessa hapetuksessa muodostuu läm-
pöä. Bioliuotusbakteerit kasvavat laajalla läm-
pötila-alueella, muutamasta celsiusasteesta 
aina 80 asteeseen saakka. 

Luonnonoloissa metallien liukeneminen 
on hyvin hidasta. Kaivostoiminnassa sitä no-
peutetaan parantamalla bakteerien elinoloja.

tuotantoprosessi on nelivaiheinen

Talvivaaran tuotantoprosessin päävaiheita 
ovat louhinta, murskaus, biokasaliuotus ja 
metallien talteenotto. 

Malmi louhitaan avolouhoksesta, min-
kä jälkeen se murskataan niin, että 80 pro-
senttia murskeesta on raekooltaan alle 8-mil-
limetristä.

1977/78
GTK löysi 
Talvivaaran 
malmiesiintymät

1978-04
Esiintymät 
Outokumpu-konsernin 
omistuksessa

1987››
Outokumpu 
tutki biokasa-
liuotusta

2003
Talvivaaran 
Kaivososakeyhtiö 
perustettiin

2004
Kaivosoikeudet 
Talvivaaralle 2005–08

Pilotti, 17 000 malmitonnin 
käsittely suunnitellulla 
kaivosalueella

2007
Talvivaara  
Lontoon 
Pörssiin

Talvivaaran Kaivososakeyhtiön tavoitteena 
on tulla kansainvälisesti merkittäväksi perus-
metallien tuottajaksi päätuotteinaan nikkeli 
ja sinkki. 

Kaivoksen rakentaminen on ollut viime 
vuosien suurimpia teollisia hankkeita Suo-
messa. Siihen on tähän mennessä investoitu 
noin 450 miljoonaa euroa. 

Metallien tuotanto pyritään saamaan täy-
teen vauhtiinsa vuoteen 2010 mennessä. Nik-
keliä rikastetaan siitä alkaen vuosittain 33 000 
tonnia, mikä vastaa 2,3 prosenttia maailman 
nikkelintuotannosta ja tekee Talvivaarasta yh-
den maailman suurimmista nikkelikaivoksis-
ta. Sinkin vuosituotanto kasvaa vastaavasti 
60 000 tonniin, kuparin 10 000 tonniin ja ko-
boltin 1 200 tonniin. Malmin arvioidaan riittä-
vän noin 40 vuodeksi. 

Kaivoksen mittasuhteista kertoo myös 
alueen valtava koko: kokonaispinta-ala on 
runsaat 60 neliökilometriä ja rakennettava 
alue noin 20 neliökilometriä. 

Täysimittaisesti toimiessaan kaivos työllis-
tää Sotkamossa vakituisesti noin 500 henki-
löä. Välilliset vaikutukset mukaan lukien Kai-
nuuseen syntyy yli 1 000 työpaikkaa.

näytön paikka

Tähän mennessä kaikki on mennyt Talvivaa-
rassa nappiin. Poikkeuksellisen nopeasta ai-
kataulusta huolimatta kaupallinen toiminta 
saatiin käyntiin ajallaan, ja suurhanke pysyi 
budjetissa.

Kaivososakeyhtiön toimitusjohtaja  Pek-
ka Perä kiittää onnistumisesta ryhmäänsä:

”Meillä on ollut erinomaisen hyvä alan 
ammattilaisista koostuva porukka ja osaavat 
urakoitsijat. Kaikki ovat halunneet sitoutua ta-
voitteisiin, ja työtä on tehty voimia säästämät-
tä. Tämä on ollut meille näytön paikka.”

Alun perin niin valoisat näkymät vaihtui-
vat muutamassa kuukaudessa epävarmuu-
deksi, kun maailmanlaajuinen finanssikriisi ro-
mahdutti teollisuusmetallien hinnat. Esimer-
kiksi nikkelin tonnihinta on laskenut runsaas-
sa puolessa vuodessa 33 000 dollarista noin 
10 000 dollariin. 

”Hinta on nyt jo alle realistisen tason, ja se 
satuttaa kaikkia. Nikkeliä ei voi tehdä tällä hin-
nalla”, Pekka Perä sanoo. ”Normaalitilantees-
sa hinta reagoisi nousemalla, mutta nyt niin 
ei näytä käyvän.”

Tähän mennessä hintojen romahtaminen 
ei ole juurikaan tuntunut Talvivaaran toimin-
nassa, sillä myyntimäärät ovat olleet pieniä. 
Toisin on vuoden 2009 keväästä alkaen, sillä 
silloin tuotannon on tarkoitus olla jo hyväs-
sä vauhdissa.

Muihin nikkelintuottajiin verrattuna Talvi-
vaara on kuitenkin hyvissä asemissa. Se on vä-
hemmän herkkä suhdanteille, koska toimin-
nan yksikkökustannukset ovat pienet. Rahoi-
tuksensa yhtiö ehti järjestää kun-
toon ennen ta-
louskriisin kär-
jistymistä. 

Pitkällä täh-
täimellä markki-
nanäkymät ovat Pek-
ka Perän mukaan hy-
vät, sillä nikkelille riit-
tää kysyntää. Suuri osa 
maailman nikkelintuo-
tannosta menee ruostu-
mattoman ja haponkestä-
vän teräksen valmistuk-
seen.

Biokaasuliuotuksen 
tuotantoprosessi

Virstanpylväitä

Kastelu

Ilmastus

Kasa agglomeroitua  
sulfidimalmia

Liuotusallas

Metallien talteenotto

Rikkihapon  
lisäys Metalli- 

pitoisen 
liuoksen  
keräys

palautetaan takaisin kasan kasteluun.
Tätä ”primääriliuotusta”  jatketaan puolen-

toista vuoden ajan, minkä jälkeen kasa siirre-
tään uudelle alustalle edelleen liuotettavaksi. 
Näin varmistetaan, että metallit saadaan tal-
teen mahdollisimman tarkkaan. Liuotuksen 
päätyttyä kasa maisemoidaan.

rahaa ei päästetä karkuun

Biokasaliuotus on ympäristöystävällinen me-
netelmä. Haitallisten aineiden päästöjä ei juuri-

kaan ole, Marja Riekkola-Vanhanen vakuuttaa.
Suurimpana ympäristöhyötynä hän pitää 

sitä, että prosessissa ei muodostu rikkidioksi-
dia. Normaalia sulattotietä rikastettaessa sitä 
syntyisi paljon.

Malmikasojen pohjat rakennetaan eri-
koiskaatopaikkojen tapaan, joten kaivokselta 
ei joudu luontoon myöskään kierrätysliuosta. 
”Liuoksessa on raha, joten teemme kaikkem-
me sen talteen saamiseksi.”

Biokasaliuotukseen perustuvan nikkelin-
tuotannon etuihin kuuluu lisäksi kustannus-

tehokkuus. Yksikkökustannukset ovat selväs-
ti pienemmät kuin perinteisissä menetelmis-
sä, sillä murskaus, kasaus ja liuotus ovat suh-
teellisen halpoja vaiheita ja energiaa kuluu 
vähemmän. 

”Ehkä voimme tulevaisuudessa soveltaa 
tätä matalapitoisten malmien käsittelyyn so-
veltuvaa, ympäristöystävällistä menetelmää 
myös muualla”, teknologiajohtaja ennakoi. 
”Pohjoisilla alueilla on muitakin arvometalli-
pitoisuudeltaan köyhiä, mutta kooltaan mer-
kittäviä malmiesiintymiä.”

talvivaaran tuotantoprosessin 
päävaiheita ovat louhinta, 
murskaus, biokasaliuotus ja 
metallien talteenotto.

Murske agglomeroidaan rikkihapolla, jol-
loin pienet malmihiukkaset kiinnittyvät kar-
keampien pinnalle. Näin muodostuvista tasa-
kokoisista rakeista tehdään kahdeksan metrin 
korkuinen, ilmaa ja vettä läpäisevä kasa. 

Kasaa ilmastetaan pohjalle asennetun 
putkiston kautta. Päältä päin kasaa puoles-
taan kastellaan, tarkoituksena bakteerien 
elinolojen parantaminen ja liuenneiden me-
tallien huuhtominen. 

”Luonnon bakteerit lähtevät suotuisas-
sa ympäristössä kasvamaan nopeasti. Niin-

pä parissa viikossa pääsimme jo noin miljoo-
naan soluun millilitrassa liuosta. Bakteeripan-
kista otettu viljelmä sitä vastoin saattaisi hä-
vitä kokonaan lyhyessä ajassa”, Riekkola-Van-
hanen kertoo. 

Liuosta kierrätetään kasan läpi yhä uu-
destaan, kunnes sen metallipitoisuus on 
noussut riittävän suureksi. Silloin on vuoros-
sa metallien talteenotto, jossa nikkeli, kupari, 
sinkki ja koboltti saostetaan liuoksesta ja sa-
kat erotetaan myytäviksi tuotteiksi. Metalli-
en talteenoton ja puhdistuksen jälkeen liuos 
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kotehokkaalla tuotannolla tarkoite-
taan tuotantoa, joka säästää materi-
aaleissa, raaka-aineissa ja energian-
kulutuksessa. Tuotteen tai palvelun 

haitalliset ympäristövaikutukset pyritään mi-
nimoimaan koko sen elinkaaren aikana. Haas-
teena on päästöjen vähentäminen niin, että 
tuotannon tehokkuus pysyy ennallaan tai jo-
pa parantuu.

