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Abstract 

Increasing consumer interest in local foods and support to entrepreneurs in the steady-growing cleantech industry 

inspired the study of smart community greenhouse at the University of Oulu. In this work a sustainable smart 

greenhouse was researched as the R&D environment and showroom for cleantech and automation companies. In 

addition the possibility to offer services in an urban green living room was studied. Services are aimed to cover 

higher operation and investment costs in the smart community greenhouse.  

 

The aim of this research was to understand possibilites and limitations in businesses that take place in an smart 

greenhouse. Business model and value network were used as theoretical framework. More specifically the following 

research topics were covered: 1) The link between business model and value network in the new business 

development 2) The operating environment of smart community greenhouse and 3) Business model scenarios and 

value networks in the smart community greenhouse. In this qualitative study there were several sources of data: 

literature, results from expert workshops, case solutions by university students, financial calculations and discussions 

with stakeholders. 

 

As the result it was found out that business model leads logically to value network in new businesses. Widely used 

Business Model Canvas includes common elements with value network analysis. After composing BMC the value 

network can fully be analyzed with two additional questions. 

 

In the operational environment of Oulu region two types business models can be drafted: the case services is defined 

by central location, greater flow of customers and optimization of earnings by maximizing profits. The case recycling 

flows is defined by economy of scale, utilization of recyclable flows and optimization of earnings by minimizing 

operation costs. 

 

As the outcome 13 different business scenarios were developed; 11 of them represented case services and two 

business scenarios were based on recycling biogas and waste heat. Profitability calculations and blue ocean strategy 

led to most interesting options and those two were studied further with Business Model Canvas. In the “Tropical sea 

spa” residents of Oulu and tourists are welcomed to enjoy services in the green living room and greenhouse 

cultivation takes place in smaller scale as community supported agriculture. In the “Local Food Market” the focus is 

set on production of good-quality local food in commercial scale. Both options involve cleantech and automation 

companies representing and possibly developing their innovations. Both business models were turned into value 

network analysis. It was shown that the smart community greenhouse network brings mutual benefits to all its 

members. These results are suggestive in nature since complete profitability calculations were not available in the 

scope of this study. Thus the best business model cannot unambiguously be recommended. In any case construction 

of the smart greenhouse and choice of the final business model depend on investors’ and business owners’ decisions. 

 

This work can be utilized as preliminary study for investors and business owners interested in smart community 

greenhouse. There’s also a comprehensive listing of all potential members in the smart greenhouse network; 

customers and partners for the business activities most probably found in it. The method used in this study to evaluate 

new businesses can be generalized in other fields of business: business ideas are turned into activity-based business 

scenarios, best of them are described as Business Model Canvas and finally BMC is used to create value network 

analysis. 
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1 JOHDANTO 

Lähiruokaan liitetään kestävän kehityksen mukaisia sosiaalisia, ekologisia ja 

taloudellisia hyötyjä. Nauttimalla lähiruokaa omavaraisuus kasvaa, paikallistalous 

kohentuu, kuljetuskustannukset vähenevät ja energiatehokkuus paranee. Lähiruokaa 

suositaan paitsi valtakunnallisissa ja alueellisissa strategioissa myös ruohonjuuritasolla: 

Ruuan hankkimisessa käytetään yhä enemmän vaihtoehtoisia jakelu- ja hankintakanavia 

kuten suorahankintaa. Kaupunkiviljely on suositumpaa kuin koskaan, ja lähes puolet 25-

34-vuotiaista on harkinnut ruoan pienviljelyä. Ruoan jäljitettävyyttä pitää tärkeänä noin 

60 % aikuisväestöstä. (TSN Gallup 2013, Mikkonen 2014, Ruoka-Suomi 2014, Hintsala 

et al. 2015.) 

Toinen viime aikoina huomioita saanut kestävän kehityksen toimiala on cleantech-

teollisuus. Se viittaa puhtaisiin, ympäristöä vähemmän kuormittaviin teknologioihin. 

Hallitus on nostanut vuonna 2014 cleantechin yhdeksi valtiontalouden erityisistä 

painopisteistä. Visiossa Suomi on vuonna 2020 cleantech-liiketoiminnan globaali 

supervalta, ja tärkeinä toimenpiteinä mainitaan muun muassa investointien edistäminen 

ja cleantech-demonstraatioympäristöjen luominen. (TEM 2016.) Tämä edellyttää 

kunnianhimoista ja ennakkoluulotonta toimintaa ja alan sisäistä yhteistyötä. 

Nämä megatrendit näkyvät myös talouskehityksessä. Sitran selvityksen mukaan 

kotimaisen lähiruokamarkkinan arvioidaan jopa kolminkertaistuvan vuosina 2010-2015 

(Mäkipeska & Sihvonen 2010). Kansainväliset cleantech-markkinat ovat suuret ja 

nousujohteiset, ja Suomen cleantech-markkinat ovat kasvaneet tasaisesti koko 2010-

luvun: vuonna 2013 kasvu jatkui 5 %:lla (Copenhagen Cleantech Cluster 2012, 

Cleantech Finland 2015).  

1.1 Tutkimuksen tavoite ja työn sisältö  

Oulun yliopistolla Yhteisöllinen älykasvihuone-hankkeessa suunniteltiin energia- ja 

materiaalitehokasta älykasvihuonetta cleantech- ja automaatioyritysten 

tuotekehitysympäristöksi ja näyteikkunaksi. Tavoitteena on rakennuttaa kasvihuone-

pilot lähitulevaisuudessa Oulun seudulle. Älykasvihuone voi toimia lähiruoan 
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kasvatuspaikkana, kaupunkilaisten vihreänä olohuoneena ja erilaisten palvelujen 

tarjoajana. Koska älykasvihuone on investointi- ja käyttökustannuksiltaan 

todennäköisesti perinteistä kasvihuonetta kalliimpi ja muodostaa monimutkaisen 

liiketoiminnallisen ekosysteemin, tarvitaan uudenlaista ajattelua kasvihuoneessa 

tapahtuvasta liiketoiminnasta. Siksi tässä työssä tutkitaan älykasvihuoneelle soveltuvia 

liiketoimintakonsepteja Oulun seudulla. 

Voiko yhteisöllinen älykasvihuone olla houkutteleva kestävän kehityksen mukainen 

liiketoimintakohde Oulun seudulla? Tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää millaisia 

liiketoiminnallisia mahdollisuuksia ja rajoitteita älykasvihuoneeseen sisältyy ja 

millainen ekosysteemi toimijoista muodostuu. Tämä työ toimii osaltaan esiselvityksenä 

älykasvihuoneesta kiinnostuneille rahoittajille ja liiketoiminnan harjoittajille. 

Tutkimuskysymykset asetettiin tutkimuksen tavoitteiden mukaan seuraavasti: 

TK1. Miten liiketoimintamallia voidaan hyödyntää luotaessa uusia 

arvoverkostoja? 

Tutkimuskysymykseen etsitään vastaus kirjallisuusanalyysin avulla. Siinä käsitellään 

liiketoiminnan organisointimahdollisuudet, määritellään liiketoimintamalli, valitaan 

liiketoimintamallin kuvaustapa, etsitään tietoa arvoverkostoista ja määritellään kestävä 

kehitys. Synteesinä esitetään liiketoimintamallin ja arvoverkoston välinen yhteys. 

Samalla luodaan teoreettinen viitekehys tutkimuskysymykselle 3.  

TK2. Millainen on yhteisöllisen älykasvihuoneen toimintaympäristö? 

Tässä työssä älykasvihuoneen toimintaympäristöön kuuluvat markkinat, teknologia, 

tuotannontekijät ja sijainti. Toimintaympäristön kuvailussa ja rajaamisessa 

hyödynnetään kirjallisuustutkimusta, sidosryhmäkeskusteluja ja niistä tehtyjä 

johtopäätöksiä. Tutkimuskysymyksen vastauksessa tuodaan esille kasvihuone- ja 

cleantech-alan markkinat, nykyaikaisen kasvihuoneen teknologinen ympäristö sekä 

Oulun seudun asettamat mahdollisuudet ja rajat liiketoimintaympäristölle.  
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TK3. Mitä skenaarioita yhteisöllisen älykasvihuoneen liiketoimintamalliksi 

voidaan esittää ja millaisen arvoverkoston ne vaativat?  

Skenaarioita varten hyödynnetään kvalitatiivisen tutkimusaineiston liiketoimintaideoita, 

cleantech-kasvihuoneen vaihtoehtoja energianlähteeksi, kannattavuuslaskelmia, 

sijaintivaihtoehtoja ja arviointikriteeristöä kestävän kehityksen toiminnalle. Osaa 

skenaarioista tarkastellaan yksityiskohtaisemmin sekä liiketoimintamallina että 

arvoverkostona. Synteesinä tutkitaan millainen kokonaisuus yhteisöllisen 

älykasvihuoneen arvoverkostosta muodostuu ja millaisia erityispiirteitä arvoverkostolla 

on. 

Työn tavoite, menetelmät ja tutkimuskysymykset asettavat tutkimukselle rajoituksia: 

älykasvihuoneen sijainniksi määriteltiin Oulun seutu. Mukana olevat yritykset ja muut 

toimijat oletettiin pääosin paikallisiksi. Tähän liittyy läheisesti tavoite alueellisten 

elinkeinojen tukemisesta. Tutkimukseen otettiin mukaan toimijoita, jotka sopivat 

arvoiltaan riittävästi kestävän kehityksen raameihin. Tutkimusongelman moninaisuuden 

vuoksi tutkimus toteutettiin laadullisena, joten aineiston tutkimuskohteiden määrä on 

rajattu.  

Tutkimusongelma pyrittiin ratkaisemaan kvalitatiivisesti työpaja- ja ryhmätyöaineiston 

perusteella sekä kirjallisuutta ja täydentäviä asiantuntijalaskelmia käyttäen. Työ 

rakentuu johdannosta, kirjallisuusanalyysista, älykasvihuoneen toimintaympäristön 

kuvauksesta, skenaarioanalyysista, yhteenvedosta ja tutkimuksen arvioinnista. Luvun 2 

kirjallisuusanalyysin sisältö vastaa tutkimuskysymys 1:n esittelyä. Luvussa 3 

määritellään tarkemmin tutkimusmenetelmät, käytetty aineisto ja aineiston rajaus. 

Lisäksi siinä käsitellään älykasvihuoneen toimintaympäristö. Luvussa 4 esitetään 

skenaariot liiketoimintamalleista ja siitä johdettu analyysi arvoverkostoista. 

Yhteenvedossa työn päätulokset tiivistetään ja tutkimuksen arvioinnissa tarkastellaan 

työn sisäistä, rakenteellista ja ulkoista pätevyyttä. Lopuksi annetaan 

jatkotutkimusehdotuksia. 
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2 KIRJALLISUUSANALYYSI 

Työn aluksi esitellään tutkimuksen tärkeimmät teoreettiset lähtökohdat. Liiketoiminnan 

organisointimahdollisuuksia vertaillaan oleellisin osin sekä yksityisellä että julkisella 

sektorilla. Liiketoimintamalleista tutustutaan Busines Model Canvas – menetelmään, 

jota käytetään työn empiirisessä osiossa. Liiketoiminnan ekosysteemi-luvussa 

käsitellään liikemaailmassa tapahtunutta siirtymää arvoketjuista arvoverkostoihin. 

Lisäksi esitellään kestävän kehityksen mukaisen liiketoiminnan teoreettinen viitekehys. 

Lopuksi oppimiskokemus tiivistetään kirjallisuuskatsauksen synteesinä, jossa 

paneudutaan erityisesti liiketoimintamallin ja arvoverkoston väliseen yhteyteen 

yrityksen toiminnassa. 

2.1 Liiketoiminnan organisointimahdollisuudet - yrityksestä 

osuuskuntaan 

Liiketoiminta voidaan organisoida lukuisilla tavoilla työn tavoitteista, toimijoiden 

luonteesta ja taloudellisista realiteeteista riippuen. Herrala (2011) luettelee yksityisiksi 

toimintamuodoiksi neljä yhtiömuotoa ja osuuskunnan sekä julkisiksi toimintamuodoiksi 

kolme hallintomallia. Yksityisiin yhtiömuotoihin luetaan toiminimi, avoin yhtiö, 

kommandiittiyhtiö ja osakeyhtiö. Julkisen liiketoiminnan organisointimuotoja ovat: 

kunnan liikelaitos, kunnan omistama osakeyhtiö ja kuntayhtymä.  

Kuvassa 1 on havainnollistettu toiminnan organisointimahdollisuudet jakamalla ne 

nelikentäksi. Muuttujina on käytetty jakolinjoja ”julkinen – yksityinen” sekä ”voiton 

tuottaminen – yhteisön etu”. Kunnallisessa toiminnassa rajanveto riippuu näkökulmasta. 

Kunnan liikelaitos on tässä luokiteltu ensisijaisesti yhteisön etua ajavaksi ja kunnan 

omistama osakeyhtiö voittoa tavoittelevaksi. Silti liikelaitoskin tarvitsee 

liiketaloudellisen perustan toiminnalleen, ja kunnan osakeyhtiöllä on yleishyödyllinen 

missio. 
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Kuva 1 Liiketoiminnan organisointimahdollisuudet Suomessa (Hoppu & Hoppu 2004, Suomen 

Kuntaliitto 2015, Tilastokeskus 2015, Finlex 2015a, Finlex 2015b, Finlex 2015c). 

 

Erilaiset toimintamuodot eroavat toisistaan muun muassa lainsäädännöltään, 

perustamisen edellytyksiltään, rekisteröintitavoiltaan, vastuiden määräytymiseltä 

toiminnan aikana ja toiminnan lopettamisen osalta (Hoppu & Hoppu 2004). 

Kirjallisuudesta löytyneitä toimintamuotoja on vertailtu oleellisin osin Taulukossa 1 ja  

Taulukossa 2.  
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Taulukko 1 Yhtiömuotojen vertailua (Finlex 2015a, Herrala 2011, Hoppu&Hoppu 2004). 

Toiminta-

muoto 

Perusta-

misen 

edellytykset 

Synty-

prosessi 

Pääasialliset 

vastuut ja 

oikeudet 

Purkaminen Muita 

huomioita 

Avoin yhtiö Vähintään 

kaksi 

henkilöä 

mukana 

Kirjallinen 

yhtiösopimus 

ja merkintä 

kauppa-

rekisteriin  

Yhtiömiehet 

vastaavat yhtiön 

sitoumuksista 

henkilökohtai-

sesti ja koko 

omaisuudellaan. 

Jokaisella on 

oikeus osallistua 

hallintoon, 

edustaa yhtiötä 

ja kirjoittaa 

toiminimi. 

Yksimielisesti 

voidaan purkaa 

koska tahansa 

tai erimielisyyk-

sissä 6 kk 

irtisanomisajan 

jälkeen.  

Rakentuu 

vahvasti 

keskinäisen 

luottamuksen 

varaan, koska 

yhtiömiehillä 

on laaja 

vastuu ja 

vapaus 

toiminnassa. 

Kommandiitti

-yhtiö 

Kuten avoin 

yhtiö, mutta 

mukana myös 

äänetön 

yhtiömies. 

Hän on 

sijoittanut 

pääoma-

panoksen, 

jolla vastaa 

toiminnasta. 

Kirjallinen 

yhtiösopimus 

ja merkintä 

kauppa-

rekisteriin 

Yhtiömiehet 

vastaavat yhtiön 

sitoumuksista 

henkilökohtai-

sesti ja koko 

omaisuudellaan. 