”Ekotehokkuuden määritelmiä on laajal-
ti, mutta voisi tiivistää, että saadaan aikaan 
mahdollisen vähällä luonnonvarojen käytöllä 
mahdollisimman paljon”, hanketta vetävä tut-
kija niklas lindfors VTT:ltä kertoo.

 Ekoteho-hankkeessa arvioidaan ekote-
hokkuuden merkitystä ja sen painoarvon ke-
hittymistä tulevaisuudessa. Tarkoituksena on 
löytää puhtaaseen tuotantoon ja ekotehok-
kuuden arviointiin ja kehittämiseen liittyviä 
menetelmiä ja työkaluja. Ekotehokkuuden kä-
sitettä voidaan soveltaa niinkin erilaisiin asi-
oihin kuin yhdyskuntarakenteeseen, palve-

teksti: anuliina Savolainen  kuva: iStockPhoto

KUINKA YHDISTää VIHREäT ARVOT JA BISNESNäKöKULMA TEOLLISESSA 
TUOTANNOSSA? ELOKUUSSA ALKANEESSA EKOTEHOKAS TUOTANTO (EKOTEHO) 
–HANKKEESSA VASTAUS LöYTYY EKOTEHOKKUUS-KONSEPTIN KEHITTäMISESTä.

luihin ja perusteollisuuteen. Tässä hankkees-
sa keskitytään suomalaiseen kappaletavara-
teollisuuteen.

Mittareina ekologiset ja  
taloudelliset tekijät

Ekoteho -tutkimushanke alkoi elokuussa 2008 
ja päättyy toukokuussa 2010.

 ”Tällä hetkellä olemme kartoittamassa ja 
seulomassa olemassa olevia menetelmiä. On 
olemassa erilaisia tapoja arvioida tuotteen 
ympäristövaikutuksia, kuten esimerkiksi elin-
kaariarviointi ja hiilidioksiditase. Näissä ei ole 
kuitenkaan otettu huomioon kaupallista nä-
kökulmaa”, Niklas Lindfors kertoo.

 Ekotehokkuuden mittaamisessa tulisi-
kin hänen mukaansa käyttää paitsi ekologisia 
myös taloudellisia kriteereitä. Mitattavia asioita 
voivat olla esimerkiksi tuotannon tai palvelun 
määrä, nettomyynti, energian-, materiaalien- ja 
vedenkulutus ja kasvihuonekaasupäästöt.

 
Markkinoinnissa vihreys valttia

Lindfors kertoo, että mukana olevia yrityk-
siä kiinnostaa myös ekotehokkuuden mark-
kinointi.  

Vihreät arvot ovat entistä lähempänä ku-
luttajia, joten ekotehokkuudessa piilee myös 
markkinointivaltti. Tästä Lindfors näkee hyvä-
nä esimerkkinä autoteollisuuden, jossa nolla-
päästöjen mainostamisella houkutellaan os-
tajia.

 Parhaimmillaan ekotehokkuudessa kyse 
on niin teollisuuden, valtion kuin ympäristön-
kin edusta.

 Ekoteho-hanke kuuluu Tekesin SISU 2010 
–ohjelmaan, jossa kehitetään uusia tuotanto-
menetelmiä, valmistustekniikoita ja tuotanto-
laitteita tulevaisuuden tuotetehtaan kappale-
tavaroiden valmistukseen.

 SISUn päättyessä ensi vuonna Ekoteho-
hanke siirtyy osaksi Tekesin Tuotekonseptit 
-ohjelmaa. Sen tarkoituksena on vahvistaa 
suomalaista osaamista tuotannollisen toi-
minnan saralla. Ohjelma verkottaa teollisuu-
den eri toimialoja ja nostaa tuotantoa kos-
kevat asiat osaksi strategista ajattelua ja toi-
mintaa.

”Tähän mennessä 
vihreiden arvojen 

huomioon ottaminen 
tuotannossa on 

ennemminkin lisännyt 
kustannuksia. Nyt 

mennään toiseen 
suuntaan.”

Ekotehokkuus 
ennen kaikkea

Ekologisuus ja bisnEsnäkökulma yhtEEn tEkEsin hankkEEssa

Myös kaivosjätteitä voidaan hyödyn-
tää biokasaliuotuksen avulla.

tutkimusta ja tuotekehitystä 
jatketaan

Talvivaaran tuotantoprosessi on herättä-
nyt suurta kiinnostusta maailmalla. ”Kaik-
ki haluaisivat tulla meille katsomaan, mi-
ten kannattaa tehdä ja mitä ei pidä tehdä”, 
Marja Riekkola-Vanhanen kertoo.

Opittavaa ja kehitettävää riittääkin, 
sillä prosessi vaatii huolellista ohjausta. 
Tutkimusten mukaan liuotusnopeus riip-
puu ennen kaikkea malmirakeiden koos-
ta. Muita avaintekijöitä ovat happamuus, 
lämpötila, kastelu ja ilmastuksen määrä. 

”Olosuhteet pitää säätää sellaiseksi, et-
tä bakteerit kasvavat optimaalisesti ja saa-
vutetaan liuotuksen kannalta paras mah-
dollinen lämpötila. Kastelunopeus taas on 
mitoitettava niin, että malmista liuenneet 
metallit huuhtoutuvat, mutta bakteerit ei-
vät mene mukana”, havainnollistaa Riek-
kola-Vanhanen prosessin ohjauksen haas-
teita.

Jatkossa Talvivaarassa kehitetään bio-
logisen prosessin lisäksi metallien talteen-
ottoa, kemiallista ja biologista raudan-
poistoa sekä liuotuskasojen ominaisuuk-
sien testausta. 

 

 
työn organisoinnilla  
säästetään päästöissä 

”Tähän mennessä vihreiden arvojen huomi-
oon ottaminen tuotannossa on ennemminkin 
lisännyt kustannuksia. Nyt mennään toiseen 
suuntaan”, Niklas Lindfors korostaa.

 Hänen mukaansa jo tehokkaalla tuotan-
non organisoinnilla voidaan vähentää energi-
an ja raaka-aineiden käyttöä.

 ”Suunnittelemalla työ niin, että energi-
ankäyttö vähenee voidaan säästää tuotannon 
energiasta jopa 10–15 prosenttia. Esimerkik-
si lämpökäsittelyissä ja kuljetuskustannuksis-
sa piilee päästöjen vähentämisen mahdolli-
suus”, Lindfors jatkaa.

 
päästöjen vähentämisessä 
tulevaisuuden kilpailuetu

 
VTT:sta mukana on niin ympäristöasioihin 
kuin tuotannon kehittämiseen  erikoistuneita 
tutkijoita. Yrityspuolelta mukana on neljä ra-
hoittajaa: Suunto, Oras, Iittala ja Rautaruukki.

 Kehitetyn menetelmän käyttökelpoisuus 
ja tehokkuus arvioidaan testaamalla sitä pro-
jektiin osallistuvissa yrityksissä. Projektiin si-
sältyy tutkijanvaihtoa sekä yhteistyötä VTT:n 
tutkimusryhmän muiden kansainvälisten tut-
kimusprojektien kesken.

 Tekesin hankkeen taustalla on visio siitä, 
että päästöjen vähentämisessä piilee tulevai-
suuden kilpailuetu.  Lindforsin mukaan yri-
tystenkin on aika innostua ekotehokkuudes-
ta, sillä tulevaisuudessa epäekologisen tuo-
tannon kustannukset kasvavat muun muassa 
päästökaupan seurauksena.

 ”Energian, materiaaliena ja päästöjen 
hintojen noustessa ekotehokkuuden kaupal-
linen merkitys nousee”, Lindfors sanoo.

 

Talvivaaran 
biokasaliuotusmenetelmän 
kehittämistä on rahoitettu 
Tekesin SymBio-ohjelmassa. 
SymBion tavoitteena on uudistaa 
teollisia prosesseja ja ympäristön 
puhdistusta bioteknologian keinoin. 
Ohjelma edistää bioteknologisten 
sovellusten siirtymistä yritysten 
käyttöön eri teollisuudenaloilla. 

SymBion painopistealueita ovat

tuotanto- ja käsittelyprosessien •	
kehittäminen biotekniikan avulla 

biotekniikan •	
ympäristösovellukset, kuten 
saastuneen maaperän puhdistus 

bioteknisten prosessien •	
tukiteknologiat, kuten 
analytiikka, mittaus ja mallinnus.

SymBion kokonaisbudjetti on 80 
miljoonaa euroa.

liuotuksen tuloksena saadaan kauniin 
vihreää nestettä. värinsä se saa 
nikkelisulfaatista.

www.tekes.fi/symbio

SymBio –  
Biotekniikasta  
tuotantoon
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atkailuun liittyviä merkittäviä ympäristökysymyksiä ovat 
Suomessa ennen kaikkea rakennusten energian kulutus ja 
kuljetukset”, kiteyttää kestävän matkailun moniottelija mari 

mero. Mero vetää omaa Avara Maailma -matkatoimistoa, mutta hän on 
myös Reilun matkailun yhdistyksen puheenjohtaja, joka tekee väitös-
kirjaa matkailun veden käytön hallinnasta. Vaikka Meron oma matka-
toimisto on pieni, matkailun kestävyyden edistämisessä hän korostaa 
myös suurten toimijoiden roolia ja massojen liikkeitä.

”Matkailun ympäristöystävällisyys riippuu monilta osin matkailu-
alan ulkopuolisista innovaatioista ja niiden käyttöönotosta. Esimerkik-
si hotellien ja kylpylöiden energiatehokkuutta voidaan parantaa tek-
nisillä seikoilla kuten lämmön talteenotolla ja eristyksillä”, Mero tote-
aa. Myös toimintatapoja kuten pyykinpesua voidaan järjestää vähem-
män tuhlaavaksi.