Yhtiömiehillä 

on oikeus 

osallistua 

hallintoon, 

edustaa yhtiötä 

ja kirjoittaa 

toiminimi 

Kuten 

avoimessa 

yhtiössä. 

Omaisuutta 

jaettessa 

äänetön 

yhtiömies on 

etusijalla 

velkojen 

maksun jälkeen. 

Äänettömällä 

yhtiö-

miehellä ei 

ole oikeutta 

osallistua 

hallintoon 

ellei toisin 

sovittu. Voitto 

jaetaan 

yhtiösopi-

muksen 

mukaan. 

Osakeyhtiö Yksi/useampi 

perustaja, 

vähimmäis- 

osakepääoma: 

yksityinen Oy 

2 500 €, 

julkinen Oy 

80 000 € (voi 

käydä järjes-

täytynyttä 

arvopaperi-

kauppaa) 

Perustamis-

kirja,  

yhtiöjärjestys, 

perustamis-

kokous ja 

merkintä 

kauppa-

rekisteriin  

Osakkeen-

omistajat eivät 

ole henkilö-

kohtaisessa 

vastuussa yhtiön 

sitoumuksista. 

Oikeus käyttää 

kerättyä 

osakepääomaa 

liiketoimintaan. 

Purkamiseen 

vaaditaan 2/3 

osakkeen-

omistajien 

puoltavista 

äänistä 

Hallitus 

valitaan. 

Yhtiökokous 

pidetään 

tilikausittain, 

osakkeen 

omistajilla 

äänioikeus.  
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Taulukko 2 Kunnan liikelaitoksen ja osuuskunnan vertailua (Finlex 2015b, Finlex 2015c, Hoppu&Hoppu 

2004, Suomen Kuntaliitto 2015, Tilastokeskus 2015. [Heikkinen et al. 1996, Jalkanen et al. 1996,  

Kähkönen 1996, Myllyntaus 2001]: Ks. Herrala, 2011.). 

Toiminta-

muoto 

Perusta-

misen 

edellytykset 

Synty-

prosessi 

Pääasialliset 

vastuut ja 

oikeudet 

Purkaminen Muita 

huomioita  

Kunnan 

liikelaitos 

Omistajana 

on kunta. 

Liikelaitoksel

la on oma 

eriytetty 

kirjanpito 

(tulos-

laskelma, 

rahoitus-

laskelma ja 

tase). 

Kunnan-

valtuusto 

tekee 

perustamis-

päätöksen, 

jossa 

mainitaan 

muun muassa 

liikelaitoksen 

nimi ja 

kuntalain 

toteutuminen. 

Tehtävistä 

määrätään 

johto-

säännössä. 

Voi kunnasta 

itsenäisenä 

suunnitella sekä 

toteuttaa 

liiketoimintaansa 

ja investointeja. 

Ei tulovero-

velvollisuutta 

oman kunnan 

alueella. 

Liikelaitoksessa 

ei toimita 

itsenäisinä 

oikeushenkilöinä 

eikä siellä ole 

itsenäisiä 

kirjanpito-

velvollisia. 

Ei voi mennä 

konkurssiin. 

Kunnan 

valtuustolla 

säilyy 

demokraat-

tinen kontrolli 

liikelaitoksen 

toiminnasta. 

Johtokunta 

valitaan. 

Pitkällä 

tähtäimellä 

tulojen on  

tarkoitus 

kattaa menot. 

Kunta voi 

myöntää 

liikelaitok-

selle tukea tai 

toiminta-

avustusta 

määrätyn 

tehtävän 

hoitamisesta 

aiheutuvien 

kustannusten 

kattamiseksi. 

Osuuskunta Vähintään 

kolme 

perustajaa; 

voivat olla 

luonnollisia 

henkilöitä, 

säätiöitä tai 

yhteisöjä 

Perustamis-

kirja, johon 

kirjataan 

osuuskunnan 

säännöt ja 

osuusmaksu 

Ylin päätäntävalta 

osuuskunnan 

kokouksella. 

Osuuskunnan 

tarkoitus on 

tuottaa jäsenilleen 

palveluja ja 

edistää jäsenten 

elinkeinoa (kuten 

edullisempien 

tarvikkeiden 

saanti). 

Jäsenten 

päätettävissä 

tai jäsenmäärä 

pudotessa alle 

kolmen, 

jolloin 

asetetaan 

selvitystilaan 

Jäsenmäärä ja 

pääoma eivät 

ole etukäteen 

määrättyjä. 

Osuuskunta 

voi ottaa 

lainaa. 

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että toimijan luontaisin rooli, taloudelliset realiteetit ja 

toiminnan tavoitteet määräävät järkevimmän toimintamuodon. Yksityisellä sektorilla 

avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö edellyttävät vankkaa keskinäistä luottamusta 

yhtiömiesten kesken, sillä yhtiön sitoumuksista vastataan henkilökohtaisesti. 

Osakeyhtiössä osakkeenomistajat eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa yhtiön 

sitoumuksista, mutta toiminta on lain vaatimana byrokraattisempaa. Samalla se 



 

 

14 

mahdollistaa paremmin rahoituksen hankkimisen ja yrityksen kasvun osakepääoman 

turvin.  

Kunnan liikelaitoksessa pyritään kattamaan menot toiminnan tuloilla, mutta kunta voi 

myös tukea liikelaitosta. Toimintamuodon etuna on tuloverovapaus kunnan alueella. 

Veroedusta huolimatta osakeyhtiötä on pidetty tehokkaampana ja 

tarkoituksenmukaisempana toimintamuotona. (FCG Finnish Consulting Oy 2015.) 

Kähkösen (1996) mukaan julkinen omistajuus tulee muuttaa kunnan omistamaksi 

osakeyhtiöksi, mikäli ulkoinen liikevaihto kattaa kulut. Jalkanen (1996) lisää, että 

osakeyhtiön on syytä tehdä voittoa tuottaakseen kunnan sijoittamalle pääomalle korkoa. 

Osuuskunnan toimintafilosofia poikkeaa lähtökohtaisesti edellä mainituista 

toimintamuodoista. Se tavoittelee jäsenilleen hyötyä liiketaloudellisen voiton sijaan. 

(Hoppu & Hoppu 2004.) Esimerkiksi osuuskaupasta jäsenet saavat tarvikkeita 

edullisemmin ja viljelyosuuskunta tarjoaa jäsenilleen puhdasta lähiruokaa. 

2.2 Liiketoimintamallit – Business Model Canvas ja muut vaihtoehdot 

Suikki (2007) ja Herrala (2011) ovat tehneet väitöstöissään laajan kirjallisuus-

tutkimuksen liiketoimintamalleista ja havainneet, että kirjallisuudessa ei esitetä 

yhtenevää liiketoimintamallin kuvausta. Puhutaan muun muassa liiketoiminnan 

mallista, suunnitelmasta ja konseptista. Viitekehys ja esitystapa vaihtelevat riippuen 

tutkijan näkemyksestä ja tutkittavasta toimialasta. Liiketoimintamallien tavoitteista ja 

sisällöstä todetaan muun muassa: 

 Liiketoimintamalli kuvaa kuinka organisaatio luo, välittää ja tuottaa arvoa 

(Osterwalder&Pigneur 2010)  

 Liiketoimintamalli on esitys yrityksen ydintoimintatavoista ja strategisista 

valinnoista, joilla luodaan arvoa yrityksen arvoverkostossa (Shafer et al. 2005) 

 Liiketoimintamalli koostuu kahdesta elementistä: mitä liiketoiminnassa tehdään 

ja kuinka tällä toiminnalla ansaitaan rahaa (Weill et al. 2005) 
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 Liiketoimintamallissa kuvataan 1) Tuote/Palvelu, 2) Arvoketju tai -verkosto  

3) Ansaintalogiikka (Suikki 2006) 

Vaihtelevista painotuksista huolimatta yhtevää kuvauksissa on asiakkaalle tuotettavan 

arvon ja yhteistyöverkostojen korostaminen. Liiketoimintamalli on kertomus siitä 

kuinka asiakas saa haluamansa tuotteen tai palvelun, ja kuinka yritys saa toimintaan 

sijoittamistaan resursseista tuottonsa. 

Ainoastaan liiketoimintamalliin perustuvaa bisnesajattelua on kritisoitu heikoksi 

taloudellisen toiminnan pohjaksi (Porter 2001). Magretta (2002) kuvaa sitä internet-

aikakauden kuplaksi, jossa osa sijoittajista ja innokkaat yrittäjät vailla riittävää 

kompetenssia polttivat siipensä. Liiketoimintamalli on kuitenkin yleisesti tutkijoiden ja 

liikkeenjohdon käytössä. Weill et al. (2005) ovat osoittaneet liiketoimintamallin 

ennustavan taloudellista tulosta toimialakartoitusta paremmin vertailemalla 1000 

suurimman yrityksen tietoja USA:ssa. Magretta (2002) toteaa liiketoimintamallin 

olevan oikein käytettynä tehokas johtamisen työkalu, sillä se pakottaa ajattelemaan 

liiketoimintaa syvällisesti. Magretta (2002) jatkaa: Hyvä liiketoimintamalli itsessään ei 

ole menestyksen tae, se ei nimittäin huomioi muita toimijoita markkinoilla. Siksi 

yrityksessä tarvitaan myös kilpailukykyinen strategia.  

Tässä työssä esitellään Business Model Canvas (BMC) liiketoimintamallin työkaluna. 

BMC on luotu kansainvälisenä yhteistyönä, ja sitä käytetään muun muassa start up-

yritysten syntyyn tähtäävänä opetusmenetelmänä Kalifornian yliopistossa, UCSD:ssa. 

Lukuisia yrityksiä onkin saanut alkunsa yliopiston MBA-opiskelijoiden toimesta. 

(Osterwalder & Pigneur 2010, Foit 2013.) Herrala (2011) on vertaillut väitöstyössään 

kunnallisten vesihuoltolaitosten liiketoimintamalleja BMC-menetelmän avulla. Tämän 

työn tekijä on tutustunut BMC-menetelmään Oulun yliopiston Lab to market- 

kurssityönä. 

BMC on keino visualisoida yrityksen potentiaalinen liiketoimintamalli. Sen avulla 

kuvataan kuinka organisaatio tuottaa lisäarvoa ja miten se muutetaan liikevoitoksi. 

Kokonaiskuvan saamiseksi, idean työstämisen avuksi ja kuljettamisen helppoudeksi 

BMC on tiivistetty yhdelle sivulle Kuvan 2 mukaan. (Osterwalder & Pigneur 2010.) 
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Asiakassuhteet

Jakelukanavat

AsiakassegmentitArvolupaus

Kustannusrakenne Tulovirrat

Avaintoiminnot

Avainresurssit

Avainpartnerit

Business Model Canvas

 

Kuva 2 Business Model Canvas: työkalu liiketoimintasuunnitelman kuvaamiseksi (Osterwalder & 

Pigneurin mukaan 2010). 

 

Kuten Kuva 2 havainnollistaa, BMC-arkilla on yhdeksän elementtiä kuvaamassa 

liiketoimintamallia tarkemmin. Vasemmalle on ryhmitelty tehokkuuteen liittyvät tekijät 

ja oikealle arvonluontiin vaikuttavat tekijät.  

1. Asiakassegmentit määrittävät ne ihmisryhmät ja organisaatiot, jotka yritys 

haluaa tavoittaa ja joita se aikoo palvella 

2. Arvolupaus kuvaa tuotteita ja palveluja, jotka tuottavat arvoa määritellyille 

asiakassegmenteille 

3. Jakelukanavat tarkoittavat kuinka yritys kommunikoi ja tavoittaa halutut 

asiakkaansa toteuttaakseen arvolupauksensa 

4. Asiakassuhteet kertovat millaisen suhteen yritys aikoo rakentaa 

asiakasryhmiinsä 
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5. Tulovirrat – kohdassa esitetään rahavirrat, jotka tuloutetaan yrityksen 

asiakkailta toiminnan aikana 

6. Avainresurssit tarkoittavat tärkeimpiä tuotannontekijöitä, joiden avulla 

bisnesmalli saadaan toimimaan 

7. Avaintoiminnot ovat asioita, joita yrityksen on tehtävä saadakseen bisnesmallin 

toimimaan 

8. Avainpartnerit – kohtaan luetaan toimittajista ja partnereista koostuva 

yhteistyöverkosto, joka saa bisnesmallin toimimaan 

9. Kustannusrakenne kuvaa kaikki kulut, joita bisnesmallin toteuttamisesta 

syntyy 
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2.3 Liiketoiminnan ekosysteemi - arvoketjut ja arvoverkostot 

Magretta (2002) painottaa strategian tärkeyttä tarkkaan pohditun liiketoimintamallin 

rinnalla. Kreikan kielen sotaväki-sanasta johdettu strategia tarkoittaa suunnitelmaa 

tavoitellun päämäärän saavuttamiseksi. Kilpailumarkkinoilla strategialla pyritään 

saavuttamaan kilpailuetua suhteessa muihin toimijoihin. (Wikipedia 2015a.) 

Perinteisesti strategia keskittyy yrityksen omiin resursseihin ja kompetensseihin. 

Strategiselle johtamistyölle ja keskustelulle tarvitaan oma kielensä, ja siksi käytetään 

erilaisia strategisia työkaluja. Yleisesti hyväksyttyjä ja käytettyjä ovat muun muassa 

SWOT-analyysi, Porterin viisi voimaa (Porter’s five forces) ja ”Balanced Scorecard”. 

(Grudinschi 2014, Jarzabkowski & Kaplan 2014.)  

Yrityksen sisäisten voimavarojen hiomisen lisäksi Thomson esitteli jo vuonna 1967 

strategiset allianssit ja verkostot osana strategista johtamista. Avaintekijänä on arvon 

tuottaminen; arvoverkostojen strategisessa johtamisessa pyritään löytämään lisäarvoa 

kaikille verkoston partnereille sekä asiakkaille. Arvoverkostot ovat siten yksi 

strateginen työkalu, ja niitä on tutkittu akateemisesti. (Grudinschi 2014, Moore 2000.) 

Herrala et al. (2011) toteavat, että huolimatta parin vuosikymmenen työstä 

arvoverkostojen parissa tutkimussektorilta puuttuvat empiiriset tutkimustulokset ja 

materiaali. Alan tutkijat noudattavat pääsääntöisesti yhtenevää metodia, vain 

terminologia ja tutkimuksen laajuus vaihtelevat. Kuvassa 3 on esitetty arvoverkoston 

yhteys arvon tuottoon ja strategisen hallintaan Grudinschin (2014) mukaan. 

 

Kuva 3 Strateginen hallinta, arvon luonti ja arvoverkosto muodostavat toisiinsa liittyvän kokonaisuuden 

(Grudinschin 2014 mukaan). 
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2.3.1 Arvo liiketoiminnassa 

Arvon tuottaminen on keskeistä liikemaailmassa, ja sitä on pohdittu laajasti myös 

kirjallisuudessa. Arvon käsite on kuitenkin hyvin subjektiivinen; se vaihtelee 

näkökulmasta riippuen. Yrittäjälle, yrityksen alihankkijoille ja partnereille, yrityksen 

asiakassektoreille ja yksittäisille kuluttajille arvo määräytyy omalla tavallaan. 

Läheskään aina sitä ei voida laskea yhteismitallisesti rahassa. Oman näkemyksensä 

arvosta ovat esittäneet muun muassa Porter (1985), Parolini (1999), Helander (2004), 

Argandoña (2003) ja Allee (2008). 