Matkailualan omia innovaatioita kaivattaisiin kuitenkin muokkaa-
maan matkailuun liittyvää liikkumista, ohjelmatarjontaa – ja ajankäyt-
töä. ”Sen sijaan että puhutaan lentämisen tai moottorikelkkailun täy-

teksti: annukka Berg  kuvat: anton kalland ja jari eklund

Kestävän
matkailun 
aakkosia

Matkailualan vihertyminen haastaa 
raamittamaan elämykset uudelleen

VUONNA 2006 MAAILMASSA MATKAILI YLI 840 MILJOONAA HENKEä, 
JA MääRäN ON ARVELTU NOUSEVAN PUOLEENTOISTA MILJARDIIN 
VUOTEEN 2020 MENNESSä. JO KOKONSAKIN TAKIA MATKAILUALALLA 
ON MYöS HUOMATTAVA YMPäRISTöJäLKI. MITEN MATKAILUALAN 
EKOLOGISTA SELKäREPPUA VOISI KEVENTää?

destä lopettamisesta, voitaisiin miettiä, miten niiden käytöstä saadaan 
ekotehokkaampaa”, Mero ehdottaa. ”Jos moottorikelkalla ajetaan tun-
nin sijaan kolme varttia, ei elämyksestä menetetä ehkä mitään, mutta 
ympäristökuormitus pienenee neljänneksellä.” Myös lentokoneiden ja 
muiden liikennevälineiden tekniikka, toimintatavat ja täyttöasteet voi-
taisiin virittää tehokkaammiksi.

junalla pakettimatkalle 

Yhtenä matkailun trendinä on ollut lyhyiden matkojen kasvu. ”Jos mat-
kailusta saatujen tulojen määrää halutaan lisätä, meillä on käytännössä 
kolme vaihtoehtoa: kasvatetaan matkailijoiden määrää, saadaan rahas-
ta suurempi osa pysymään maassa, tai houkutellaan matkailijat käyttä-
mään enemmän rahaa esimerkiksi viipymällä pidemmän aikaa”, Mero 
luettelee. Jos matkat suuntautuvat kauas, matkailijamäärien kasvatta-
minen on ympäristön kannalta ongelmallista. ”Parempi olisi yrittää pi-
dentää matkoja edes päivällä”, Mero päättelee.

Aitous ja 
alkuperäisyys ovat taas 

matkailutrendeinä 
nousussa.
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SAIN ENSIMMäISEN LAPSENI VUONNA 
2003. TOINEN LAPSI SYNTYI 2005. 
VIIMEISTääN SILLOIN HUOMASIN, ETTä 
KRIISIN SIEMENET ITäVäT VUODEN- JA 
VUOROKAUDENAJASTA RIIPPUMATTA, 
AURINGONPAISTEESSA JA SADESääLLä. 
OPIN, ETTä KRIISIPESäKKEISTä ON 
OTETTAVA TUKEVA OTE HETI – TAI 
MIELUITEN TORJUTTAVA NE ENNAKKOON. 

”öljyn kallistuminen ja EU:n tuleva len-
toliikenteen päästökauppa vaikuttavat tule-
vaisuudessa myös kauemmas suuntautuvi-
en matkojen kulkuvälineiden valintaan”, Mari 
Mero ennustaa. Hän pitää kiinnostavina Ruot-
sin Fritidsresorin järjestämiä pakettijunamat-
koja Italiaan, joissa matka Euroopan halki on 
leivottu osaksi elämystä. Suomen matkailu-
alan toimijoista Mero mainitsee raideliiken-
teen profiilia kohottaneen VR:n sekä Scandi-
cin, jolla on yli 100 Joutsen-ympäristömer-
kin saanutta hotellia. ”Pyörämatkailun edistä-
misessä, luomumatkailun tuotteistamisessa 
ja kotimajoituspalveluissa meillä olisi paljon 
opittavaa muualta Euroopasta”, Mero pohtii.

Sesonkiluonteisuus on vapaa-ajan mat-
koille ominainen piirre. ”Ympäristön näkö-
kulmasta on kuitenkin harmillista, että tie-
tyn kauden suosikkikohteisiin rakennetaan 
valtavasti kapasiteettia, jonka täysi käyttöai-
ka jää vain muutamiin viikkoihin vuodessa”, 
Mero huomauttaa. Tässä suhteessa minilomi-
en lisääntyminen onkin hyvä asia, sillä se ta-
saa käyttöpiikkejä. Kestävyyttä edistäisi erityi-
sesti se, jos aivan lyhyet lomat suuntautuisi-
vat lähelle ja hyvien joukkoliikenneyhteyksi-
en päähän, ja kauemmas mentäisiin sitten pi-
demmäksi aikaa.

suomen ympäristömielikuva vaatii 
lunastamista

”Ympäristön näkökulmasta on hyvä, että ai-
tous ja alkuperäisyys ovat taas nousevia mat-

kailutrendejä”, pohtii Matkailun edistämiskes-
kuksen (MEK) ylijohtaja jaakko lehtonen. 
Omassa työssään MEK tuokin esiin Suomen 
puhtautta ja raikkautta.  Matkailun edistämis-
keskuksen teettämässä kansainvälisessä maa-
imagotutkimuksessa havaittiin, että Suomea 
koskeva mielikuva on hyvin ympäristömyön-
teinen: 50 maan joukossa Suomi sijoittui nel-
jänneksi ympäristövastuullisuuden osalta, 
kun sijoitus oli 27. esimerkiksi kulttuurin koh-
dalla.

”Kun mielikuva on valmiina, siihen on 
helppo nojata”, toteaa Lehtonen. Suomen 
on kuitenkin vielä todistettava, että se on 
mielikuvansa mittainen. MEK on tehnyt työ-
tä matkailuyritysten laadun parissa. Vuositu-
hannen alussa alkaneessa Laatutonni-järjes-
telmässä käydään läpi myös yrityksen ympä-
ristöasioita. Kansainvälisiin kampanjoihin-
sa MEK ottaa mukaan vain sellaisia yrityksiä, 
jotka ovat mukana jossakin arvostetussa laa-
tujärjestelmässä.

Jaakko Lehtosen mielestä ympäristöasen-
teissa on tapahtunut melko nopea muutos 
positiiviseen suuntaan, ja hän uskoo tämän 
näkyvän tulevaisuudessa: matkailun kestä-
vyysnäkökohtien huomioiminen ei ole pel-
kästään yritystoiminnan vastuullisuuskysy-
mys vaan tapa pitää katteet kunnossa. ”Ilmas-
tonmuutos tulee vaikuttamaan huomattavas-
ti matkailuun ja sen jakautumiseen”, Mari Me-
ro muistuttaa. Matkailualan kestävyystalkois-
sa onkin kyse paitsi ilmastonmuutoksen tor-
junnasta myös siihen sopeutumisesta.

1  ovatko matkailutoimintaan 
tarkoitetut tilat kuten hotellit 
ja kylpylät energiatehokkaasti 
rakennettuja, ja käytetäänkö 
niitä myös energiapihillä tavalla? 
huolehditaanko jätteiden 
lajittelusta, ja vältetäänkö turhaa 
pyykinpesua?

2  Pääseekö matkakohteeseen 
ilmastoystävällisesti junalla tai 
bussilla? mikäli matkakohteeseen 
lennetään, onko lento 
suunniteltu ekotehokkaaksi ja 
kone pakattu täyteen?

3 onko matkailijoille tarjottu 
ruoka sesongin mukaista ja 
lähellä kestävästi tuotettua? 
ilmaston kannalta erityisesti 
pohjoisessa kasvatetut 
kasvihuonevihannekset, riisi 
sekä tehotuotettu liha ja 
maitotuotteet kuormittavat 
paljon.

4 onko ohjelmatarjonnassa 
mietitty kuljetusten 
vähentämismahdollisuuksia? 
voisiko moottorilla liikkumista 
leikata ja lihasvoimalla 
kulkemista lisätä osana 
ohjelmapakettia?

5 Saisiko matkailuelämykseen 
tarvittavaan pakettiin vielä 
enemmän paikallisia tuotteita ja 
palveluja? miten sesonkipiikkiä 
voisi tasata ja matkojen kestoa 
kasvattaa?

otikuukausien aikana tajuntaani tih-
kui tietoa kriiseistä hiekkalaatikon ul-
kopuoleltakin. Myötäelin nokialaisten 

piinaa, kun vatsatautiepidemia alkoi. Nokiaa 
ovat seuranneet ainakin Nivala, Petäjävesi, 
Lohtaja, Porvoo, Ylöjärvi ja Kärkölä kolibaktee-
riongelmineen. Uskon, että lista jatkuu, sillä 
vesihuollon korjausvelka on kasvanut. Verkos-
tot vuotavat 15–25 prosenttia ja äärimmäiset 
sääilmiöt tulevat paljastamaan lisää vesihuol-
lon ja vesistörakenteiden heikkoja kohtia. 

kuntien huolet ovat 
korjauskustannuksissa

Rakennetun ympäristön tilaa arvioiva asian-
tuntijapaneeli (ROTI 2007) on edellyttänyt sa-
neeraus- ja korvausinvestointien voimakasta 
kasvattamista vesisektorilla. Myös Raimo Sai-
las on lausunut, ettei kuntien tulisi kasvattaa 
korjausvelkaansa liian suureksi. Korjauksien 
lykkääminen on se kalliimpi vaihtoehto. 