Argandoñan (2003) jaottelussa arvoa voi kertyä organisaatioon kuudella tavalla, muun 

muassa taloudellisena ulkoisena arvona, psykologisena arvona, luontaisena arvona ja 

ulkoisvaikutusten arvona. Allee (2008) on yksinkertaistanut tämän listauksen 

konkreettiseen ja aineettomaan arvoon. Jako voidaan tehdä vertaamalla arvoa tuottavaa 

asiaa sopimuksen tekoon: Konkreettisista asioista kuten materiaalista, palveluista, 

tilauslistoista, maksuista ja rahasta voidaan tehdä sopimus yhteistyökumppanien kesken. 

Sen sijaan aineettomasta hyödystä ei voida sopia kirjallisesti. Se on ikään kuin pehmeä 

arvo, joka seuraa organisaatioiden hedelmällisestä molemminpuolisesta yhteistyöstä. 

Esimerkiksi strateginen informaationvaihto, prosessitietämys, tekninen tietotaito, ja 

toimintatapojen kehitys lukeutuvat verkoston sisällä virtaavaan aineettomaan hyötyyn.  

2.3.2 Arvoketjusta verkostoon 

Yritysten liiketoimintaympäristö ja sen akateeminen tutkimus ovat muuttuneet viime 

vuosikymmenien varrella. Ensin tarkasteltiin yksittäisen yrityksen sisäisiä prosesseja 

Porterin (1985) arvoketjuanalyysin mukaan (Value chain analysis). Tavoitteena oli 

ymmärtää yhden yrityksen kustannustekijöitä sekä löytää olemassa olevat ja 

potentiaaliset ydinkompetenssit kilpailijoista erottautumiseksi.  Tästä Porter siirtyi arvoa 

luovan ketjun määritelmään (Value system). Siinä yhden yrityksen tuotos siirtyy 

seuraavalle yritykselle muodostaen peräkkäisten toimintojen ketjun loppuasiakkaalle 

asti. Yksittäinen yritys optimoi informaatio- ja rahavirran, materiaalit ja käyttämänsä 

resurssit vain ketjun edellisen ja seuraavan toimijan kanssa. (ks. Herrala et al. 2011.) 

Kyseessä on koko ketjun toiminnan kannalta osaoptimointi. 
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Nykyään ketjumaisen ekosysteemin sijaan todellisuutta kuvaa usein paremmin 

arvoverkosto, jossa arvon tuotto on osin yhdenaikaista, monisuuntaista ja ketjumaista. 

Loppuasiakkaan palvelemiseksi tarvitaan tuotannon rajapinnat ylittävää laajempaa 

yhteistyötä ja ymmärrystä kokonaisuudesta. (Normann & Ramírez 1994; ks. Herrala et 

al. 2011.) Tähän toimintamalliin ovat ajaneet vaativammat asiakkaat, uudet teknologiat, 

internet, kilpailun tiukentuminen ja globalisaatio (Bovet & Martha 2000a, Weiner et al. 

1997). Stabell ja Fjelstad (1998) muistuttavat, että arvoketju on edelleen paras tapa 

analysoida kilpailullisia vahvuuksia ja heikkouksia yritystasolla. Arvoverkostolla taas 

voidaan kuvata liiketoiminta kokonaisuudessaan ja ymmärtää kuinka osien summa on 

arvokkaampi asiakkaan kannalta. Se on nykyaikainen tapa pärjätä kilpailussa ja tuottaa 

asiakkaalle lisäarvoa. (Weiner et al. 1997.) Kuvassa 4 on havainnollistettu kumppanien 

määrä Porterin arvoketjussa, arvoketjussa ja arvoverkostossa. 

 

Kuva 4 Porterin yhden yrityksen sisäisestä arvoketjusta yritysten arvoketjuun ja arvoverkostoon: 

yhteistyö laajenee ja monimutkaistuu. 

 

Kirjallisuudessa on ehdotettu lukuisia tapoja määritellä arvoverkosto. Muun muassa 

Parolini (1999), Bovet ja Martha (2000b), Allee (2002) ja Allee (2011) ovat luoneet 

oman määritelmänsä sekä graafisen esitystavan. Kuvassa 5 on esitetty 

esimerkinomaisesti kaksi arvoverkon kuvaustapaa. Parolini (1999) korostaa, että 
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arvoverkostossa (Value creating system) tärkeintä ovat toiminnot, jotka luovat 

vaiheittain arvon asiakkaille. Siksi arvoverkosto hahmotellaan toimintojen perusteella 

aloittaen asiakkaasta ja siirtyen kohti alkutuotantoa. Sen jälkeen etsitään parhaat 

tuottajat kyseisille toiminnoille. Parolinin (1999) määritelmässä arvoverkoston osana 

voi olla yritys, julkinen organisaatio tai voittoa tavoittelematon yhteisö. Allee (2002) 

tiivistää arvoverkoston seuraavasti: suhteiden verkosto, jossa ihmisillä on määrätyt 

roolit ja jotka vaihtavat aineellista ja aineetonta arvoa ollessaan tekemisissä keskenään. 

Ensimmäisessä määritelmässä korostuvat aktiviteetit: ne ovat arvon tuotannon 

rakennuspalikat. Jälkimmäisessä määritelmässä nostetaan esiin toimintoja suorittavat 

ihmiset; he luovat pehmeän lisäarvon ja tekevät arvoverkostosta elävän. 

 

 

 

 

Arvoketjujen tutkimuksessa on löydetty neljä toimintaan vaikuttavaa elementtiä. Ne 

ovat arvontuotto asiakkaalle, ydinosaaminen, suhteet ja kanssakäyminen. (Parolini 

1999, Helander 2004.) Herralan et al. (2011) mukaan samoja elementtejä voidaan 

käyttää arvoverkoston mallintamisessa. Yhdistäen Helanderin (2004) ja Herralan et al. 

(2011) analyysitavan, arvoverkostoa voidaan rakentaa ja analysoida viiden kysymyksen 

avulla kuten Kuvassa 6 on esitetty. 

Kuva 5 Esimerkkejä arvoverkostosta: vasemmalla Bovet & Marthan mukaan (2000b) ja oikealla 

Parolinin mukaan (1999).  
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Kuva 6 Pääkysymykset arvoverkoston analyysiin. Mukana arvoverkoston toimivuuteen vaikuttavat 

tekijät: arvo, ydinosaaminen, suhteet ja toimijoiden välinen kanssakäyminen (Helanderin 

2004, Herralan et al. 2011 mukaan). 

 

Alleen (2011) arvoverkostoanalyysissä käytetään arvoverkoston kartoitusta (Value 

network mapping). Grudinschi (2011) ja Allee (2002) painottavat analyysin tärkeyttä, 

koska positiivinen tulos voi vahvistaa ihmisten sitoutumista verkostoon. Toisaalta ne 

kumppanit, jotka eivät analyysin mukaan saa juurikaan vastinetta panokselleen voivat 

vetäytyä yhteistyöstä. Yhteenvetona arvoverkoston analyysi on tehokas tapa parantaa 

osallisten kontribuutiota ja verkoston lisäarvoa. Alleen (2011) menetelmässä kartoitus 

jaetaan kolmeen osaan, jota on havainnollistettu myös Kuvassa 7: 

1. Roolit: keitä osallistujat (partnerit) ovat ja mikä on heidän toimenkuvansa 

verkostossa. Ne kuvataan kartassa ovaaleilla. 

2. Transaktiot: partnerit toteuttavat yhteistyössään toimintoja, joiden suuntaa ja 

virtaa kuvataan kartassa nuolilla. Kiinteät vihreät linjat tarkoittavat 

konkreettisten toimintojen virtaa ja punaiset katkoviivat merkitsevät aineettomia 

virtoja. 



 

 

23 

3. Toiminnot: edustavat todellisia asioita, joita roolit vaihtavat keskenään. Ne 

voivat olla aineellisia (kuten dokumentit) tai aineettomia (kuten informaatio ja 

neuvot). 

 

Kuva 7 Esimerkki arvoverkoston kartoituksesta (Alleen 2011 mukaan). 

 

2.3.3 Hyvän arvoverkoston tunnuspiirteet 

Helanderin (2004) ja Herralan et al. (2011) mukaan toimivassa arvoverkostossa on 

huomioitu arvon tuotto, ydinosaaminen, suhteet ja kanssakäyminen. Viimeksi mainittu 

voi olla materiaalia, rahaa, resursseja tai sosiaalista kanssakäymistä. Tärkeäksi koetaan 

informaation virta, koska ajantasaista tietoa pitää olla saatavilla verkostossa sen hyvän 

toiminnan kannalta. Kun arvoverkostoa tarkastellaan informaation kannalta, voidaan 

miettiä muun muassa sen saatavuutta, sisältöä, ajantasaisuutta, oikeellisuutta ja 

kustannusta. (Herrala et al. 2011.) 

Tasapuolisuus ja riittävä tyytyväisyys jokaisen verkoston osapuolen taholta ovat 

edellytyksiä pitkäkestoiselle ja hedelmälliselle arvoverkoston toiminnalle. Toisin sanoen 

jokaisen arvoverkoston jäsenen on saatava arvonlisäystä mukanaolostaan; hyöty voi 

syntyä konkreettisena tai aineettomana arvona. Päinvastaisessa tapauksessa motivaatio 

yhteistyöhön voi kärsiä tai loppua kokonaan. (Grudinschi et al. 2013.) 
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Sosiaalisen arvon tuottaminen on tullut strategiseksi tavoitteeksi julkisen sektorin lisäksi 

myös yksityisellä sektorilla, jossa pyritään taloudellisen voiton ja yhteisen hyvän 

tasapainoon. On syntynyt uusia, useampia sektoreita yhdistäviä yhteistyömuotoja, jotka 

pyrkivät tuottamaan arvoa ratkaisemalla erilaisia taloudellisia, sosiaalisia tai 

ympäristöön liittyviä ongelmia. (Grudinschi 2014). 

2.4 Kestävän kehityksen liiketoiminnan periaatteet 

Kestävä kehitys yleistyi terminä vuonna 1987 WCED:n (The World Commission on 

Economic Development) myötävaikutuksella. Kestävällä kehityksellä tavoitellaan 

ihmisten ja organisaatioiden pitkäjänteistä toimintaa, jotta luonnonvarat riittäisivät sekä 

nykyisten että tulevien sukupolvien tarpeisiin ympäristöä kunnioittaen. (WCED 2015.)  

Kestävän kehityksen yrityksessä toimitaan kauaskantoisesti ja yhteiskuntavastuullisesti. 

Tarkemmin sanottuna liiketoiminnassa noudatetaan strategiaa, jossa huomioidaan sekä 

talous, ympäristö että yhteiskunta. Kuvassa 8 on esitetty nämä elementit Elkingtonin 

(1999) mukaan. Huomionarvoista on se, että kestävän kehityksen liiketoimintaa 

pidetään paitsi eettisesti myös taloudellisesti kannattavimpana yrityksen pitkän 

tähtäimen toimintatapana (Kotler & Armstrong 2013). 

 

Kuva 8 Kestävän kehityksen liiketoiminnan elementit (Elkington, 1999). 
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Taloudellinen vastuu merkitsee vakaata liiketoimintaa, ja järkevää kustannusrakennetta. 

Siihen voidaan vaikuttaa esimerkiksi energiatehokkuudella, materiaalitehokkuudella ja 

elinkaariajattelulla. Ympäristövastuu tarkoittaa luonnon suojelemista tai 

mahdollisimman vähäistä kuormittamista. Esimerkiksi uusiutuvan energian käyttö, 

tuotteen päästöjen vähentäminen, jätevesien puhdistaminen ja korkea kierrätysaste 

tukevat ympäristötavoitteita. Sosiaalista vastuullisuutta on ihmisarvon kunnioittaminen, 

kuten henkilöstön tasapuolinen kohtelu, lapsityövoimakielto ja työturvallisuus. 

Kestävän kehityksen vaatimukset koskevat yrityksen tuotteen tai palvelun koko 

elinkaarta. (Keränen 2015.)  

Usein kestävän kehityksen mukaiset toimet tuotannossa ovat sekä kustannuksia että 

ympäristöä säästäviä. Hyvänä esimerkkinä on materiaalitehokkuus: se säästää paitsi 

luonnonvaroja myös raaka-ainekustannuksia ja jätteenkäsittelykustannuksia. 

Asianmukainen ilma- ja vesipäästöjen puhdistaminen vähentää riskiä sekä ympäristö- 

että pr-katastrofiin. 

2.5 Kirjallisuuskatsauksen synteesi 

Lainsäädäntö määrittelee seitsemän tapaa organisoida liiketoiminta, joista tässä työssä 

on esitelty tarkemmin avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö, kunnan liikelaitos ja 

osuuskunta. Toimintamuodon valinta riippuu muun muassa toimijan luontaisimmasta 

roolista, taloudellisista realiteeteista ja toiminnan tavoitteista.  

Liiketoimintamallissa ilmaistaan tiivistetysti liiketoiminnan ansaintalogiikka ja siihen 

tarvittavat elementit. Business Model Canvas on eräs yleisesti käytetty menetelmä 

liiketoimintamallin kuvaamiseen. Arvoverkostolla tarkoitetaan nykyaikaista tapaa 

toimittaa asiakkaalle tuote tai palvelu; siihen tarvitaan verkostomainen, yhteistyössä 

toimiva joukko yrityksiä. Arvoverkoston hallinta on osa yrityksen strategiaa. Tutkijat 

painottavat sekä liiketoimintamallin että strategian tärkeyttä yrityksen menestymiseksi – 

kumpaakin tarvitaan ja ne täydentävät toisiaan.  

Liiketoimintamallille ja arvoverkostolle yhteistä on tavoite tuottaa arvoa asiakkaalle. 

Tarkastelutavat täydentävät toisiaan, kuten Kuvassa 9 on hahmoteltu. Liiketoiminta-
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mallissa mainitaan potentiaaliset asiakkaat ja yhteistyökumppanit, jotka muodostavat 

pääosin arvoverkoston. Arvoverkostossa tätä ajatusta syvennetään, sillä pääpaino on 

toimijoiden rooleissa ja yhteistyöstä koituvassa molemminpuolisessa hyödyssä. 

Arvoverkoston avulla voidaan havainnollistaa sekä kokonaisuutta että kunkin jäsenen 

yksittäistä osuutta; mitä molemminpuolista hyötyä toiminnasta on odotettavissa.  

 

Kuva 9 Liiketoimintamallin ja arvoverkoston yhteys teoreettisen kirjallisuuskatsauksen perusteella (työn 

tekijä muokannut, lähteenä erityisesti Grudinschi 2014 ja Osterwalder & Pigneur 2010). 

 

Liiketoimintamallia voidaan hyödyntää luotaessa uusia arvoverkostoja; se on 

kirjallisuusanalyysin perusteella suorastaan looginen lähtökohta arvoverkostolle. 

Esimerkkinä käytetään Osterwalderin ja Pigneurin (2010) Business Model Canvas – 

mallia sekä Helanderin (2004) ja Herralan et al. (2011) arvoverkoston analyysia. Kun 

liiketoiminnan BMC on valmis, on saatu vastaukset kysymyksiin arvolupauksesta ja 

niitä vastaavista asiakassektoreista, tarvittavista toiminnoista ja resursseista. 