Vesihuoltopalvelut eivät mahtuneet kun-
tavaalien keskusteluiden keskiöön. Saneera-
ushankkeita ajamalla tuskin voitettiin valtuus-

topaikkoja. Eikä lähivuosina ole yhtään hel-
pompaa saada kuntapäättäjiä innostumaan 
”innovatiivisista hankinnoista”. Pelkään sa-
moin, että ilmastonmuutokseen sopeutumi-
nen saa vielä odotella lihavia vuosia tai kau-
punkitulvaa. 

Juuri nyt tulisi kuitenkin viedä keynesiläis-
tä viestiä saneerausinvestointien elvyttävästä 
vaikutuksesta. Taantuman aikana kannattaisi 
satsata arava-rakentamisen lisäksi putkisto-
jen ja laitosten korjausinvestointeihin. Raken-
tamisen tavoin tällä olisi työllisyyttä ja tulevaa 
tehokkuutta lisääviä vaikutuksia. 

ohjauskorko ei vaikuta perustarpeiden 
kysyntään 

Pahimpien ennusteiden mukaan edessä on 
lama ja rahamarkkinoiden romahdus. Valoi-
sampien talousajattelijoiden skenaarioissa 
talouskasvu hidastuu hetkeksi. 

Dow Jonesin sukeltaessa käyttökelpoiset 
makean veden varannot jatkavat vähenemis-
tään. Tulvat ja kuivuudet tulevat nikkeistä ja 
nasdaqeista riippumatta. 

Vesisektorin globaalin kasvun ajurit ovat 
väestönkasvu, kaupungistuminen ja teollistu-
minen. Väestönkasvuennusteita ei ole korjat-
tu finanssikriisin vuoksi. 

Vesialalle tarvitaan miljardi-investointe-
ja, jotta kasvavalle väestölle voidaan järjestää 
puhdasta vettä ja sanitaatio. Isot investointitar-
peet muuttavat alan liiketoimintaa. Mukaan on 
saatava merkittävästi yksityistä pääomaa. 

Toivottavasti kasvava osa maailman ta-
lousmyrskyssä purjehtivasta varallisuudes-
ta löytää vesisektorilta turvallisen sataman. 

Puhdas vesi on ihmisten perustarve ja perus-
tarpeiden kysyntäjousto on pieni. Vesisekto-
ri voi siksi tarjota yksityiselle pääomalle hei-
konkin talouskasvun aikana vakaata tuottoa 
ja kasvua.

säästä energiaa, vettä ja materiaaleja

Kolmannen lapsen synnyttyä oivalsin her-
nerokan ja suuruuden ekonomian arvon. Oli 
pakko oppia säästämään aikaa ja hermoja en-
nakoimalla, karsimalla ja löysäämällä. 

Kiristyvä talous voi auttaa muutoksen te-
kemisessä. Heikon kysynnän aikana kiinnosta-
vat tehokkuutta lisäävät ympäristöinvestoin-
nit. Prosessien reaaliaikainen ohjaus, veden 
kierrätys tai ravinteiden talteenotto ovat te-
hokkuusinvestointeja, jotka säästävät energi-
aa, vettä ja materiaaleja. 

Tehokkuutta on myös ottaa teho irti jo 
tehdyistä tuotekehitysinvestoinneista. Osaa-
misen siirto vesialalle on tehokkuutta. 

Vesisektorin kehittämiseen on viime vuo-
sina panostettu. Rahoitusta ja palveluja yrityk-
sille ja tutkimuslaitoksille löytyy muun muas-
sa Tekesin Vesi-ohjelmasta, Suomen Akatemi-
asta, osaamiskeskusohjelman kautta, Ympä-
ristöministeriön Itämeri-yhteistyöstä ja ulko-
asianministeriön koordinoimasta lähialueyh-
teistyöstä. Lisäksi keskeiset instituutiot ovat 
käynnistäneet yhteisen ponnistuksen, Suo-
men vesiohjelman, pirstaleisen vesialan vah-
vistamiseksi. 

Vesialan avuksi on nyt tarjolla kokemus-
ta, ammattitaitoa ja rahoitusta niin Suomessa 
kuin ulkomaisilla foorumeillakin. Ottakaa oh-
jelmat omiksenne.

Matkailuyrittäjän 
kestävyystesti

ajattelen huomiSta

Vesi, kriisi – muutos
teksti:  Piia moilanen  kuva: Susanna lehto

Tekes kehittää  
vapaa-ajan palveluja
Tekes rahoittaa vapaa-ajan palvelujen, 
kuten matkailun sekä hyvinvointi- 
ja kulttuuripalvelujen kehittämistä. 
Vuosina 2006–2009 toimivassa 
ohjelmassa keskitytään uusien 
palvelukonseptien syntymiseen. 

www.tekes.fi/vapaa-aika

Piia moilanen toimii tekesissä 
teknologia-asiantuntijana. hän 
vastaa vuoden 2009 alusta vesi-
ohjelmasta.
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bo Akademissa akatemiatutkijana toimiva Korhonen korostaa, 
että materiaalitehokkuus on järkevää bisnestä. ”Käyttämäl-
lä raaka- ja polttoaineita tehokkaasti kustannussäästöt ale-
nevat. Vähemmän raaka-ainetta merkitsee myös vähemmän 

jätettä. ”
Talouskasvu ja yritysjohtaminen ovat Korhosen mukaan 

aina pyrkineet tehokkuuteen. ”Tehokkuus hyödyttää myös 
ympäristöä, kun tavoite on vähemmästä enemmän.”

Korhonen näkee tehokkuusajattelussa kuitenkin ris-
kejä. Hän varoittelee tehokkuusmaniasta, joka voi aiheut-

taa bumerangivaikutuksen, jolloin alkuperäinen tavoite 
kääntyy itseään vastaan.

”Kun tehokkuuden nousu alentaa tuotantokustan-
nuksia, hinnat laskevat ja kysyntä ja kulutus kasvavat. 

Näin kokonaisvaikutus voikin olla ympäristön kan-
nalta epäedullinen.”

Korhosen mielestä Kiinassa ja Intiassa toteu-
tuu tämä bumerangiajatus. ”Maat eivät halua 
alentaa kokonaiskulutusta vetoamalla siihen, 

että köyhyys on poistettava.”

suomella annettavaa 
ympäristödiplomaattina

Vaikka Suomi yksin ei pysty maailmaa pe-
lastamaan, Suomen on Korhosen mieles-
tä kannettava vastuu ympäristötalkois-
sa muun muassa energia- ja materiaali-

tehokkuutta nostamalla. ”Suomi on rikas 
maa, jonka täytyy olla köyhille ja kehittyville maille esimerkkinä. ”

Helsingin yliopiston ympäristöpolitiikan dosenttina toimiva Kor-
honen suosittelee Suomelle ympäristödiplomaatin roolia. ”Mutta omi-
en asioiden on oltava kunnossa, ennenkuin voi mennä muita neuvo-
maan.”

Korhosen mielestä esimerkiksi Nobelin rauhanpalkinnon saaneel-
la presidentti martti ahtisaarella olisi paljon annettavaa myös ympä-
ristödiplomatian saralla. ”Hänen osaamistaan tarvitaan, kun on saatava 
isot pelaajat, kuten USA, Kiina, Intia, Venäjä, Australia ja Japani saman 
pöydän ääreen. Näiden suurten ympäristönkuormittajien suhtautumis-
ta ympäristöasioihin on pystyttävä muuttamaan.”

säästöpotentiaali jopa 
kymmeniä prosentteja

Motiva Oy:n materiaalitehokkuusyksikön päällikkö henrik Österlund 
painottaa  materiaalitehokkuuden katselmusten merkitystä. Niiden 
avulla materiaalien käyttö ja käytön tehostamisen mahdollisuudet tun-
nettaisiin tuotannon eri vaiheissa.

Materiaalitehokkuuden nostoon voidaan österlundin mukaan vai-
kuttaa parhaiten ennakolta, mieluiten jo suunnitteluvaiheessa. ”Jälkikä-
teen vaikuttaminen on vaikeaa. Materiaalitehokkuuden parantamises-
sa on ajateltava koko elinkaarta. Jokainen yritys päättää tahollaan, mi-
kä on järkevintä kokonaisuuden kannalta.”

Ympäristökonsulttinakin toimineen österlundin mukaan harva yri-
tys enää ohittaa ympäristönäkökohtia tuotannossaan. ”Ja kaikkein edis-
tyksellisimmät yritykset ymmärtävät, että ympäristömyötäinen tuotan-
to on kilpailuvaltti. Tehostamisen taustalla ovat taloudelliset seikat, kos-
ka materiaalitehokkuuden nostaminen tuo yritykselle valtavasti poten-
tiaalia vahvistaa kilpailukykyään.”

österlundin mukaan tehostettavaa on sekä olemassa olevissa että 
suunnitteilla olevissa tuotantolaitoksissa. ”Saavutettavat säästöt voivat 
olla toimialasta ja kohteesta riippuen jopa kymmeniä prosentteja.”

Lainsäädäntö, tuotestandardit ja asiakkaiden vaatimukset innosta-
vat österlundin mukaan yrityksiä tehostamaan energian- ja materiaa-
linkulutustaan. ”Ennakoiva vaikuttaminen ja elinkaariajattelu ovat kes-
keisiä seikkoja suunnittelussa.” 