Arvoverkoston analyysi alkaa juuri samoilla kysymyksillä. Sen jälkeen analyysissa 

siirrytään yksityiskohtaisemmin käytännön tasolle: ketkä ovat todellisessa maailmassa 

parhaat arvontuottajat ja miten molemminpuolinen yhteistyö toimisi. 

Kuvassa 9 liiketoimintamalli on korostettu omalla värillään. Tämä siksi, että 

arvoverkostoon pääsee käsiksi liiketoimintamallin kautta. Liiketoimintamalleja on myös 

helpompi vertailla ja tehdä rajaavia valintoja, se on pääasiallinen työkalu uuden 

liiketoiminnan kehityksessä. Arvoverkostoja ei ole mielekästä analysoida ja piirtää 
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jokaiselle liiketoimintaidealle. Kirjallisuustutkimuksen perusteella se antaa kuitenkin 

arvokasta lisätietoa ja toimii yhteistyön kannustimena monimutkaisemmissa 

liiketoiminnan ekosysteemeissä. 

Liiketoimintamalli voidaan suunnitella kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. 

Silloin huomioidaan taloudellinen, ekologinen ja sosiaalinen kestävyys. On 

huomionarvoista, että tutkimusten mukaan kestävää liiketoimintaa harjoittava yritys on 

pitkällä aikavälillä perinteisiä yrityksiä kannattavampi. Tutkimuksessa on havaittu 

käytännön esimerkkejä ilmiöstä; esimerkiksi sosiaalisen arvon tuottaminen on tullut 

strategiseksi tavoitteeksi yksityisellä sektorilla. Toiminnassa pyritään taloudellisen 

voiton ja yhteisen hyvän tasapainoon. 
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3 ÄLYKASVIHUONEEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ  

Tässä luvussa esitellään aluksi tarkemmin yhteisöllinen älykasvihuone-hanke, 

tutkimusmenetelmät ja -aineisto sekä aineiston rajaus. Luvun tavoitteena on määritellä 

älykasvihuoneen toimintaympäristö. Vastaus tutkimuskysymykseen 2 on tiivistetty 

luvussa 3.4. 

3.1 Hankekuvaus, tutkimuksen toteutustapa ja aineiston rajaus 

Yhteisöllinen älykasvihuone-hankkeessa suunniteltiin energia- ja materiaalitehokasta 

älykasvihuonetta cleantech- ja automaatioyritysten tuotekehitysympäristöksi ja 

näyteikkunaksi. Tavoitteena on rakennuttaa kasvihuone-pilot lähitulevaisuudessa Oulun 

seudulle. Älykasvihuone voi toimia lähiruoan kasvatuspaikkana, kaupunkilaisten 

vihreänä olohuoneena ja erilaisten palvelujen tarjoajana. Älyä kasvihuoneeseen tuovat 

uudet automaatioratkaisut ja IoT (Internet of Things), joita kartoitetaan suunnittelu-

vaiheessa. Yhteisöllisyyttä voidaan toteuttaa esimerkiksi osuuskuntaviljelyllä, 

koulutuksilla ja luomalla viihtyisä kokoontumispaikka. Koska älykasvihuone on 

investointi- ja käyttökustannuksiltaan todennäköisesti perinteistä kasvihuonetta 

kalliimpi ja muodostaa monimutkaisen liiketoiminnallisen ekosysteemin, tarvitaan 

uudenlaista ajattelua kasvihuoneessa tapahtuvasta liiketoiminnasta. Siksi tässä työssä 

tutkitaan älykasvihuoneelle soveltuvia liiketoimintakonsepteja Oulun seudulla. 

Yhteisöllinen älykasvihuone on poikkitieteellinen kokonaisuus. Älykasvihuoneen tähän 

työhön liittyvät tutkimukselliset elementit ja potentiaali liiketoiminnan näkökulmasta on 

jäsennelty Kuvassa 10. Älykasvihuoneen kohdeyleisö ja tulovirrat riippuvat muun 

muassa sijainnista, kasvatuspinta-alasta, muista toimitiloista sekä mukana olevista 

yrityksistä ja yhteisöistä. Yhteenvetona muodostuvat liiketoimintamalli ja arvoverkosto. 

Parhaimmillaan yhteisöllisessä älykasvihuoneessa yhdistyvät paikallisten cleantech- ja 

automaatioalan yritysten kasvu ja kehitys, kaupunkilaisten viihtyvyys sekä Oulun 

seudun vetovoimaisuus. Kaamosta valaiseva vihreä keidas voi olla myös kiinnostava 

matkailukohde.  
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Kuva 10 Yhteisöllinen älykasvihuone-konseptin ja tutkimuksen kuvaus:1) Rakenteet ja teknologia,  

2) Talous, 3) Juridiikka ja 4) Liiketoimintakonsepti. 

 

Työn empiria toteutettiin laadullisena tutkimuksena tukeutuen asiantuntijatyöpajoihin, 

opiskelijaryhmien case-ratkaisuihin ja kirjallisuusselvitykseen tutkimuskysymysten 

taustoittamisessa. Lisäksi käytettiin muiden asiantuntijoiden tuottamaa 

älykasvihuoneeseen liittyvää tutkimusaineistoa. Kuvaan 11 on tiivistetty prosessi, jolla 

tutkimuskysymyksiin vastataan. Prosessikuvaajalla selvennetään mitä on tehty, miten se 

on tehty ja miksi näin on tehty.  

Tutkimuksen aihe on laaja-alainen ja poikkitieteellinen, aineistoa on kerätty laajasti. 

Työn tavoitteena on ollut vaiheittain rajata liiketoiminnallisia mahdollisuuksia Oulun 

seudun toimintaympäristön mukaan. Työn tulokset ovat viitteellisiä; lopullinen 

liiketoimintakonsepti riippuu ennen kaikkea älykasvihuoneesta kiinnostuneista 

sijoittajista ja operatiivista toimintaa pyörittävistä yrityksistä. 
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Kuva 11 Tutkimusprosessi, yhteisöllinen älykasvihuone. 

 

Tutkimusprosessin mukaisesti aluksi tehdään kirjallisuusanalyysi liiketoimintakonseptin 

ja arvoverkoston välisestä yhteydestä ja vastataan samalla TK 1:een. Sitten tehdään 

TK2:n mukaisesti kasvihuone- ja cleantech-alan markkina-analyysi, kasvihuoneiden 

teknologia-analyysi ja alustava kustannustekijöiden selvitys. Oulun seudun asettamat 

toimintaympäristön rajaukset on kuvattu luvussa 3.4. Tämän jälkeen esitellään TK 3:n 

mukaisesti liiketoimintamallien skenaariot älykasvihuoneelle. Seuraavassa vaiheessa 

skenaarioiden vertailua varten kuvataan lisää kustannustietoja ja kasvihuoneen 

energiatase. Synteesinä muodostetaan Busines Model Canvas kahdelle lupaavalle 

skenaariolle ja arvioidaan niitä kestävän kehityksen periaatteiden mukaan. Koko 

aineiston pohjalta luodaan havaintoja älykasvihuoneen ekosysteemistä. Millaisia 

erityispiirteitä tai yleistyksiä voidaan todeta arvoverkostosta? Mitä vaatimuksia 

kokonaisuus luo?  

Tutkimuksen ytimen muodostaa työn tekijän keräämä aineisto (Ks. Taulukko 3, sivu 

32). Siihen kuuluu kirjallisuustutkimus, kahdessa asiantuntijatyöpajassa kerätty aineisto 

ja Oulun yliopiston tuotantotalouden opiskelijoiden esittämät ehdotukset 

älykasvihuoneen liiketoimintakonseptista. Näistä kaikista on kerätty kirjalliset 

vastaukset aineiston analyysia varten. Lisäksi työn tekijä on keskustellut laajasti 

älykasvihuoneen potentiaalisten sidosryhmien edustajien kanssa. Näistä keskusteluista 

on kerätty muistiinpanot, ja ne toimivat analyysia tukevana materiaalina (ei esitetä 

tuloksissa). Käytössä on myös ollut muiden asiantuntijoiden älykasvihuoneeseen 

tuottamaa aineistoa, joka on eritelty tarkemmin Taulukossa 3 sivulla 32. 
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Työpajoihin osallistujat ovat oman alansa kokeneita asiantuntijoita; mukana on ollut 

professoreita, toimihenkilöitä, kunnan liikelaitoksen johtaja ja ammattikorkeakoulun 

lehtori. Oppiarvoltaan he edustavat ylempää korkeakoulututkintoa tai tohtorin tutkintoa 

ja työskentelevät pääosin Oulussa. Asiantuntijoita on pyritty kutsumaan monipuolisesti 

siten, että heidän tietämyksensä vastaa älykasvihuoneen poikkitieteellisyyttä: 

liiketoimintakonseptiin tarvitaan tietoa kasvien fysiologiasta, kasvihuoneiden rakennus- 

ja tuotantoteknologiasta, liiketoiminnan kehityksestä, cleantechista ja Oulun seudusta 

liiketoimintaympäristönä. Case-tehtävässä mukana olleet 35 tuotantotalouden 

opiskelijaa ovat opinnoissaan maisterivaiheessa. 

Asiantuntijoiden työpajoissa tutkimuksen viitekehys taustoitettiin huolellisesti, ja 

esiteltiin tiivistelmä kirjallisuustutkimuksesta ja toteutuneista sidosryhmäkeskusteluista. 

Asiantuntijoiden käytössä ei ollut numerodataa kustannuksista tai markkina-analyysia, 

vaan älykasvihuonetta pohdittiin osallistujien aiempaan kokemukseen nojautuen. 

Työpajojen keskusteluteemat on koottu Liitteeseen 1. Opiskelijoiden case-tehtävänanto 

taustoitettiin Liitteen 2 mukaisesti: Älykasvihuoneen liiketoimintakonseptien perustelua 

varten annettiin tiedot ydinkäyttökustannuksista, jotka työn tekijä on kerännyt 

hintatiedusteluina laitevalmistajilta ja asiantuntijoilta. Opiskelijaryhmille jaettiin myös 

asiantuntijatyöpajoissa työstetty lista liiketoimintaideoista. Tehtävänannossa opiskeli-

joita kannustettiin luovuuteen toimintaympäristön sallimissa rajoissa.  

Kasvihuoneen sijainti rajattiin Oulun seudulle ja energianlähteiden rajaukset on 

käsitelty luvussa 3.4.2. Lähiruokaperiaatteen mukaisesti kasvihuonetuotteiden 

asiakaskunta määriteltiin maakunnan alueelle. Työssä käsitellään pääosin 

ansaintalogiikkaa, liiketoimintamalleja ja arvoverkostoa. Täydellisiä kannattavuus-

laskelmia liiketoimintamalleille ei tämän työn laajuudessa esitetä. 
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Taulukko 3 Työssä käytetty aineisto jaoteltuna työn tekijän henkilökohtaisesti keräämään ja muuhun 

käytössä olleeseen aineistoon. 

Työn tekijän 

keräämä aineisto 

Lisätietoja tekijän 

keräämästä 

aineistosta 

Muu käytössä oleva 

aineisto 

Lisätietoja muusta 

aineistosta 

Kirjallisuus-

tutkimus 

Laaja kirjallisuus-

tutkimus sekä  

TK1:stä varten että 

muiden 

tutkimuskysymysten 

taustatiedoksi 

Yrityskysely  Kyselyn vastaanotti 

sähköpostitse noin 200 

Oulun seudun 

cleantech- ja 

automaatioalan 

yritystä. Kartoitettiin 

kiinnostus partneriksi 

älykasvihuoneeseen.  

Asiantuntija-

työpajat 

Kaksi työpajaa 

kokeneille 

asiantuntijoille. 

Tulokset kerätty 

kirjallisesti. Ryhmän 

osaamisaloina  

▪Kasvihuoneviljely 

▪Kasvifysiologia,  

▪Rakennustekniikka, 

▪Jätehuoltoala,  

▪Cleantech  

▪Liiketoimintamallit  

Energiataselaskelma Kokeneen energia-alan 

tutkijan (TkT, 

prosessitekniikka) 

tekemä laskelma 

kaupallisen 

kokoluokan 

kasvihuoneen 

energiavirroista.  

Pinta-ala 0,5 ha 

Tuotantotalouden 

opiskelijoiden case-

toimeksianto 

Mukana 35 

opiskelijaa, joista 

muodostettiin 

ryhmiä. Aineisto 

sisältää 7 kirjallista 

ehdotusta 

liiketoimintamallista 

ja arvoverkostosta. 

Investointilaskelma Rakennusalan 

konsultin tekemä 

laskelma kaupallisen 

kokoluokan 

kasvihuone-

investoinnista.  

Pinta-ala 0,5 ha 

Muu aineisto Sidosryhmä-

keskusteluja 

älykasvihuoneen 

potentiaalisten 

arvoverkosto- 

partnerien kanssa. 

Muistiinpanot tehty. 

Varsinaista 

tutkimusaineistoa 

täydentävää tietoa 

älykasvihuoneen 

arvoverkostosta. 

Muu aineisto ▪ Loppuraportti, 

Yhteisöllinen 

älykasvihuone-hanke 

▪ Benchmarking 

kasvihuoneviljelystä ja 

yrityscaseista 

Suomessa/maailmalla  

▪ Yritysvierailuja 

Suomessa ja 

Hollannissa  

▪ Tutkimuslaitosten 

haastatteluja Suomessa 

ja Hollannissa 

→ Yhteensä noin 60 

sidosryhmäkeskustelua 
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3.2 Toimialan markkina-analyysi - kasvihuoneviljely ja cleantech 

Cleantech-alalla tarjotaan puhtaita teknologioita, jotka vähentävät ympäristön 

kuormitusta. Kasvihuoneessa käytetään energiaa, vettä ja lannoitteita sekä poistetaan 

kosteutta; energia-, vesi- ja materiaalitehokkuuden parantamisessa on siten liike-

toimintapotentiaalia. Kasvihuoneviljely on merkittävä toimiala maailmalla, mutta 

kasvihuoneessa esitelty puhdas teknologia voi olla käyttökelpoinen muissakin 

rakennuskohteissa tai prosesseissa. Silloin cleantech-yrittäjä saa kasvihuoneesta 

referenssikohteen laajemmille markkinoille. 

3.2.1 Globaalit kasvihuonemarkkinat ja soveltava kasvihuoneliiketoiminta 

Maailmalla harjoitetaan sekä perinteistä kasvihuoneviljelyä että uusia kasvihuoneeseen 

linkittyviä liiketoimintamuotoja. Tässä luvussa kuvaillaan benchmarking-tutkimuksena 

uudenlaista liiketoimintaa Euroopassa. Kansainvälisesti suuria maita 

kasvihuoneviljelyssä ovat muun muassa Hollanti, Espanja, Israel, Puola ja Kanada 

(Meijer 2014). Erityisesti Hollantiin on keskittynyt laaja-alainen kasvihuoneviljelyn 

osaamiskeskus: Siellä sijaitsee laajoja kasvihuoneviljelmiä ja toimii 

kasvihuonerakenteita ja -teknologiaa toimittavia kansainvälisiä yrityksiä. Maahan on 

perustettu tutkimuskeskuksia ja valtiollisia sekä yksityisiä kasvihuoneliiketoimintaa 

edistäviä organisaatioita. Tutkimusprojekteissa ja demolaitoksissa tehdään hedelmällistä 

yritysten ja tutkijoiden välistä yhteistyötä. Merkittäviä laitetoimittajia ovat muun 

muassa Greefa, Certhon, Priva ja Hoogendoorn. Kasvihuonetutkimusta tekeviä ja 

liiketoimintaa edistäviä organisaatioita ovat muun muassa Wageningen UR, SIGN, 

AVAG ja Greenport Venlo (Hintsala et al. 2015).  

Hollanti 

Emsflower on yrityksenä yhdistelmä ammattimaista kasvihuoneviljelyä ja vierailijoille 

suunnattuja elämyksiä. Asiakkaat voivat vierailla ravintolassa ja osallistua erilaisiin 

tapahtumiin sekä opastuskierroksille (Emsflower 2016). Van Oien (2014) mukaan ison 

kokoluokan kasvihuoneviljelyn ja palvelujen yhdistäminen on kuitenkin onnistunut vain 

harvoissa yrityksissä.  
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Hollannissa on kiinnitetty huomiota myös kasvihuonearkkitehtuuriin kuten Kuva 12 

osoittaa. Puistoon on suunniteltu vihreä paviljonki, jonka rakenteeseen on otettu mallia 

puusta. Luonnon ympäröimänä rakennuksella on voimakas suhde ympäristöönsä. 

(Stroeken et al. 2011.) Amsterdamissa toimii kasvihuoneeseen rakennettu ravintoa De 

Kas, jossa käy vuosittain 50 000 ruokailijaa nauttimassa ateriansa aina vehreässä 

ympäristössä. Kuvassa 12 on nähtävissä osa ravintolan ruokailutilasta. 

 

 

 

 

 

Kuva 12 Näyttävä kasvihuoneen design Hollannista ja ravintola kasvihuoneessa (Stroeken et al. 2011). 

 

Horti Knowledge Center (HKC) on kasvihuoneviljelijöiden koulutuskeskus sekä alan 

teknologiatoimittajien näyttelytila ja T&K-yksikkö Hollannissa (Kuva 14). Toiminnasta 

vastaa kolme yritystä, joista yksi tarjoaa koulutusta, toinen konsultointia ja kolmas 

omistaa yhdistetyn tutkimus-, koulutus- ja kasvatustilan. HKC:n liiketoimintakonsepti 

perustuu seuraaviin pääkohtiin: 

 Kohderyhmänä ovat kasvihuoneviljelijät ja teknologiatoimittajat 

 Kasvihuone houkuttelee ammatti-kasvihuoneviljelijöitä Hollannista, Euroopasta 

ja maailmalta tarjoamalla koulutuspaketteina hollantilaista viljelyosaamista 

 Saadaan aikaan laaja näkyvyys mukana oleville kasvihuoneteknologiayrityksille. 

Kerralla voi tulla monta kymmentä vierailijaa 

 Teknologiayrityksillä on omat näyttelyosastonsa kasvihuonekeskuksessa ja 

mahdollisuus viljelykokeiluihin koekasvihuoneissa 

 Hortiknowledge Center toimii kolmen yrityksen yhteistyönä, jotka täydentävät 

toisiaan: demo- ja tutkimustoiminta, koulutus ja konsultointi 

 Tutkimuskasvihuoneen ja näyttelyosaston rinnalle on rakennettu viihtyisät 

kokous- ja koulutustilat (van Adrichem 2014). 
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Suurkaupungeissa, kuten New Yorkissa ja Lontoossa on kiinnostuttu 

kaupunkiviljelystä: tuoretta lähiruokaa kasvatetaan korkeiden rakennusten katoilla. Osa 

kattopuutarhoista toimii yleisenä virkistyspaikkana kahviloina ja osa on yksityisessä 

käytössä. Esimerkiksi Lontoossa pankkialan työntekijät hoitavat omaa puutarhaansa 

osana yrityksensä virkistystoimintaa (Soila 2014).  

Pohjoismaat 

Kaupunkien tilanpuute on johtanut innovaatioon käyttää pystysuoria kasvatusseiniä. 

Niitä kehitetään muun muassa Linköpingissä Ruotsissa. (Plantagon 2016.) Plantagonin 

ideana on ekologinen rakennuskonsepti, jossa ruoantuotannossa hyödynnetaan 

aurinkoenergiaa, kasvit sitovat hiilidioksidia ja orgaanisista jätteistä tuotetaan biokaasua 

energiakäyttöön.  

Luontoelämyksiin, terapeuttiseen puutarhan hoitoon ja kasvun ihmeen seuraamiseen on 

kehittynyt ”green care”-toimiala. Termi viittaa luontolähtöisiin hyvinvointimenetelmiin, 

jossa voidaan käyttää apuna viherympäristöjä, luontoa, maatiloja ja eläinten hoitoa. 

Green caren johtoajatuksia ovat luonto, toiminta ja yhteisö. (Räsänen 2014.)  

3.2.2 Kasvihuonetuotannon markkinat Suomessa ja Oulun seudulla 

Suomessa kasvihuoneviljely on pääosin perheyritysten harjoittamaa toimintaa. 

Yrityksillä ei ole usein mahdollista tehdä suuria investointeja kerralla, vaan tuotantoa ja 

toimintaa laajennetaan pikkuhiljaa. Viime aikoina tuottajien määrä on vähentynyt 

varsinkin eläköitymisen vuoksi, mutta yritysten koot ovat kasvaneet. Samalla tuotanto 

Kuva 14. HortiKnowledge Center: yritysten näyttelytila ja koulutustila. 
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on tullut entistä tehokkaammaksi. (Kauppapuutarhaliitto 2015, Luonnonvarakeskus 

2015a.) 

Suomessa tuotettiin vuonna 2014 kasvihuoneen vihanneksia 83 milj. kiloa, josta 

tomaattia oli 40 ja kurkkua 38 milj. kg. Ruukkusalaattia tuotettiin ennätysmäärä vuonna 

2014, 85 milj. ruukkua. Taittumista vuodesta 2003 jatkuneelle kasvulle ei ole siis 

näkyvissä. Kokonaisuudessaan kasvihuoneiden pinta-ala oli 388 hehtaaria. 

Kasvihuonealalla suositaan yhä enemmän kotimaista energiaa: Lähes 70% tutkimukseen 

vastanneista yrityksistä käytti polttohaketta. Kotimainen puu- ja turve-energia vastasi  

60 % lämmitysenergian tuotannosta. (Luonnonvarakeskus 2015a.) 

Vaikka olosuhteet Suomessa eivät suosi kasvihuoneviljelyä, ruukkuvihanneksia 

viljellään lähes ympärivuotisesti ja tomaatti- ja kurkkualastakin kolmannes on lähes 

ympärivuotisessa viljelyssä. Tämän mahdollistaa kasvien lisävalotus, mikä on nostanut 

vuotuisen sadon kannattavaksi. (Kauppapuutarhaliitto 2015, Luonnonvarakeskus 

2015b.) 

Kasvihuoneviljely on Suomessa kuitenkin haasteellista taloudellisesti. Vuonna 2012 

julkaistussa raportissa uuden ekotehokkaan kasvihuoneen käyttökate saatiin kurkun 

viljelyssä positiiviseksi kun viljelypinta-ala oli huomattavan suuri (5 ha) ja satotaso 

korkea (230 kg/m2). Kasvihuonetomaatin käyttökate jäi negatiiviseksi kaikissa 

vertailluissa kokoluokissa (viljelyala 1 – 5 ha), mutta laskelma salaatille saatiin 

kannattavaksi edellä kaikissa mainituissa kokoluokissa. (Pesola et al. 2012.) 

Kasvihuonetuotannon määrä Pohjois-Pohjanmaalla on hyvin pienimuotoista 

kotimarkkinoihin verrattuna: Vuonna 2014 alueella toimi 10 yritystä, jotka tuottivat  

1,1 miljoonaa kg vihanneksia (lähinnä tomaattia ja kurkkua). Tämä vastaa noin 1 % 

koko maan vihannestuotannosta, joka keskittyy Pohjanmaalle ja erityisesti Närpiöön. 

(Luonnonvarakeskus 2015b, Kauppapuutarhaliitto 2015.) Toisin sanoen lähiruoka-

vihanneksille on nykytuotantoa enemmän kysyntää, sillä Pohjois-Pohjanmaalla asuu 

maan väestöstä noin 7,4 %. 
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Maakunnan vihannesviljelijöihin lukeutuvat muun muassa Rönkön Puutarhat Oy 

Pyhäjoella, Tuorilan Puutarha Oy Himangalla ja Arvolan Puutarha Pattijoella. 

Kasvishovi Oy on Oulussa toimiva vihanneksia, hedelmiä ja muita tuoretuotteita 

välittävä tukkuliike (yritystietokannat). Kun mukaan lasketaan koristekasvien viljely, 

kasvaa maakunnan tuottajien lukumäärä noin 50 yritykseen (Kotavaara et al. 2014).  

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen raportissa ”Lähi- ja luomuruoan 

saavutettavuus Pohjois-Pohjanmaalla” aihetta on tutkittu paikkatietoperusteisesti. 

Projektissa on keskitytty optimoimaan merkittävien alueellisten tuoteryhmien eli 

marjojen, avomaan vihannesten ja lampaanlihan logistiikkaa lähiruoan arvoketjussa. 

(Kotavaara et al. 2014.) Paikallisilla kasvihuonevihannesten viljelijöillä on omat suorat 

toimitusketjunsa päivittäistavarakauppoihin kuten Citymarket ja tukkuliikkeisiin kuten 

Kasvishovi (Tuorilan Puutarha Oy 2014). Pohjois-Pohjanmaan lähiruoan markkinoista 

voidaan kuitenkin yleistää seuraavaa: 

 Kyselyyn vastanneista 22 kuntien ammattikeittiöistä 60 % ilmoittaa ostavansa 

lähiruokaa säännöllisesti 

 Yritysten oma suoramyynti ja myynti päivittäistavarakaupoille ovat yleisimmät 

lähiruoan myyntikanavat 

 Ruokapiirien jäsenet ovat edelläkävijöitä lähiruokamarkkinoilla. He käyttävät 

lähi- ja luomuruokaan keskimäärin 170 euroa kuussa. Maakunnassa on noin 15 

ruokapiiriä, joissa 300 jäsentä (ostovoima noin 600 000 € vuodessa). 

 Lähi- ja luomuruokatuotteiden kysyntä on kasvussa 

 Pohjois-Pohjanmaan puutarhatuotanto on kerättävissä kolmella yhdeksän tunnin 

ajosuoritteella (Kotavaara et al. 2014) 
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3.2.1 Globaalit markkinat ja kotimarkkinat cleantech-alalla 

Cleantech tarkoittaa kaikkia puhtaita teknologioita, jotka vähentävät ympäristön 

kuormitusta. Esimerkiksi vedenpuhdistus, jätteiden käsittely, uusiutuvan energian 

tuotantolaitokset, energiaa säästävät ratkaisut, ilmanpuhdistus ja ekologiset kulkuneuvot 

kuuluvat cleantech-toimialaan. Vuonna 2012 koostettu Global Cleantech Report 

esittelee tilaston markkinoiden koosta maanosittain vuonna 2010, jaettuna teknologisiin 

sektoreihin. Raportti ennakoi kaikilla alitoimialoilla kasvua vuoteen 2015, erityisesti 

älyverkoissa Aasiassa, energiatehokkaissa rakennusmateriaaleissa Euroopassa ja meri-

tuulivoimassa Pohjois-Amerikassa. (Copenhagen Cleantech Cluster 2012.)  Taulukkoon 

4 on tiivistetty markkinoiden koko ja kasvunopeus kolmella mantereella, valikoiduilla 

cleantech-sektoreilla. Joukossa on suuria vakiintuneita markkinoita vähäisemmällä 

kasvuennusteella kuten vedenpuhdistus, ja voimakkaasti kasvavia niche-markkinoita, 

kuten sähköautot. 

Taulukko 4 Cleantech-sektorin markkinakokoja ja kasvuennuste kolmella mantereella (Copenhagen 

Cleantech Cluster 2012). 

Sektori Eurooppa Pohjois-Amerikka  Aasia 

Energiatehokkaat 

rakennusmateriaalit 

2010: 202 mrd $ 

2015: 563 mrd $ 

Kasvunopeus: 23 % 

2010: 107 mrd $ 

2015: 425 mrd $ 

Kasvunopeus: 32 % 

2010: 60 mrd $ 

2015: 321 mrd $ 

Kasvunopeus: 40 % 

Älyverkot 2010: 4 mrd $ 

2015: 9 mrd $ 

Kasvunopeus: 22 % 

2010: 4 mrd $ 

2015: 7 mrd $ 

Kasvunopeus: 11 % 

2010: 19 mrd $ 

2015: 71 mrd $ 

Kasvunopeus: 31 % 

Puhdas vesi 

(Pääomasijoitukset) 

2010: 47 mrd $ 

2015: 62 mrd $ 

Kasvunopeus: 6 % 

2010: 48 mrd $ 

2015: 61 mrd $ 

Kasvunopeus: 5 % 

2010: 54 mrd $ 

2015: 85 mrd $ 

Kasvunopeus: 10 % 
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Meri-tuulivoima 2010: 14 mrd $ 

2015: 38 mrd $ 

Kasvunopeus: 22 % 

2010: NA 

2015: 12 mrd $ 

Kasvunopeus: 72 % 

2010: NA 

2015: 21 mrd $ 

Kasvunopeus: 74 % 

Geoterminen lämpö 2010: 0,34 mrd $ 

2015: 1 mrd $ 

Kasvunopeus: 27 % 

2010: 0,89 mrd $ 

2015: 2 mrd $ 

Kasvunopeus: 11 % 

2010: 0,78 mrd $ 

2015: 2 mrd $ 

Kasvunopeus: 20 % 

Puhdas 

maantieliikenne 

(Sähköautot ja 

hybridisähköautot) 

2010: 0,16 mrd $ 

2015: 5 mrd $ 

Kasvunopeus: 94 % 

2010: 0,12 mrd $ 

2015: 2 mrd $ 

Kasvunopeus: 79 % 

2010: 0,40 mrd $ 

2015: 6 mrd $ 

Kasvunopeus: 72 % 

 

Grand Thorntonin (2012) raportin mukaan useat syyt edistävät puhtaiden 

teknologioiden kysyntää kansainvälisessä liiketoiminnassa: 1) Kulujen karsiminen, 2) 

Kannattavuuden kasvattaminen, 3) Asiakaspaine, 4) Valtioiden tavoitteet, 5) 

Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ja 6) Fossiilisten polttoaineiden hinta.  

Erityisesti Euroopan unionissa valtiolliset toimet vaikuttavat merkittävästi cleantech-

markkinoihin. Vuonna 2010 voimaan astunut uusiutuvan energian direktiivi 

2009/28/EC asettaa tavoitteet kaikille jäsenvaltioille. Vuoteen 2020 mennessä EU:n 

alueella energiasta 20 % tuotetaan uusiutuvana ja uusiutuvien liikennepolttoaineiden 

osuus on 10 %. (EU 2015a.) Lisäksi lähitulevaisuuteen vaikuttaa energiatehokkuus-

direktiivi, jolla tavoitellaan 20 % energiansäästöä viimeistään vuonna 2020 (EU 2015b). 