Materiaaleista  
enemmän irti

Tutkija varoittelee tehokkuusmaniasta

MATERIAALITEHOKKUUDEN PARANTAMINEN ON TALOUSTIETEIDEN TOHTORI, DOSENTTI JOUNI 
KORHOSEN MIELESTä TäRKEää ETENKIN YMPäRISTöSYISTä, MUTTA SILLä SAAVUTETAAN 

LISäKSI KUSTANNUSSääSTöJä JA PARANNETAAN YRITYSTEN KILPAILUKYKYä.

Syyskuun lopulla tuli täyteen 
maapallon ylikulutuspäivä, jolloin 
ihmiskunta on kuluttanut luonnon 

tänä vuonna tuottamat varat 
loppuun. Loppuvuosi on velaksi 

elämistä. Ylikulutuspäivä on vuosi 
vuodelta aikaistunut.

Mitä on teollinen ekologia?

Teollinen ekologia on fyysisten materiaali- ja energiavirtojen tutkimusta 
ja käytäntöä ympäristönsuojelun ja kestävän kehityksen tueksi. Virtoja 
tarkastellaan ihmisen talousjärjestelmän sisällä ja talousjärjestelmän ja 
luonnon ekosysteemin välillä. Tutkimuksessa keskitytään erityisesti raaka-
aine-, polttoaine-, energia-, jäte- ja päästövirtoihin, joita teollinen yhteiskunta 
tuottaa sekä näihin liittyviin kustannuksiin. Vertailukohtana ja mallina, josta 
voi oppia, käytetään luonnon omaa kierrätysjärjestelmää, joka perustuu 
uusiutuvaan aurinkoenergiaan ja tuottaa kokonaisuutena jätteenä ainoastaan 
lämpösäteilyä avaruuteen. 
 
Teollinen ekologia tuottaa lisäarvoa vallitsevaan ympäristöhallinnointiin ja 
-johtamiseen tarkastelemalla laajoja kokonaisuuksia systeemianalyyttisellä 
otteella, kuten tuotteen arvoketjua, alihankintaketjua ja elinkaarta, prosessien 
integraatiota, sekä yritysten verkostoja teollisuus- ja yrityspuistoissa sekä 
alueellisissa järjestelmissä.

teksti:  tuija käyhkö kuva: iStockPhoto

Materiaalitehokkuus

Materiaalitehokkuus on kilpailukykyisten tuotteiden ja 
palvelujen aikaansaamista pienenevin materiaalipanoksin 
siten, että haitalliset vaikutukset vähenevät elinkaaren 
aikana.

materiaalitehokkuuden hyödyt yritykselle

Kustannussäästöt hankinnoissa, prosessissa  •	
ja jätemaksuissa 

Päästöjen ja päästöriskien väheneminen•	

Kiristyvien lupaehtojen täyttyminen•	

Yritysten markkina-arvon kohoaminen•	

Ympäristöimagon parantuminen•	

Lähde: Suomen Teollisen Ekologian Seura ryLähde: Motiva Oy
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kaipaavat konkretiaa 
ja kokemuksia

tä hän niistä haluaa ja miten ne toimivat”, Heis-
kanen sanoo.

Kaiken lisäksi kulutus muuttuu koko ajan, 
ja ihmiset haluavat painottaa erilaisia ekologi-
sia valintoja. Nuoret tinkivät ehkä autosta, mut-
ta matkustavat ulkomaille ja kuluttavat viihde-
elektroniikkaan. Vanhempi sukupolvi olisi ken-
ties valmis luopumaan tietotekniikasta, mutta 
ei autosta.  

Ekotehokkuus pitäisi saada muutoksen 
imuun mukaan

Ihanteena olisi, että yritykset suunnittelisivat 
”win-win-win-ratkaisuja”, jotka olisivat laaduk-
kaampia, edullisempia ja ympäristöystävälli-
sempiä kuin tavalliset tuotteet ja palvelut.  

Eva Heiskasen mielestä hyvä esimerkki on 
Helsingissä toimiva City Car Club, jonka jäsenet 
voivat käyttää eri puolille kaupunkia sijoitettu-
ja autoja kohtuullista maksua vastaan. Palvelun 
ansiosta ihmiset tarvitsevat vähemmän omia 
autoja ja kaupunki säästää parkkitilassa. Lisäk-
si hyötyy ympäristö: 

”Kun auton käytöstä maksetaan kulutuk-
sen mukaan, autoa käytetään vain tarpeen 
mukaan. On luonnollista, että jos perheessä 
on kaksi autoa, niitä halutaan käyttää. Ei silloin 
bussi tai raitiovaunu ole vaihtoehto.”

paras on pitkän päälle halvin

Ekotehokkuutta parannettaessa pienet sääs-
töt voivat osoittautua kalliiksi ja isot investoin-
nit halvoiksi.  ”Säästä ilmastoa ja 50 prosent-
tia lämmityskuluissa - tee matalaenergiatalo” 
kampanjoi Oulun kaupunki talonrakennusta 
suunnitteleville.  

Oulussa on kehitetty energiakortti, jos-

ta talonrakentaja saa tietoa teknisistä ratkai-
suista ja niiden vaikutuksista energiankulutuk-
seen ja rakennuskustannuksiin. Kortin voi lada-
ta Oulun kaupungin rakennusvalvontaviraston 
verkkosivuilta.  Lisäksi pientalorakentajat saa-
vat tietoa laadukkaasta rakentamisesta kau-
pungin järjestämissä työpajoissa. 

”Energiakortit ovat jäävuorenhuippuja, 
joilla herätetään mielenkiintoa”, Oulun kau-
pungin laatupäällikkö Pekka Seppälä kertoo. 
Hänen mielestään ihmisiä pitää hoksauttaa, 
ennen kuin he tekevät ensimmäistäkään pit-
källe menevää ratkaisua. 

”Kun ihmiset saavat konkreettista tietoa 
siitä, mitä minun pitää tehdä ja mitä se mak-
saa, he tekevät järkeviä ratkaisuja.”

Seppälä pitää tärkeänä, että tieto on mah-
dollisimman riippumatonta ja ihmisen mittais-
ta. 

”Kun insinöörit keskustelevat keskenään ja 
sitten tulevat vielä markkinamiehet mukaan, 
niin jo on rakentajan pää pyörällä.”

työpajoissa luodaan korttelihenkeä 

Tänä syksynä Oulussa on 177 tontinsaajaa. 
Heistä jokaiselle rapsahtaa postissa kutsu kau-
pungin järjestämiin työpajoihin, joissa käy-
dään läpi laadukkaan rakentamisen perusasi-
oita, kosteustehokkuutta, energia- ja ympäris-
töratkaisuja. 

”Korttelikokouksissa keskustellaan koko 
korttelin uudistuotannosta. Siellä voi ottaa 
kantaa naapurienkin suunnitelmiin”, Seppälä 
sanoo.

Oulun rakennusvalvonta on luonut työka-
luksi verkkoon pientalonlaatu.fi-sivun. Tavoit-
teena on, että 30 prosenttia uudistuotannos-
ta saadaan tänä vuonna paremmaksi kuin mi-
tä määräykset edellyttävät.

Pekka Seppälä kertoo, että jos rakennus-
valvonta saa kaupunkilaiselta rakennussuun-
nitelman, joka täyttää vain minimivaatimuk-
set, rakentajalta kysytään, onko nyt tehty tie-
toinen valinta. 

teksti: eeva landowski  kuva: iStockPhoto

iime keväänä julkaistun Eurobaro-
metri-tutkimuksen mukaan jopa 96 
prosenttia eurooppalaisista pitää 

ympäristönsuojelua tärkeänä. Kolme neljäs-
tä olisi valmis ostamaan ekologisia tuotteita, 
vaikka ne olisivat muita tuotteita kalliimpia. 
Käytännössä kuitenkin vain alle viidennes va-
litsee kaupassa ekologisen vaihtoehdon. 

’”Monta kertaa on helpompaa valita tuttu 
tuote. Tuntemattomaan liittyy enemmän riske-
jä”, erikoistutkija eva heiskanen Kuluttajatutki-
muskeskuksesta selittää. 

Hänen mielestään kuluttajat tarvitsisivat 
ennen kaikkea luotettavaa tietoa ja konkreet-
tisia esimerkkejä muiden käyttäjien kokemuk-
sista. 

Kirjavaa ekotuotteiden markkinointia on 
yritetty selkeyttää erilaisilla ympäristömerkeil-
lä. EU:n energiamerkintä on Heiskasen mieles-
tä hyvä esimerkki työkalusta, jonka avulla voi 
vertailla esimerkiksi hehkulamppujen energi-
ankulutusta. Merkintä on myös ohjannut mark-
kinoita ekotehokkaampaan suuntaan.  

”Kuka suunnittelija nyt haluaisi luoda g-
luokan tuotteen”, Heiskanen sanoo. 

kuluttajat eivät tiedä itsekään mitä 
haluavat

Heiskanen pitää tärkeänä, että ihmiset otettai-
siin mukaan tutkimus- ja kehitystyöhön mah-
dollisimman varhaisessa vaiheessa. Näin eko-
tehokkaiden laitteiden ominaisuudet saatai-
siin läpinäkyvimmiksi ja osattaisiin käyttää he-
ti alusta lähtien oikein. 

”Perinteiset markkinatutkimukset, joissa 
kysytään kuluttajien odotuksia ja tottumuksia 
eivät riitä. Uudet ympäristöratkaisut voivat olla 
täysin uudenlaisia. Kuluttaja ei edes tiedä, mi-

PERIAATTEESSA HALUAISIMME OSTAA EKOTEHOKKAITA TUOTTEITA, MUTTA 
KäYTäNNöSSä YMPäRISTöä SääSTäVäT VAIHTOEHDOT JääVäT KAUPANHYLLYLLE. 
MISTä KIIKASTAA?

Kuluttajat

”Useimmat muuttavat suunnitelmaansa, 
kun näkevät energiakortista, että jos nuo kuu-
si asiaa laittaa kohdalleen, tulee parempi ja laa-
dukkaampi talo. Ja eri kohdille on vielä hinta-
lappu.” 

talotehtaat mukaan yhteistyöhön

Vaikka rakentaja haluaisi rakentaa ekotehok-
kaasti, ongelmaksi saattaa nousta se, että 
markkinoilla ei ole sopivaa tarjottavaa. Oulun 
kaupunki on ratkaissut asian ottamalla neljä 
isoa talotehdasta mukaan energiakortin suun-
nitteluun. 

Viime vuosina matalaenergiatalojen ra-
kentaminen on lisääntynyt Oulussa merkittä-
västi ja tietoisuus asiasta on levinnyt. 

”Nykyään Oulussa on jo puolenkymmentä 
pientalourakoitsijaa, jotka tekevät vain matala-
energiataloja”, Seppälä sanoo. 

Hänen mukaansa työ kannattaa kansan-
taloudellisesti, kun kaupunkiin syntyy kestä-
vää rakennuskantaa. Pidemmän päälle hyvä 
ennakko-ohjaus vähentää myös rakennusval-
vonnan työtä.

”Lisäksi meidän ihmiset ovat motivoitu-
neita. Koetaan tärkeäksi, että olemme muka-
na, emmekä lyö vain leimoja.

”energiakortit ovat jäävuorenhuippuja, 
joilla herätetään mielenkiintoa”, oulun 
kaupungin laatupäällikkö Pekka Seppälä 
kertoo. 
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kiina

eneqillä on tarjota kiinalaisille funk-
tionaalisia pintoja tekeviä laitteita 
ja teknologiaa. Näiden avulla voi-
daan pinnoittaa muun muassa la-

sia tai aurinkokennoja ja tehdä niistä tehok-
kaampia.

TCO (läpinäkyvä johtava oksidi) -pinnoi-
tuksella saadaan aurinkokennoista tehok-
kaimpia ja samalla niistä tulee halvempia ja 
helpompia valmistaa. Low-e-pinnoitettu (al-
hainen emissiivisyys) lasi taas auttaa säästä-
mään energiaa rakennuksissa.

”Meille Kiina on yksi iso mahdollisuus. 
Markkinat ovat haastavat, ja hintapaine ko-
va. Mutta meidän uudella teknologialla voi-
daan tarjota sellaista, mitä asiakkailla ei siellä 
ole”, Beneqin Kiinan myynnistä vastaava juha 
tanskanen alleviivaa. 

Tällä hetkellä puolet maailman lasista teh-
dään Kiinassa. Maa on myös suurin aurinko-
kennojen valmistaja ja viejä. Tähän asti Kiina 
on tuonut TCO-pinnoitettuja aurinkokennola-
seja muualta, mutta nyt monet paikalliset yri-
tykset etsivät keinoja valmistaa pinnoitettua 
lasia paikallisesti. 
 
tukipaikka shanghaissa tehostaa 
markkinointia

Beneq alkoi markkinoida tuotteitaan ja tek-
nologiaa Kiinaan jo vuonna 2005. Saadak-

KIINA ETSII INNOKKAASTI UUSIA ENERGIALäHTEITä JA TEKNOLOGIAA SAADAKSEEN 
YMPäRISTöYSTäVäLLISTä ENERGIAA. NANOTEKNOLOGIAYRITYS BENEq NäKEE KIINASSA 
TULEVAISUUDEN. 

Kiinan jano 
uusimpaan 
teknologiaan 
avaa ikkunoita 
nanoyrityksille 

seen tukevamman jalansijan ja luodakseen 
kontakteja paikan päällä, yritys perusti toi-
miston Shanghaihin tämän vuoden keväällä 
FinChin toimitiloihin. 

”Tällä hetkellä olen toimiston ainoa työn-
tekijä, mutta nyt haussa on toinen henkilö 
vielä tämän vuoden puolella”, kertoo Beneqin 
Shanghain myyntipäällikkö Chunliang liu.

Liu sanoo, että tuotteiden ja teknologian 
markkinoiminen Kiinassa vaatii verkostoitu-
mista ja asiakkaiden etsimistä koko maan laa-
juudelta. 

Kiina on hankala maa markkinoille jo pel-
kästään kokonsa puolesta. Vaikka kontakteja 
löytyy, todelliset asiakkaat saattavat olla kiven 
takana. Beneq on kuitenkin saanut jo jalkaa 
ovenrakoon lasimarkkinoille. 

”Low-e-lasista meillä on vireillä keskuste-
luja, TCO-lasiin on sopimuksia sekä toimituk-
sia eräälle maan suurimmalle aurinkokenno-
lasin tuottajista. Meillä on paljon asiakkaita eri 
alueilla”, toteaa Liu.
 
beneqin vahvuus uudessa teknologiassa

Kiina on noussut nanoteknologiassa huippu-
maiden joukkoon USA:n rinnalle. Nousevia 
maita ovat Japani, Taiwan, Korea sekä muuta-
mat muut Aasian maat.

”Mutta nämä kilpailevat lähinnä ’perus-
teknologiassa’. Monet kiinalaiset asiakkaat ha-

luavat kuitenkin uusia tuotteita, uutta tekno-
logiaa”, sanoo Liu.

”Uuden teknologian lisääminen saattaa 
tuoda kilpailuvalttia yrityksille. Tämän avulla 
he onnistuvat parantamaan laatua ja alenta-
maan kustannuksia”, Juha Tanskanen analysoi. 

kehitystä huippuyliopistojen kanssa

Beneq on verkostoitunut Kiinassa voimak-
kaasti myös yliopistojen kanssa. 

”Meillä on kahden yliopiston, Chinese 
Academy of Sciences ja Tsinghuan, kanssa 
yhteisiä hankkeita. Koska olemme laitetoi-
mittaja, haluamme nähdä prosessikehitystä 
tapahtuvan kumppaneiden kanssa. Me tuo-
tamme laitteen, ja he kehittävät prosesseja 
niihin”, kertoo Beneqin tekninen johtaja tom-
mi vainio.

Vainio kertoo, että kiinalaisilla yliopistoilla 
on vahva kiinnostus tällaiseen yhteistyöhön.

”Toivomme tietysti, että nämä yliopistot 
toimivat meille myös näyteikkunana muil-
le maille, tutkimuslaitoksille sekä kaupallisil-
le yrityksille.”

Vainio kehuu Kiinan tasoa nano-tutki-
muksessa erittäin hyväksi.

”Täällä tehdään todella korkeatasoista 
nanoteknologian tutkimusta. Resurssit ovat 
valtavat. Täällä on valtavia hallituksen julista-
mia ohjelmia ja hankkeita,  joiden laajuus on 
Euroopan hankkeisiin aivan toista luokkaa. Ja 
tuloksia syntyy.” 

Vainion mielestä Kiinasta kannattaa hank-
kia partnereita nano-tutkimuksen alalle.

”Ehdottomasti. Meidän kokemukset ovat 
hyviä.”

Mitä Beneqin omaan tutkimus- ja kehitys-
työhön tulee, Vainio kertoo, että tähän asti se 
on ollut perustutkimukseen liittyvää. Seuraa-
vaksi tullaan siirtymän sovellustutkimuksiin. 
”Tästä eteenpäin me panostamme kaupallis-
tamiseen ja teollisiin ratkaisuihin.”

Vainio kertoo, että yleensä ottaen nano-
teknologian tutkimuksessa ja kehitystyössä 
ollaan siirtymässä lähemmäksi todellisia so-
velluksia. Edellytys kansainväliselle menestyk-
selle on teollisiin sovelluksiin keskittyvä t&k. 

”Haasteena on koota eri tieteenaloilla ta-
pahtuva perustutkimuksen tieto sovelluske-
hitystä tukevaksi. Tämä vaatii verkostoja ja 
läsnäoloa monella rintamalla. Moniosaami-
sen merkitys kasvaa. ”

”Fyysikot, kemistit ja insinöörit joutuvat 
myöntymään siinä, että kaikkea ei voi ratkais-
ta oman tieteenalan osaamisen ja ymmärryk-
sen keinoin.”

teksti: nina jaatinen kuvat: iStockphoto

nami-yhteistyötä  
kiinassa

tekes on luonut ohjelmilleen yhteis-
työmahdollisuuksia kiinassa vuodes-
ta 2002. nanoteknologia tuli mukaan 
vuonna 2005, jolloin tekes järjesti alan 
ensimmäisiä selvitysmatkoja Suomes-
ta kiinaan.

 ”Beneqin teknologia oli innoitta-
massa tekesin Finnano-ohjelman sillan-
rakentamista kiinaan”, tekesin Pekin-
gin toimiston päällikkö juho rissanen 
kertoo. 

vuonna 2007 kauppa- ja teollisuus-
ministeriö ja Finnano-ohjelma sopivat 
ensimmäisenä maailmassa strategises-
ta nanoteknologiayhteistyöstä kiinan 
kanssa. konkreettisia yhteistyömuotoja 
suunnitellaan Suomen ja kiinan yhtei-
sessä ”nami-ohjelmassa”. nami tarkoit-
taa kiinaksi nanometriä. 