Globaaleiksi megatrendeiksi cleantech-alalla ennakoidaan: 

 “Kolme suurta” cleantech-alalla jatkavat kasvuaan nopeimmin vuoteen 2015: 

energiatehokkaat rakennusmateriaalit, älyverkot ja meri-tuulivoima 

 Kuusi megakaupunkia vastaavat yhdessä suurimmasta cleantech-alan kasvusta 
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 Suuret PPP-sopimukset (Public-Private-Partnerships) ovat avainasemassa 

ratkaisemaan pääoman ja osaamisen puutetta, jotta megakaupungit saadaan 

vihreämmäksi (Copenhagen Cleantech Cluster 2013) 

Suomen cleantech-markkinat ovat kasvaneet tasaisesti koko 2010-luvun: vuonna 2013 

kasvu jatkui 5 %:lla (Cleantech Finland 2015). Cleantech Group ja WWF ovat 

julkaisseet raportin ”Global Cleantech Innovation Index 2014”, jossa Suomi sijoittuu 

toiseksi valtioiden välisessä innovatiivisuusvertailussa cleantech-toimialalla. Vertailussa 

tosin todetaan, että kaikkia 10 parhaan joukkoon sijoittuneita valtioita yhdistävät 

haasteet innovaatioiden kaupallistamisvauhdissa. (Parád et al. 2014). 

Oulun seudulla toimii noin 200-300 cleantech-alan yritystä määrittelytavasta riippuen. 

Centre for Environment and Energy (Oulun yliopisto) on kerännyt alueen yritysten 

yhteystietoja ja jaottelee ne viiteen kategoriaan: energia, vesi, ilma, resurssitehokkuus ja 

mittaustekniikka (CEE 2015). 

3.3 Tekninen näkökulma – nykypäivän kasvihuoneteknologia  

Nykyaikainen kasvihuoneviljely on varsin automatisoitua toimintaa, jolla huolehditaan 

viljelyskasvien valon, ravinteiden ja veden tarpeesta. Lisäksi hallitaan ilmakosteutta, 

joka nousee sisätiloissa haihduttavien kasvien takia. Kaupallisen kasvihuoneen 

rakenneratkaisuja ovat: 

▪ Puolisuljettu kasvatustila 

▪ Tuotantolinjasto sekä lajittelu- ja pakkauskone (tarvittavat komponentit riippuvat 
viljeltävästä tuotteesta, salaatin tapauksessa tarvitaan lisäksi kylvölinja)  

▪ Lämmitysjärjestelmä (tuotantolaitteisto, lämmönvaihtimet, lämmönjakojärjestelmä,venttiilit)  

▪ Varjostus-/energiaverhot (aukeavat ja sulkeutuvat auringonsäteilyn määrän ohjaamana)  

▪ Sähkölaitteet sekä automaatio-, säätö- ja ohjauslaitteet  

▪ Kasvatusvalot (valaisimet ja lamput)  

▪ Kastelu- ja lannoituslaitteisto  

▪ Hiilidioksidin jakelulaitteisto  

▪ Korkeapainesumutusjärjestelmä  

▪ Kierrätysilmapuhaltimet  

▪ Tuuletusluukut (Hintsala et al. 2015) 
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Kasvihuonealan kehitystä ohjaavat taloudellisista ja ekologista syistä energiatehokkuus 

ja pyrkimys viljelyketjun vähähiilisyyteen. Teknologian kehitys ja uudet viljely-

menetelmät nostavat satotasoa, vähentävät kustannuksia ja ovat ympäristö-

ystävällisempiä:  

▪ Energiatehokkuuden parantaminen ja uusiutuvaan energiaan siirtyminen  

▪ Kasvihuoneen rakenteelliset innovaatiot ja rakennusmateriaalien kehitys  

▪ Uusien viljelytekniikoiden mahdollistama satotason parantaminen  

▪ Valaistustekniikoiden kehittyminen  

▪ Automaation mahdollisuudet viljelyn optimoinnissa  

▪ Veden ja ravinteiden kierrätys  

 

Lähitulevaisuudessa ei ole näköpiirissä uhkia kasvihuoneviljelyn kannattavuudelle 

Suomessa. Toisaalta ei ole näköpiirissä, että kasvihuoneviljelyn kannattavuus paranisi 

huomattavasti jonkin innovaation käyttöönotolla ja on oletettavaa, että kannattavuus 

paranee asteittain teknologian kehittyessä (Hintsala et al. 2015). 

Rakenteet/materiaalit 

Kasvatustila on maksimoitu niin kutsutuissa blokkihuoneissa, joka on nykyaikaisen 

kasvihuoneen malli (Kuva 15). Lasi on tyypillisin katemateriaali parhaan 

valonläpäisyominaisuuden takia. Hollannissa on tutkittu lasia, joka saa aikaan epäsuoraa 

valoa (Kuva 15). Se on kasvuympäristönä kasveille otollinen. (de Gelder 2014.) 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 15 Blokkikasvihuone (vasen) ja epäsuoraa valoa tuottava lasiseinä (oikea). 
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Erään yrityksen tuotteessa puhalletaan lämmintä ilmaa kaksikerroksisen kattorakenteen 

läpi talvieristyksen parantamiseksi. Eräs toinen hollantilainen yritys työskentelee uuden 

innovaation parissa, jossa kaksikerroksisen katemateriaalin sisään puhalletaan yöksi 

energiansäästämiseksi eristemateriaalia ja läpinäkymätön eristekerros imetään päivän 

ajaksi pois. (van Adrichem 2014.) Lisäksi maailmalla tuotetaan nk. ETFE-kalvoa, joka 

pystyy keskittämään auringonsäteilyä itseensä. Kasvihuoneen katemateriaali voi siis 

olla taipuisaakin. (van Oie 2014.) 

Nykykasvihuoneissa tukirakenteet ovat terästä ja alumiinia. Energiatehokkaammissa 

kasvihuoneissa voi lumikuorma tulla talvisin ongelmaksi, sillä vähenevä hukkalämpö ei 

välttämättä sulata katon lumipeitettä. Kattorakenteen on oltava sekä riittävän kantava 

että mahdollistettava lämmönsiirto katolle kylmimpään aikaan lumen sulattamiseksi. 

Suurissa blokkimallisissa kasvihuoneissa lunta ei voi poistaa mekaanisesti. Näillä 

perusteilla puiset, mäntyöljykyllästetyt tukirakenteet voisivat soveltua parhaiten suoriin 

pystytolppiin. (van Adrichem 2014.) 

Valaistus 

Yleisimmin kaupallisia kasvihuoneita valaistaan Suurpaine-Na-lampuilla. Tämä lamppu 

on kuitenkin teknisen kehityskaarensa päässä. Sen investointikustannukset ovat noin 35 

yksikköä. Uudempaa aikakautta edustaa LED-valaisin (Kuva 16), jota käytetään jo 

lisävalaisuna osassa kasvihuoneista, myös Suomessa. Investointikustannukset 

suurpaine-Na-lamppuun verrattuna ovat noin 70 yksikköä. LED-lamput ovat 

energiatehokkaampia eli ne pystyvät tuottamaan samalla energiamäärällä enemmän 

kasvien hyödynnettävissä olevaa valoa. Tämä teknologia on kehittynyt huomattavasti 

parin viime vuoden aikana, ja lisää parannuksia on näköpiirissä. Vielä 

kasvihuonesovelluksissa ei olla niin pitkällä, että kalliimmat investointikustannukset 

katettaisiin lisääntyneellä teholla. Jotta näin olisi, tulisi valosäteilyn olla 50 % lampun 

energiantuotosta. (van Adrichem 2014.) Hollantilaisessa tutkimuskeskuksessa 

Wageningen UR:ssä ei ole viiden vuoden aikana pystytty todistamaan, että satotaso 

nousisi kasveille optimoiduilla LED-valoilla eli sinisten ja punaisten aallonpituuksien 

käytöllä viljelyssä. Testauksessa on ollut Philipsin LED-valoja. (de Gelder 2014.) 

Lisäksi maailmalla tutkitaan pelkän LED-valaisun vaikutuksia kasvien makuun ja 

koostumukseen, jopa haitta-aineiden osalta. LED-valaisu vaikuttaa nykytiedon valossa 
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perinteisiä lamppuja tukevalta lisävalaisuvaihtoehdolta. Taulukossa 5 on vertailtu 

suurpaine-Na-lampun ja LED-valon ominaisuuksia. 

Taulukko 5 Valaistusratkaisujen ominaisuuksien vertailu (de Gelder 2014). 

 Suurpaine-Na LED 

PAR* 1,9 µMol/W 2,2 µMol/W 

Säteilyn 

jakautuminen 

Valoa 37 % 

Lämpöä 63 % 

Valoa 40 % 

Lämpöä 60 % 

Lämmön siirto Pääosin säteilynä (Ei voida 

hyödyntää kasvun 

tehostamiseen, säteilee 

kasvien kannalta väärässä 

paikassa eikä ole 

siirrettävissä) 

Pääosin johtumalla 

(Voidaan hyödyntää 

kasvun tehostamiseen 

johtamalla lämpö 

vesiputkilla 

kasvihuoneen alaosaan) 

*PAR= säteilymäärä, joka on kasvien hyödynnettävissä yhteyttämiseen suhteessa käytettyyn 

energiayksikköön. 

  

Kuva 16.LED-valoja hollantilaisella koekasvihuoneella. 

 

Hiilidioksidilannoitus 

Modernissa kasvihuonetuotannossa käytetään hiilidioksidilannoitusta. Sille on olemassa 

oma optimialueensa; CO2-annostuksella ei voida määrättömästi lisätä satotasoa. Siksi 

kyse on taloudellisesta optimoinnista, jossa CO2:n hinta ja satomäärän kasvu vaikuttavat 

järkevään lannoitusmäärään. 
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 CO2-pitoisuus kasvaa 400 ppm -> 600 ppm: Satotason kasvu 20 % 

 CO2-pitoisuus kasvaa 600 ppm -> 1000 ppm: Satotason kasvu 10 % 

 

Kesäkaudella yhteyttäminen ja valoisuus nopeuttavat kasvua, jolloin CO2-tarve 

kasveilla lisääntyy. Toisaalta kuuma kasvihuone vaatii jäähdyttämistä: tuulettaminen on 

tyypillinen ratkaisu. Vaikka silloin osa hiilidioksidista karkaa ulkoilmaan, voidaan 

lisäsyötöllä pitää CO2-pitoisuus tasolla 500 ppm. (de Gelder 2014.) 

Hollannissa Beiswijk:ssä on suuri kasvihuonetuotannon keskittymä, johon CO2–

lannoitus johdetaan petrokemian teollisuuden sivuvirtana: SHELL toimittaa 

prosessissaan syntyvää tarpeetonta hiilidioksidia siirtoputkella ja kasvihuonetuottajat 

maksavat siitä määrätyn hinnan. Kyseessä on siis onnistunut kiertotalouden esimerkki. 

Myös biokaasun energiatuotosta syntyvää savukaasua CO2-lannoitteena on tutkittu. 

Etyleeni on kaikkein haitallisin savukaasun komponentti. (de Gelder 2014, Adrichem 

2014.)  

Kosteudenhallinta 

Hollannissa tyypillisimmin käytettyihin kosteudenhallintaratkaisuihin lukeutuvat: 

 Tuuletusikkunat 

 Ilman puhaltaminen kasvihuoneen sisään (työntämään pois kosteampaa 

sisäilmaa) 

 Pieni ylipaine kasvihuoneessa 

 

Lisäksi voidaan vettä voidaan tiivistää kylmille pinnoille ja on olemassa kosteutta 

absorboivia materiaaleja. Kylmiä pintoja voidaan rakentaa alueilla, jossa on kylmää 

(joki)vettä saatavilla ympärivuotisesti. Hollannin tutkimuksissa absorbentit eivät ole 

osoittautuneet taloudelliseksi ratkaisuksi: materiaalia tarvitaan suuria volyymeja ja 

jossain vaiheessa kosteus on poistettava eli regeneroitava vedellä kyllästetty absorbentti 

uudelleenkäyttöä varten. (de Gelder 2014.) 

Kosteuden hallintaan on olemassa myös suomalainen Novarbron valmistama 

pisaraverhosysteemi, jota on käytetty muun muassa MTT:n Piikkiön tutkimusasemalla. 
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Kasvihuoneen sisälle sijoitettu sumuverho imee itseensä lämpöä ja kosteutta. 

Kasvihuoneen ulkopuolelle tarvitaan vesiallas Kuvan 17 mukaisesti. 

 

Kuva 17. Pisaraverho kosteudenhallintaan. 

 

Viljelytapa 

Mullan sijaan voidaan käyttää viljelyssä myös vettä ja siihen liuotettuja ravinteita. 

Tällöin ravinnemäärä voidaan hallita paremmin ja vältetään liikalannoitus. Turvetta tai 

lasivillaa ei tarvita katteena lainkaan. Esimerkki salaatin viljelystä ravinneliuoksessa on 

nähtävillä Kuvassa 18. 

 

Kuva 18 Ravinneliuoksessa kasvavaa salaattia koeviljelykeskuksessa. 
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3.4 Älykasvihuoneen toimintaympäristön kuvaus Oulun seudulla 

Tässä luvussa kuvaillaan älykasvihuoneen toimintaympäristö perustuen 

älykasvihuoneen ja Oulun seudun erityispiirteisiin. Tärkeimpiin näkökulmiin lukeutuvat 

sijainti, energianlähteet ja kustannustekijät. Älykasvihuoneen sijainnin perusteella 

liiketoimintamalli kannattaa todennäköisesti rakentaa joko palvelupainotteiseksi tai 

kiertotalouspainotteiseksi. Potentiaalisiksi kestävän kehityksen energiavaihtoehdoiksi 

löydettiin hakelämpö, kaukolämpö, hukkalämpö, vihreä ostosähkö ja biokaasu. Työ ja 

energia osoittautuivat suurimmiksi käyttökustannuseriksi.  

3.4.1 Älykasvihuoneen tuotannontekijät 

Taloustieteessä mainitaan kolme tuotannontekijää. 1) Työvoima, jonka korvauksena on 

palkka, 2) Pääoma eli tuotantolaitteet, jonka korvauksena on korko ja 3) Maa / 

luonnonvarat, ja maankäytöstä maksetaan vuokraa tai kertakorvaus. (Wikipedia 2015b.) 

Myös älykasvihuoneeseen sisältyvät kaikki nämä pääluokat, ja ne on eritelty  

Kuvassa 19 kustannusrakenteen ymmärtämiseksi. Suomessa ympärivuotisen viljelyn 

merkittävimmiksi kuluiksi muodostuvat energia ja työ (Pesola et al. 2012). Investoinnin 

kattamiseksi tarvitaan rahoitusta. Käyttökulujen kattamiseksi tarvitaan tuotteita ja 

palveluita. Investointilainaa voidaan maksaa takaisin käytöstä saatavilla voitoilla tai 

sijoittaja voidaan ottaa mukaan liiketoimintaan osakkeenomistajana. 

 

Kuva 19 Älykasvihuoneen tuotannontekijät (Lupa kuvan esittämiseen saatu, Anu Miettinen). 
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3.4.2 Toiminnan rajaukset  

Liiketoimintamallin muotoiluun vaikuttavat älykasvihuoneen sijainti, energian lähde ja 

yksikkökustannukset. Näitä osatekijöitä käsitellään tarkemmin tässä luvussa, sillä ne 

muodostavat raamit liiketoimintamallien skenaarioille. 