”erikoismaininnan tässä työssä an-
saitsee nanoteknologiapioneeri markku 
rajalan yrittäjämäinen ote ja vahva kii-
na-kokemus”, sanoo Finnano-ohjelman 
koordinaattori Pekka koponen.

lokakuussa kiinan tiedeministeri-
ön varaministeri Cao kiitteli nami-toi-
mintatapaa työ- ja elinkeinoministeriön 
valtiosihteeri Mikko Alkion ja kanslia-
päällikkö Erkki Virtasen vierailulla. 

Caon mukaan nami-yhteistyö on 
uusi toimiva malli, jota kiina voisi sovel-
taa muidenkin maiden kanssa.

mallin mukaista Suomi-kiina-yh-
teistyötä ollaan aloittamassa tekesin 
toiminnalliset materiaalit -ohjelmassa. 
kiinalaiset ovat ehdottaneet yhteistyön 
laajentamista myös iCt-sektorille ja eco-
city-yhteistyöhön.

Finnano-ohjelma
www.tekes.fi/finnano

tekes kiina
www.tekes.fi/kiina

kiina tarvitsee 
nopeasti uutta, 
ympäristöystävällistä 
energiaa.
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Biomateriaalien ja 
kudosteknologian 
tutkimuskeskus 
Shanghaihin

Kiinalais-suomalaisella yhteistyöllä 

KUUSI SUOMALAISTAN YLIOPISTOA ALOITTAA YHTEISTYöN KIINALAISTEN KANSSA 
SHANGHAIN FUDANIN YLIOPISTON KESKUSSAIRAALAN YHTEYTEEN PERUSTETTAVASSA 
BIOMATERIAALIEN JA KUDOSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUKSESSA.

aajassa tutkimuskeskuksessa yhdiste-
tään kiinalainen ja suomalainen tie-
teellisteknologinen osaaminen, ja yh-

teistyön odotetaan edelleen nostavan kor-
keatasoisen tutkimuksen ja tuotekehityksen 
tasoa ja laatua sekä huomattavasti nopeutta-
van biomateriaali-, kudosteknologia- ja diag-
nostiikkainnovaatioiden kaupallistumista. 

Hanketta koordinoivat Kiinalais-Suoma-
lainen yhteisyritys Finnish ChiFi Biomaterials 
Co. Ltd. sekä Shanghain tytäryhtiönsä ChiFi 
Shanghai Biomaterials and Tissue Enginee-
ring Co, Ltd. ja Turun yliopiston yhteydessä 
toimiva Turun Biomateriaalikeskus. 

Yhteisiä projekteja jo käynnissä

Zhongshanin yliopistollinen keskussairaala 
on yksi Aasian suurimmista. Sairaalassa hoi-
detaan jopa 10.000 poliklinikkapotilasta päi-
vässä. Hankkeessa Zhongshanin sairaalan yh-
teyteen rakennetaan kahdessa rakennusvai-
heessa yhteensä 17.000 neliömetrin kokoinen 
tutkimuskeskus. 

Keskus sai nimensä ”Sino-Finnish Joint 
Biomedical Research and Development Cent-
re” syyskuussa Suomessa, jolloin Zhongsha-
nin delegaatio, varapääjohtaja professori Zhu 
Tongyun johdolla, vieraili yliopistoissa ja yli-
opistollisissa keskussairaaloissa Kuopiossa, Jy-
väskylässä, Tampereella, Turussa, Helsingissä 
ja Espoossa. 

Keskuksen rakennustyöt alkavat jo tänä 
vuonna ja sen ensimmäinen vaihe valmistuu 

ilmasilta Suomesta Shanghaihin. vuonna 
2010 valmistuva tutkimuskeskus 
vahvistaa biomateriaalien ja 
kudosteknologian tutkimusyhteistyötä 
suomalaisten yliopistojen ja 
Zhongshanin yliopistollisen 
keskussairaalan kesken.

keväällä 2010 samaan aikaan kun Shanghais-
sa avataan Expo 2010 maailmannäyttelyä. 

Konkreettisia yhteisiä projekteja on jo 
käynnissä ja usean tutkimusprojektin suunni-
telmat ovat jo varsin pitkällä varmistaen yh-
teistyön nopean alkamisen. Käynnistymässä 
on yhteensä 20 tutkimuskokonaisuutta. 

lähes 20 suomalaisyritystä mukana

Tutkimusryhmien lisäksi hankkeeseen on läh-
tenyt mukaan lähes 20 biomateriaali-, kudos-
teknologia-, diagnostiikka- ja terveyshuollon 
laite- ja palvelualan suomalaista yritystä, joi-
den tuotteistamissuunnitelmia ja kaupallis-
tamistoimia Kiinan kasvaville markkinoille on 
alettu aktiivisesti toteuttaa. Tässä Zhongsha-
nin sairaalan kaltainen tieteellinen mielipide-
johtajasairaala tarjoaa suomalaisille yrityksille 
portin Kiinan ja Aasian markkinoille yhdessä 
kymmenen jo mukana olevan kiinalaisen yri-
tyksen kanssa.

Hankkeen onnistumisen tärkeinä tausta-
tekijöinä ovat olleet Tekesin Shanghain toi-
miston ja muiden Finchi-innovaatiokeskuk-
sen toimijat ja heidän verkostonsa Shanghais-
sa. Lisäksi hanke on saanut laajaa kansallista 
tukea osaamiskeskusohjelmien ”HealthBIO” 
ja ”Terveys ja Hyvinvointi” toimijoilta (muun 
muassa. BioNext, Culminatum Oy, Finnmedi 
Oy, Kuopio Innovations Oy ja Turku Science 
Park Oy).

Kiinalais-suomalaisen biomateriaalien ja 
kudosteknologian tutkimuskeskuksen yhteis-

työsopimuksen Zhongshanin sairaalan kans-
sa allekirjoittivat Tampereen yliopisto (Solu- ja 
kudosteknologiakeskus Regea), Tampereen 
teknillinen yliopisto, Turun yliopisto, Kuopion 
yliopisto, Helsingin yliopisto sekä Teknillinen 
korkeakoulu. Yhteistyösopimukset allekirjoi-
tettiin Shanghaissa lokakuussa. 

”Yhteistyösopimus on oivallinen esimerk-
ki yliopistojen kansainvälistymisen luomista 
mahdollisuuksista. Toivomme, että yhteistyön 
kokemukset kannustavat suomalaisia yliopis-
toja ja tutkimuslaitoksia laajentamaan kan-
sainvälistä yhteistyötään”, Tekesin Shanghain 
yksikön päällikkö jaani heinonen sanoo.

teksti: Pia mörk kuva: iStockphoto
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Tekesin katsauksia

mobile enterprise applications and Business 
models 231/2008

vain verkossa  www.tekes.fi/julkaisut/mobile_
enterprise.pdf

digital Product Process - tekes programme 
2008-2012 

Product management from concept to recycling 

www.tekes.fi/julkaisut/dPP_brochure_eng.pdf

Tekesin ohjelmien esitteitä

kilpailukyvyn tekijät pienissä suomalaisissa 
ohjelmistoyrityksissä 238/2008 

Tässä tutkimuksessa on kartoitettu kansainvälisen 
kilpailukyvyn tekijöitä neljänkymmenen pk-
yrityksen näkökulmasta. 

vain verkossa www.tekes.fi/julkaisut/kiBS.pdf

Globaali tuotannonjako ja toimialojen ulospäin 
suuntautuneisuus 240/2008    

Tutkimuksen mukaan toimialojen suuntautunei-
suus Suomesta ulospäin on lisääntynyt viime vuo-
sina. Samaan aikaan korkeamman teknologian 
panosten käyttö teollisuudessamme on lisääntynyt 
ja matalamman teknologian panosten käyttö on 
vähentynyt. 

www.tekes.fi/julkaisut/Globaali_ 
tuotannonjako.pdf

Tekesin ohjelmien raportteja

Biorefine – tekes programme 2007-2012

New Biomass Products 

www.tekes.fi/julkaisut/Biorefine_eng.pdf

Concepts of operations - tekes programme 
2007–2011 verkkojulkaisu (pdf)  

New methods create global competitiveness. 

www.tekes.fi/julkaisut/concept_of 
_operations.pdf

Safety and Security – tekes programme 2007–
2013. Business opportunities from safety and 
security solutions

www.tekes.fi/julkaisut/safety_and_security.pdf

Serve – innovative Services Programme  
2006–2010

Internationally competitive business from service 
innovations.  

www.tekes.fi/julkaisut/tekes_serve_eng.pdf

vesi - tekesin ohjelma 2008–2012 

Kansainvälistä liiketoimintaa vedestä.  

www.tekes.fi/julkaisut/vesi_esite.pdf

energiantuotannon hajautus ja hallinta - denSy 
-ohjelman loppuarviointi 5/2008

Hajautettujen energiajärjestelmien loppuarviointi.

www.tekes.fi/julkaisut/denSy_ 
arviointiraportti.pdf

Finns in the eu 6th Framework Programme - 
evaluation of Participation and networks 6/2008 

www.tekes.fi/julkaisut/6_FP_evaluation.pdf

Vuosikirja tarjoaa tuoreita näkökulmia yritys-
ten liiketoimintaosaamisen kehittämiseen. 
Runsaat esimerkit valottavat kehitystyön tu-
loksia ja yritysten kokemuksia tutkimusyh-
teistyöstä.

”Tulokset ovat innostavia ja rohkaisevia. 
Yhteistyö on tiivistynyt niin tutkijoiden kes-

ken kuin tutkijoiden ja yritysten välillä sekä 
kotimaassa että kansainvälisesti”, kertoo oh-
jelman koordinaattori, dosentti Hanna Lehti-
mäki Life Works Consulting Oy:stä.

Liito-ohjelma rahoittaa uusien toiminta-
mallien kehittämistä ja auttaa yrityksiä ja tut-
kimuslaitoksia yhteistyöhön. Pitkän aikavälin 
tavoitteena on parantaa Suomessa toimivien 
yritysten kansainvälistä kilpailukykyä sekä li-
sätä huipputason soveltavaa liiketoimintatut-
kimusta Suomessa.

vuosikirja löytyy osoitteesta:

www.tekes.fi/liito (julkaisut ja linkit)

Liiketoimintaosaaminen lähti liitoon!

tekesin liito – uudistuva liiketoiminta ja 
johtaminen -ohjelman vuosikirja kokoaa 
yhteen puoliväliinsä ehtineen ohjelman 
tulokset. tähän mennessä rahoitusta on 
saanut 56 tutkimusprojektia ja 32 yritys-
projektia.

uutisia tekesistä myös 
sähköpostilla
Tilaa joka toinen viikko ilmestyvä 
Tekesin sähköinen uutiskirje 
sähköpostiosoitteeseesi. Uutiskirje on 
kooste Tekesin kotisivulla ilmestyneistä 
uutisista, tapahtuma- ja hakuilmoituksista 
sekä uusista julkaisuista. Tee tilaus 
osoitteessa www.tekes.fi/ajankohtaista
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 2 | 2006

 yhteyStiedot

Työvoima- ja elinkeinokeskusten teknologian 
kehittämisosastot tarjoavat Tekesin palveluja 
osana Tekesin verkostoa. Teknologian 
kehittämisosastojen kautta asiakkaiden 
käytössä on koko Tekesin laaja teknologia-
asiantuntemus ja kontaktit niin kotimaassa kuin 
ulkomailla.

hämeen te-keskus
Teknologian kehittämisosasto
Rauhankatu 10
15110 Lahti
Puh. 010 60 25209

varsinais-Suomen te-keskus
Teknologian kehittämisosasto
Ratapihankatu 36
PL 523, 20101 Turku
Puh. 010 60 22531

Satakunnan te-keskus
Teknologian kehittämisosasto
Pohjoisranta 11  E
PL 266, 28101 Pori
Puh. 010 60 22106

Pirkanmaan te-keskus
Teknologian kehittämisosasto
Kauppakatu 4
PL 467, 33101 Tampere
Puh. 010 60 25741

keski-Suomen te-keskus
Teknologian kehittämisosasto
Cygnaeuksenkatu 1
PL 44, 40101 Jyväskylä
Puh. 010 60 24841

etelä-Savon te-keskus
Teknologian kehittämisosasto
Mikonkatu 5
PL 164, 50101 Mikkeli
Puh. 010 60 24182

kaakkois-Suomen te-keskus
Teknologian kehittämisosasto
Snellmaninkatu 10
53100 Lappeenranta
Puh. 010 60 23415

etelä-Pohjanmaan te-keskus
Teknologian kehittämisosasto
Huhtalantie 2 
60220 Seinäjoki
Puh. 010 60 27640

Pohjanmaan te-keskus
Teknologian kehittämisosasto
Hovioikeudenpuistikko 19 A
PL 131, 65101 Vaasa
Puh. 010 60 28583

Pohjanmaan TE-keskus
Kokkolan palvelupiste
Ristirannanakatu 1
PL 240, 67101 Kokkola,
Puh. (06) 832 6500, 

Pohjois-Savon te-keskus
Teknologian kehittämisosasto
Käsityökatu 41,
PL 2000, 70101 Kuopio
Puh. 010 60 26651

Pohjois-karjalan te-keskus
Teknologian kehittämisosasto
Kauppakatu 40 B
PL 8, 80101 Joensuu
Puh. 010 60 26171

kainuun te-keskus
Teknologian kehittämisosasto
Kalliokatu 4
87100 Kajaani
Puh. 010 60 23652

Pohjois-Pohjanmaan te-keskus
Teknologian kehittämisosasto
Viestikatu 1
PL 86
90101 Oulu
Puh. 010 60 28040

lapin te-keskus
Teknologian kehittämisosasto
Ruokasenkatu 2
96200 Rovaniemi
Puh. 010 60 27140

lapin te-keskus
Kemin palvelupiste
Asemakatu 19
94100 Kemi
Puh. 010 6027414
 
uudenmaan te-keskus
Maistraatinportti 2
PL 15
00241 Helsinki
Puh. vaihde 010 60 21000 
Uudenmaan TE-keskus tarjoaa perustietoa 
Tekesin palveluista.
  
   

tilaukset ja palautteet

Tekniikan Näköalojen tilaukset, 
osoitteenmuutokset, tilausten peruutukset ja 
palaute: nakoalat@tekes.fi

Pääkonttori 

Kyllikinportti 2, Länsi-Pasila
PL 69, 00101 HELSINKI 
Puh. 010 191 480
Fax (09) 694 9196
www.tekes.fi
Virallinen posti: kirjaamo@tekes.fi

Kaikkien tekesläisten sähköpostiosoitteet  
ovat muotoa
etunimi.sukunimi@tekes.fi

ASIAKASNEUVONTA
puh. 010 60 55050
info@tekes.fi
Perustietoa Tekesin palveluista ja projektien 
rahoituksesta

JULKAISUTILAUKSET
www.tekes.fi/julkaisut/julkaisuluettelo.asp

ULKOMAAN YKSIKöT
Yhteystiedot: www.tekes.fi/yhteystiedot/
tekes_ulkomaat.html

Belgia: EU-yhteystoimisto, Bryssel 

japani: Tokio

kiina: Peking, Shanghai

uSa: Piilaakso, Washington D.C.

kari inberg on nimitetty 
teknologia-asiantuntijaksi 
pohjois-pohjanmaan TE-
keskuksen teknologian 
kehittämisosastolle

Merkonomi tarja 
vaskelainen on nimitetty 
yksikön sihteeriksi 
prosessiteknologioiden 
yksikköön.

Merkonomi irkka 
tervomaa on nimitetty 
yksikön sihteeriksi bio- ja 
terveysteknologioiden 
yksikköön.

olet tekesin ensimmäinen asiakkuusjohta-
ja. miten näet tekesin asiakkuusprosessin? 

Tekesissä on tehty paljon työtä ja kehitystä 
asiakkuuksien johtamisessa jo ennen tuloani. 
Asiakkaat ovat aina olleet tärkeitä ja tekesläi-
set ovat hyvin asiakasorientoituneita.  

Asiakkuusjohtamisen lähtökohtana on 
se, että asiakkaat ovat erilaisia ja odottavat eri 
asioita yhteistyöltä. Toisaalta Tekesin strategi-
set linjaukset ja painopistealueet tulee näkyä 
asiakastyössä ja resurssien kohdentamisessa. 
Asiakkaat segmentoidaan sen mukaan min-
kälainen rooli yrityksellä on Suomen inno-
vaatiokentässä ja minkälaista yhteistyötä he 
odottavat.  

Myös uusasiakashankinta ja asiakkaiden 
aktivointi on erittäin tärkeää. Viestinnän, säh-
köisen kanavan käyttöönotto ja yhteistyö 
TEMin muiden organisaatioiden kanssa lisää 
keinovalikoimaa ja kattavuutta asiakastyössä.  

olet tehnyt pitkän uran kone oyj:ssä sekä 
Suomessa että ulkomailla. miksi siirryit 
yksityiseltä julkiselle sektorille?

Kiinnostuin tehtävästä ja sen haasteellisuu-
desta. Tekes on hieno organisaatio ja tarjoaa 

näköalapaikan suomalaiseen yritysmaailmaan 
ja sen kehitystoimintaan. Myös iän ja matkus-
tamisen mukanaan tuoma ”patriotismi”, halu 
tehdä jotain Suomen hyväksi, kannusti. 

mitä samankaltaisuutta ja mitä eroja 
näet asiakkuusjohtamisessa yksityisellä 
sektorilla ja tekesissä?

B-to-B-konseptit usein rantautuvat P-to-B 
(public-to-business) puolelle parin vuoden 
viiveellä, näin kävi esimerkiksi laatujohtami-
sen ja BSC:n kanssa. Nyt on asiakkuusjohta-
misen aika.

Konseptit, prosessit ja menetelmät ovat 
pitkälti samoja. Erilaista on käänteinen myyn-
tiprosessi: asiakkaan turhautuminen kieltei-
sissä hankepäätöksissä on haaste.

miten asiakkuusjohtaja viettää  
vapaa-aikaansa?

Vapaa-aikani pyörii kyllä aika paljon perheen 
ympärillä.  Lapset (14 ja 12 v.) harrastavat ja 
me vanhemmat toimimme kuskeina. Perheen 
kanssa matkustetaan ja liikutaan. Omiin har-
rastuksiini kuuluu ulkoilu, erityisesti sauvakä-
vely, ja lukeminen.

Asiakkaan 
asialla

KuVA: SuSANNA LEHTO

KTM ULLA HIEKKANEN-MäKELä 
NIMITETTIIN ELOKUUN LOPUSSA TEKESIN 
ASIAKKUUSJOHTAJAKSI

Varatuomari riitta 
hämäläinen on 
nimitetty määräaikaiseksi 
lakimieheksi oikeudelliset 
palvelut -yksikköön.

janne lähteenmäki on 
nimitetty iT-arkkitehdiksi 
tietotekniikkapalvelut 
yksikköön



Tekesin rahoitusasiakkaille 
uusi verkkoasiointipalvelu

www.tekes.fi/asiointi

Seuraa 
projektisi 
tilannetta!