Sijaintivaihtoehdot 

Oulun seudulla on tunnistettu älykasvihuoneen sijaintivaihtoehdoiksi ainakin 

 Biokaasu sähkön- ja lämmön lähteenä: Rusko, kasvihuone Oulun Jätehuolto 

Oy:n naapurissa 

 Teollisuuden hukkalämpö hyötykäyttöön: kasvihuone Stora Enson tai Kemiran 

tuotantolaitosten läheisyydessä 

 Turisteja houkuttelevat sijainnit: Hietasaari, Torinranta, Toppilansaari  

 Kaupunkilaisten helposti saavutettavissa olevat sijainnit: Äimäraution siirtola-

puutarha-alue, Yliopiston kasvitieteellinen puutarha, Hiukkavaaran Resca-alue 

(Uusiutuvan energian, ekotehokkaan rakentamisen ja älykaupungin pilot-alue) 

Energianlähteet 

Kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti kasvatuksen energianlähteenä käytetään 

uusiutuvaa energiaa. Muun muassa Närpiössä sijaitsee hakelämpöä ja vihreää 

ostosähköä käyttävä kaupallinen tomaattikasvihuone. Sähkönkulutus muodostuu lähes 

kokonaan kasvien valaistuksesta talviaikaan. Realistisimmiksi vaihtoehdoiksi Oulussa 

valikoitiin Kuvan 20 energiamuodot (Hintsala et al 2015).  

 

 

 

LÄMPÖ 

- Oma hakelämpölaitos 
- Hukkalämpö 

- Vihreä ostolämpö 

- Biokaasusta tuotettu 

- Oulun Energialta 

ostettu 

SÄHKÖ (valo) 
- Vihreä ostosähkö 

- Biokaasusta tuotettu 

- Oulun Energialta 

ostettu 

Kuva 20 Uusiutuvan energian vaihtoehdot älykasvihuoneen liiketoimintamallissa. 
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Aurinkoenergia on teoriassa relevantti vaihtoehto, sillä kasvihuonetontilla pyritään 

optimoimaan valon saanti. Tässä työssä se on jätetty tarkastelun ulkopuolelle: 

Kasvihuoneiden pääasiallinen sähköntarve syntyy talvivalaistuksesta, ja aurinkosähköä 

taas tuotetaan pääosin kevättalvesta syksyyn. Imagosyistä osa energiasta, kuten 

palvelutilojen valaistus voitaisiin toki tuottaa aurinkovoimalla. Oulun Energia panostaa 

seudullamme aurinkoenergian yleistymiseen. Puuhakkeesta tuotettu sähkö on teknisesti 

mahdollista, ja muutamia CHP-laitosten laitetoimittajia on jo markkinoilla (Combined 

Heat and Power). Toistaiseksi satojen tuhansien investointi on niin mittava, ettei se ole 

realistinen älykasvihuoneen tapauksessa. Myös oman tuulivoimalan investointi on 

rajattu energiavaihtoehdoista pois, sillä se voisi kaventaa liikaa älykasvihuoneen 

sijaintimahdollisuuksia. 

Case”Kiertotalous”/case”Palvelut” 

Älykasvihuoneen sijainti ajaa liiketoimintakonseptia loogisesti kahteen vaihtoehtoon, 

kuten Kuvassa 21 on määritelty. Keskeinen sijainti houkuttelee kaupunkilaisia 

palvelujen ja vihreän talvipuutarhan äärelle sekä lähiruoan viljelyyn. Matkailijatkin 

voivat kiinnostua vierailukohteesta. Toisaalta teollisuuden ja yhdyskunnan 

hyödynnettävissä olevat sivuvirrat sijaitsevat kauempana keskustasta. Molemmissa 

liiketoimintakonsepteissa tarjotaan viljelytuotteita ja kumpaankin voi perustellusti lisätä 

palveluita. Painotukset ovat vain sijainnista johtuen erilaiset.  

 

Kuva 21 Älykasvihuoneen kaksi liiketoimintatyyppiä. 
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Kustannukset 

Tässä työssä oletetaan kirjallisuuskatsauksen perusteella, että energia ja työ 

muodostavat suurimman osan kasvihuoneen käyttökustannuksista. Liitteessä 2 on 

esitetty yksikkökustannukset, joiden perusteella voi laskea yksinkertaistetusti 

kokonaiskustannukset valitulle kasvihuoneen viljelyalalle. Kuvassa 22 on eritelty 

älykasvihuoneen kustannukset pääluokittain siten, että eri teknologiavaihtoehdot ja älyä 

tuovat teknologiat ovat esillä. 

 

Kuva 22 Älykasvihuoneen investointi- ja käyttökustannukset luokittain. Energia- ja 

älyteknologiavaihtoehdot lueteltuna. 
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4 SKENAATIOT ÄLYKASVIHUONEEN LIIKETOIMIN-

TAMALLEISTA JA ARVOVERKOSTOANALYYSI 

Tässä luvussa esitellään skenaariot älykasvihuoneen liiketoimintamalleista. 

Tutkimusaineistoon syntyi kaikkiaan 13 ehdotusta, joita analysoidaan ja vertaillaan 

tarkemmin luvussa 4.6. Analyysin perusteella valitaan kaksi lupaavaa 

liiketoimintamallia, joista tehdään yksityiskohtaisempi kuvaus Business Model Canvas-

mallin mukaisesti. Tämän jälkeen kaksi liiketoimintamallia muutetaan arvoverkostoksi. 

Lopuksi yhteisöllisen älykasvihuoneen arvoverkostoa pohditaan sekä esimerkkien että 

yleisen konseptin näkökulmasta. 

Kasvihuoneeseen soveltuvia liiketoimintaideoita kerättiin asiantuntijoilta ja 

sidosryhmäkeskusteluissa; yhteenveto keskusteluista on esitetty Taulukossa 6. Ideat on 

jaoteltu tuotteisiin eli kasvihuoneen viljelykasveihin ja palveluihin, joita voitaisiin 

luontevasti tarjota kasvihuoneen yhteydessä.  

Taulukko 6 Liiketoimintaideoita kasvihuoneympäristössä. 

Tuotteet Palvelut 

 

▪Kypsät lähi-luomutomaatit (brändi) 

▪Muut lähivihannekset ja -juurekset 

▪Lääkekasvit 

▪Muut kasvit arvojakeiden lähteenä 

(kuidut, proteiinit) 

▪Koristekasvit 

 

 

▪Kahvila 

▪Näyttelytila 

▪Kokoustila 

▪Osuuskuntatoiminta/yhteisöviljely  

▪Opetustoiminta/ympäristökasvatus:  

    perusopetus/luokkaretket  

▪Koulutustoiminta; mm. ruoka- ja  

   viljelykurssit 

▪Kulttuuritoiminta / tapahtumat 

▪Turismi: vihreä keidas 

vierailukohteena 

 

Kiinnostavaksi tuotteeksi nousi lähiluomutomaatti, joka mehukkaan kypsänä ja 

ekologisesti tuotettuna voi muodostua osaksi kasvihuoneen brändiä. Esimerkkinä 

käytettiin lähikauppaa, jonka asiakkaat siirsivät tomaatin oston myöhemmäksi ellei 

tarjolla ollut hyväksi havaittua lähiviljelijän satoa. Toisaalta esitettiin kasvatettavaksi 

korkeamman lisäarvon kasveja, joista voidaan eristää arvojakeita jatkojalostukseen. 
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Vähittäiskaupan edustaja raportoi kasvavasta puutarhaharrastuksesta, johon hankitaan 

yhä enemmän koristekasveja.  

Ehdotettujen palvelujen kirjo ulottuu ruokaan liittyvästä liiketoiminnasta elämyksiin ja 

oppimiseen. Vehreä ympäristö luo ruokailijalle tai kokoustajalle viihtyisyyttä ja tarjolla 

on laadukasta, ekologista lähiruokaa. Kasvun ihme ja hyötykasvien systemaattinen 

viljely tarjoavat puitteet koulutukseen ja ympäristökasvatukseen; kohderyhminä voivat 

olla puutarhaharrastajat, ravitsemuksesta kiinnostuneet kaupunkilaiset, koululaiset tai 

luokkaretkiryhmät. Visuaalinen kokonaisuus voi houkutella vierailijoiksi myös turisteja. 

Seuraavassa vaiheessa asiantuntijoiden panoksena luotiin useampia vaihtoehtoja 

älykasvihuoneen liiketoimintamalleista. Ne on kuvailtu toimintojensa mukaan  

Kuvassa 23. Ehdotukset noudattavat palvelupainotteista tai kiertotalouteen keskittyvää 

toimintamallia, jotka määriteltiin toiminnan rajauksissa. Kaikkia malleja yhdistävät: 

 Tuotanto suunnitellaan ekologiseksi muun muassa energianlähteiden ja 

vedenkäytön osalta. 

 Kasvihuoneeseen pyritään sisällyttämään cleantech- ja automaatioyritysten 

tuotteita tuomaan ekologisuutta ja älyä. Samalla kasvihuoneympäristöstä voi 

muodostua referenssikohde, showroom ja mahdollinen tuotekehitysympäristö. 

 Kasvihuoneympäristössä on mahdollista edistää yhteisöllisyyttä esimerkiksi 

osuuskuntaviljelyn, vuokraviljelyn tai muun toiminnan avulla. Tämä ei ole 

kuitenkaan kategorisesti välttämätöntä toteutusvaiheessa. 
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PALVELUPAINOTTEISET KONSEPTIT

Viherelämyskeskus, lähellä keskustaa Trooppinen merikylpylä, Toppilan salmi

Tutkimus- ja kehityskeskus, kasvitieteellinen puutarha Lähiruokamarkkina, sijaintia ei ilmoitettu

KIERTOTALOUSKONSEPTIT

Biokaasun hyödyntäminen Ruskossa Hukkalämmön hyödyntäminen teollisuuslaitoksesta

* mädätejäännös

Kotitarve- ja 
yhteisöviljely

Kahvi la / 

ravintola

Kaupallinen 
viljely

Lannoitetta 
rejektistä*

Mustikoiden
kuivaus 
hukkalämmöllä

Kotitarve- ja 
yhteisöviljely

Tutkimuskoe 

tuotanto

Kahvi la / 

ravintola

Showroom

Kokous ja  

koulutus

Kaupallinen 
viljely

Saunatilat

Biokaasusta
sähkö/lämpö

Hukkalämpö-
putki 
teollisuudesta

Kokous ja  

koulutus

Ja lostus ja  

pakkaus

Myymälä  / 
tori

Biokaasusta

CO2 kasveille
Kasvijätteestä
biokaasua

Kaupallinen 
viljely
Kaupallinen 
viljely

Muu kuivaus: 
kuten hake

Kaupallinen 
viljely

Japanilainen 
puutarha

Tori

Kotitarve- ja 
yhteisöviljely

Kahvi la / 

ravintola

Showroom

Kokous ja  

koulutus

Trooppinen 
puutarha

Meri -
kylpylä

Savu-
sauna

Showroom Tutkimus ja 
tuotekehitys

 

Kuva 23 Asiantuntijoiden ehdotukset älykasvihuoneen liiketoimintamalliksi. Showroom on cleantech- ja 

automaatioalan tuotteiden näyttelytila. 

 

Palvelupainotteisissa ehdotuksissa asiakasryhminä ovat kaupunkilaiset ja turistit 

(viherelämyskeskus, trooppinen merikylpylä), tutkimusryhmät (tutkimus- ja 

kehityskeskus) ja tuoretuotteiden ostajat (lähiruokamarkkina). Lähiruokamarkkinaa 

lukuun ottamatta cleantech- ja automaatioyritykset ovat mukana yhteistyökumppaneina, 

ja niiden tuotteita esitellään kasvihuoneessa ja yleisötiloissa (niin kutsuttu showroom). 

Kiertotalouden ehdotuksissa hyödynnetään Oulussa syntyviä suuria jätelämpökuormia 

ja Ruskossa toimivaa biokaasulaitosta. Economy of scale – periaatteen mukaisesti 

jätelämpöä ehdotetaan myytäväksi kasvihuoneen lisäksi muille toimijoille, kuten Aasian 

markkinoilla kiinnostavan mustikan kuivaukseen ja energiahakkeen kuivaukseen. 

Biokaasulaitoksen yhteydessä kasvihuoneeseen on mahdollista synnyttää useampia 

kiertotalousvirtoja: biokaasu toimii kasvihuoneen energianlähteenä ja biokaasun 

mädätejäännöstä voidaan käyttää lannoitteena. Kasvihuoneen viherjäte voidaan 
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puolestaan viedä biokaasulaitokselle mädätettäväksi. Tällaista yhteistyötä toteutetaan jo 

Riikassa Getlinin jätelaitoksella, jossa kasvatetaan kaupallisesti tomaatteja ja käytetään 

energianlähteenä jätehuoltoyhtiön biokaasua. 

Asiantuntijaryhmä esitti myös arvionsa kiinnostavista älykasvihuoneen rakenteista ja 

teknologioista - tarjolla oli valikoima pääosin pohjoissuomalaisia cleantech- ja 

automaatioalan innovaatioita. Esille nostettiin muun muassa veden täyskierrätys ja 

ohutkalvopuhdistus, erilaisten led-valojen testaus, sammalkasvualusta, 

kaatopaikkakaasu hiilidioksidilannoitteen lähteenä, kasvihuoneen pohjoisseinän eristys, 

ravinteiden kierrätys ja kasvatusosastojen muunneltavuus. Käytännön huomioina 

otettiin esille muun muassa leväkasvustojen aiheuttama puhdistustarve ja vaikutus 

julkisten kasvutilojen ulkonäköön. Työvoiman osalta mainittiin tarve ammattimaiselle, 

vakinaiselle puutarhurille – työntekijöiden määrä riippuu viljelyalasta. Työ ja energia 

mainittiin suurimmiksi kustannuksiksi. 

Liiketoimintamallien ehdotuksia luotiin myös tuotantotalouden maisteriopiskelijoiden 

toimesta. Case-tehtävässä ryhmät saivat taustatietoina asiantuntijoiden 

liiketoimintaideat, toiminnan rajauksissa määritellyt uusiutuvan energian vaihtoehdot ja 

aineiston tärkeimmistä kustannuksista (energia, työ, kasvihuoneinvestointi). 

Kustannusten lähteenä käytettiin hintatiedusteluja laitetoimittajilta ja 

kasvihuoneraportteja. Nämä tiedot ja case-toimeksianto on koottu Liitteeseen 2. 

Jokaisen ryhmän ehdotus sisälsi kannattavuuslaskelman, jossa energialähde oli valittu 

uusiutuvien vaihtoehtojen joukosta ja riskianalyysin. Kuvassa 24 on esitetty yhteenveto 

opiskelijaryhmien liiketoimintamalleista; kaikki ovat päätyneet palvelupainotteiseen 

konseptiin. 



 

 

54 

PALVELUPAINOTTEISET KONSEPTIT

CASE 1: Kaupunginteatterin katolla CASE 2: Äimäraution siirtolapuutarhassa

CASE 3: Ideaparkin lähistöllä CASE 4: Kuusisaaressa

CASE 5: Sijaintia ei ilmoitettu CASE 6: Hietasaaressa

CASE 7: Toppilansaaressa

Kaupallinen 
viljely

Sky lounge bar/ 
lounaskahvila

Sky lounge bar/ 
lounaskahvila

Kaupallinen 
viljely

Kaupallinen 
viljely

Kahvi la

Kaupallinen 
viljely

Kahvi la Lounas-

kahvila

Kahvi la

Vuokratilat

Kokoustilat Elämysaula:
*Kahvila
*Leipomo
*Kukkakauppa
*Tilataideteos

Saunatilat

Kokoustilat

Green

market: 
yri tyskojuja 
kuten 

kauppa-

hal lissa
Vuokraviljely

Vihannesten

jatkojalostus

Kokoustilat Kaupallinen 
viljely

Vuokraviljely

Luontais-

tuotekauppa

Kaupallinen 
viljely

Vuokraviljely

Vi l jelykurssit

Netti foorumi

Kaupallinen 
viljely

Vuokraviljely

 

Kuva 24 Opiskelijaryhmien ehdotukset älykasvihuoneen liiketoimintamalliksi. 

 

Kustannuslaskelmien perusteella biokaasu rajautui pois kasvihuoneen energianlähteenä. 

Biokaasusta tuotetun sähkön hinta 175 €/MWh ja lämmön hinta 100 €/MWh olivat yli 

kaksinkertaiset vihreään ostosähköön (77 €/MWh) ja kaukolämpöön (40,5 €/MWh) 

nähden. Hukkalämpö lienee rajoittanut sijaintivaihtoehtoja sen verran, että kaikki 

opiskelijaryhmät päätyivät ehdottamaan palvelupainotteista liiketoimintakonseptia. 

Sijainniltaan ehdotukset ovat helposti saavutettavissa joko lähellä keskustaa tai suuren 

kauppakeskuksen välittömässä läheisyydessä. Jokaisessa liiketoimintamallissa 

tuloslaskelma on saatu positiiviseksi (esimerkki Taulukossa 7). Laskennassa 

kannattavaksi saadut viljelyalat ovat suurehkoja: 1700-5000 m2, mutta kaupallisessa 

mittapuussa maltillisia. Vertailun vuoksi kasvihuonealan keskittymässä Närpiössä 

viljelmät ovat pinta-alaltaan 100-20 000 m2. Kannattavuuslaskelmat ovat 
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yksinkertaistettuja, joten niihin on syytä suhtautua varauksella. Joka tapauksessa ne 

puoltavat ajatusta tutkia älykasvihuonekonseptia tarkemmin.  

Taulukko 7 Opiskelijaryhmän kannattavuuslaskelma (case 2, vihreä ostosähkö ja kaukolämpö). 

 

Erään ryhmän liiketoimintamallissa menestystekijöiksi on nostettu palvelut, imago, 

sijainti, kannattavuus ja (mukana olevat) yritykset. Toinen ryhmä tiivistää konseptinsa 

osuvasti sanoihin ”Rentous, Raikkaus, Runsaus”. Rohkein ajatus on rakentaa 

kasvihuone kaupunginteatterin katolle, kuten kolmas ryhmä on visioinut Kuvassa 25. 

 

Kuva 25 Opiskelijaryhmän ehdotus kasvihuoneen liiketoimintakonseptiksi. 
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Erässä ryhmässä tehtiin systemaattinen vertailu energiavaihtoehdoista, joita ovat vihreä 

ostosähkö, biokaasu sähkön ja lämmön lähteenä, hukkalämpö, kaukolämpö ja 

hakelämpö: edullisimmat kestävän kehityksen energiavaihtoehdot ovat vihreä 

ostosähkö, hukkalämpö ja hakelämpö. Laskelmassa huomioitiin hakelämpölaitoksen 15 

vuoden takaisinmaksuaika.  

4.1 Liiketoimintamallien vertailu 

4.1.1 Taustatietoa skenaarioiden vertailuun 

Liiketoimintamalliskenaarioiden rinnalle saatiin käyttöön asiantuntijalaskelmia 

kasvihuoneen investointikustannuksista, energiataseesta ja käyttökustannuksista. 

Esimerkkilaskelmissa kasvihuoneen pinta-ala on noin 5 000 m2. Tällä tavoin 

suunnitelman taloudellinen kokoluokka hahmottuu ja käyttökustannukset selviävät 

yksityiskohtaisemmin. 

Kuten Taulukosta 8 ilmenee, kaupallisen kasvihuoneen (5605 m2) 

investointikustannukset ovat noin 2,6 milj. € (alv 0%), kun mukana ovat viljelyn 

tarvitsema teknologia ja sisärakenteet. Neliökustannus tästä laskettuna on noin  

457 €/m2. Perinteiseen rakentamiseen verrattuna kasvihuoneen rakennekustannukset 

ovat kuitenkin edullisia, koska materiaalia tarvitaan vähemmän. Opiskelijoiden case-

laskelmissa käytettiin yksinkertaistetusti rakennekustannuksia 100 €/m2 (Jokinen, 

2014). Palveluliiketoimintaa varten rakennettavan yhteisöllisyystilan ja kasvihuoneen 

yhteisinvestoinniksi arvioidaan noin 3,5 milj. € (alv 0%). 
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Taulukko 8 Kasvihuoneinvestoinnin kustannusarviot. 

Investointi Kustannusarvio Kuvailu 

Kasvihuone 5605 m2 

(Tarjous 

kasvihuoneyritykseltä) 

(ALV 0%) 2 560 000 €  

 

(ALV 24%) 3 174 400 € 

 

Kasvihuonerakennus kasvatuskouruilla 

ja tarvittavalla automatiikalla/ 

putkijärjestelmillä, säätöverhoilla, 

valaistuksella, kylmiöllä ja 

pakkauskoneella. Katemariaalina 

erikoismuovikalvo 

Kasvihuone 5450 m2 ja 

Toimisto/yleisötilat 

469 m2  

(Insinööritoimiston 

laskelma) 

(ALV 0%) 3 541 000 € 

 

(ALV 24%) 4 391 000 € 

Talonrakennuksen 

kustannustietojärjestelmän mukainen 

rakennusosa-arviointimenetelmä, ei 

mukana kasvihuonetekniikkaa. 

 

Kasvihuoneen (5000 m2) ja palveluiden toimitilan sisältävän kokonaisuuden 

vuosikustannukset on koottu Kuvaan 26. Samalla kuvaajasta saa yleiskäsityksen 

toimialalla syntyvistä kulueristä. Siinä on myös eritelty muutamia vaihtoehtoja 

lämmitysenergialle ja valaistustekniikalle. HPS viittaa suurpaine-natrium-lamppuihin, 

joita käytetään nykyisin kasvihuoneissa. Energiatehokkaat, mutta 

investointikustannuksiltaan kalliimmat LED-valot ovat tulevaisuuden teknologiaa; 

niiden tehoa kehitetään ja vaikutusta kasvien koostumukseen tutkitaan parhaillaan. 

Kuvaajassa ovat mukana pääomakustannukset kaikille rakennustyypeille; 

kasvihuoneelle, teknisille tiloille ja yhteisöllisyystiloille. Energiakustannukset 

perustuvat energiataseeseen, jossa on mallinnettu Oulun korkeudella sijaitsevan 

kasvihuoneen energiavirrat. Energiataselaskelma, josta ilmenee kuukausittainen 

lämmitys- tai jäähdytystarve on nähtävillä Taulukossa 9. 
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Kuva 26 Tomaatin, kurkun ja salaatin kasvatuksen vuosikustannukset Oulun seudulla (© Antti Huusko, 

lupa julkaisuun saatu). 

 

Taulukko 9 Oulun seudulla sijaitsevan kasvihuoneen energiatase, pinta-ala 5000 m2 (© Antti Huusko, 

lupa julkaisuun saatu). 

 

Näiden tarkennettujen kustannustietojen avulla voidaan arvioida kasvihuone-

liiketoimintamallin yleistä kannattavuutta ja taloudellista liikkumavaraa kuten  

 Millaisia energiavaihtoehtoja voidaan käyttää? 

 Kuinka paljon käyttökatteessa on varaa ylimääräisiin kuluihin kuten 

yhteistyökumppanien esittelemiin automaatio- ja cleantech-ratkaisuihin? 
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 Kuinka riippuvaista liiketoiminta on palveluiden tuomista tuloista?  

Taulukossa 10 on esitetty kasvihuoneen (5000 m2) vuotuinen tuloslaskelma kahdelle 

lämmitysenergiamuodolle käyttäen Kuvan 26 (s. 58) kustannustietoja. 

Tulonlähteenä laskelmassa viljellään tomaatteja. Jos kasvihuoneen yhteyteen 

rakennetaan yhteisöllisyystilat palveluiden tarjoamiseksi, lisätään kustannuksiin 

vuotuisia pääomakustannuksia 50 000 €.  

Taulukko 10 Tuloslaskelma kauko- ja hakelämmitteiselle kasvihuoneelle, pinta-ala 5000 m2. 

Tuloslaskelma, kasvihuone, kaukolämpö 

Tulot 1 155 000 € 

Menot 988 500 €, Sis. Pääomakustannukset 

Tulos  166 500 € 

   Tuloslaskelma, kasvihuone, hakelämpö 

Tulot 1 155 000 € 

Menot 1 019 500 €, Sis. Pääomakustannukset 

Tulos  135 500 € 

   Taustatiedot 
  Kasvihuoneen pinta-ala 5 000 m2 

Investointi 2 560 000 € 

Tomaattien satotaso 110 kg/m2 (Hintsala et al. 2015) 

Tomaattien hintataso 2,1 €/kg (Hintsala et al. 2015) 

(Vaihteluväli 1,325 - 2,88 €/kg) 
  

Tuloslaskelman perusteella sekä kaukolämpö että hakelämpö ovat taloudellisesti 

toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja. Alustavassa liiketoimintaideassa kasvihuoneen 

kumppaneina toimivat cleantech- ja automaatioalan yritykset toimittavat 

omakustannehintaan ja mahdollisten rahoitustukien avustuksella teknologiaansa 

kasvihuoneeseen - voidaan siis puhua älykasvihuoneesta. Tulokseksi ennen veroja 

kertyy laskelman mukaan 135 500 – 166 500 €. Esimerkiksi, jos puolet summasta 

käytetään cleantech-investointeihin ja loput ohjataan kertyneisiin voittovaroihin 

verojen jälkeen, näyttää laskelma Taulukon 11 mukaiselta. Voitosta maksetaan 

veroa 20 %, mikäli toimija on osakeyhtiö tai osuuskunta (Veronmaksajain 

keskusliitto ry 2016). 
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Taulukko 11 Esimerkkilaskelma kasvihuoneen liiketuloksen hyödyntämiseen. 

Tuloslaskelman jatkolaskelma, 50 % välittömiin investointeihin 

 
Min Max 

 
Tarkennus 

Tulos  135 000 166 500 €/v 
 Investoinnit 67 500 83 250 €/v Älyä/cleantechiä kasvihuoneeseen 

Voitto 67 500 83 250 €/v 
 Verot 13 500 16 650 €/v 20 % yhteisöverokanta 

Nettotulos 54 000 66 600 €/v Säästöön: kasvihuoneen korjaus- ja muutosinvestoinnit 
Tästä voidaan maksaa myös osinkoja 

 

Taulukon 11 laskelman perusteella voidaan arvioida, että kaupallisen kasvihuoneen 

muuttaminen älykasvihuoneeksi vaatii lisää tulovirtaa, vaikka tomaatin viljelyllä 

saadaan kerrytettyä vuosittain noin 60 000 – 80 000 €. Palveluliiketoiminnan 

vuosittainen panos on noin 50 000 € pääomakustannuksina. Kääntäen ilmaistuna: 

mikäli palvelut tuottavat vuodessa yli 50 000 € vuokratuloja (8,9 €/m2/kuukausi), 

käyttökate on positiivinen. Mikäli älykasvihuoneen omistajat toimivat itse palvelun 

tuottajina, tulovirta kasvaa mutta samalla syntyy käyttökustannuksia. Tämä 

monimutkaistaa laskelmia ja tekee niistä tapauskohtaisia. Palvelujen tarjoaminen 

lisää älykasvihuoneen houkuttelevuutta ja asiakasvirtoja. Sitä myöten älykasvihuone 

ekoinnovaatioiden näyteikkunana saa positiivista nostetta. 

Asiantuntijalaskelmien perusteella voidaan yhteenvetona voidaan todeta, että 

 Kasvihuone, jonka viljelyala on 5000 m2 on itsessään kannattava ja tuottaa 

vuosittain 135 000 – 166 500 € ennen veroja. 

 Äly- ja cleantech-ominaisuuksien lisäämiseksi tarvitaan lisää kassavirtaa. 

Pienimuotoisesti niin voidaan tehdä kasvihuoneen tuloilla. 

 Palveluliiketoiminta vaatii tuloja yli 50 000 €/vuosi jottei se ole tappiollista. 

Tilaa on laskelmassa käytössä 469 m2.  
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4.1.2 Liiketoimintamallien valinta BMC-tarkasteluun 

Työn aineistona kerättiin kaikkiaan 11 palvelupainotteista liiketoimintamallia ja 2 

kiertotalouden liiketoimintamallia. Kokonaiskuvan saamiseksi kaikki palveluja 

sisältävät ehdotukset on yhdistetty Kuvassa 27. 

PALVELUKONSEPTIEN VERTAILU

Toiminto Esiintymiskerrat ehdotuksissa

Kahvila 9 Kahvila Koulutus Showroom

Kokoustilat 6 Yhteisöviljely

Koulutus 4 Vuokra- Sauna

Vuokraviljely 4 Kokoustilat viljely Jatkojalostus

Showroom 3 Tori/kauppahalli

Yhteisöviljely 3 Muut

Saunatilat 2 Vuokratilat

Jatkojalostus 2 T&K

Tori / kauppahalli 2 Leipomo

Muut 1 Kukkakauppa

Japanilainen puutarha

Trooppinen puutarha

Nettifoorumi  

Kuva 27 Liiketoimintamallien ehdotukset koottuna yhteen; eri palvelutoimintojen esiintymiskerrat 

ehdotuksissa. Showroom on cleantech- ja automaatioalan tuotteiden näyttelytila. 

 

Ehdotusten perusteella kahvila, kokoustilojen tarjoaminen, koulutustoiminta ja 

vuokraviljely koetaan houkuttelevimmiksi palveluiksi kasvihuoneen yhteydessä. 

Vertailun vuoksi Hollannissa toimivassa Horti Knowledge Center-keskuksessa on juuri 

samanlaisia palveluja tarjolla kasvihuonealan yrittäjille ympäri maailman. 

Energiavaihtoehdoiksi tarjottiin vihreää ostosähköä ja hakelämpöä tai kaukolämpöä. 

Asiantuntijalaskelmat vahvistavat nämä taloudellisesti järkeviksi energianlähteiksi. 

Kasvihuoneen sijainniksi ehdotettiin Oulun keskustan tuntumassa olevia saaria, 

Äimäraution siirtolapuutarha-aluetta ja Ideaparkin lähiseutua moottoritien varressa. 

Kiertotalouden vaihtoehtoina esitettiin biokaasun ja orgaanisen lannoitteen 

hyödyntämistä Ruskossa sekä oululaisen teollisuuslaitoksen hukkalämmön käyttämistä 

kasvihuoneen lämmönlähteenä. Tämän työn laajuudessa kiertotalouteen perustuvat 

liiketoimintamallit jätetään pois jatkotarkastelusta: Biokaasun hyödyntäminen vaatii 

Ruskossa uutta sähkön ja lämmöntuottoyksikköä. 1 MW kaasumoottori käyttää 
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vuodessa noin 25 000 MWh biokaasua, mutta kasvihuoneen tarve on vain 16 000 MWh 

vuodessa. Alikapasiteetin takia sähkön hinta (175 €/MWh) ja lämmön hinta  

(100 €/MWh) muodostuvat kalliiksi. Hukkalämmön tapauksessa epävarmuustekijöitä 

on toistaiseksi liikaa, jotta tarkastelua vietäisiin pitemmälle. Tarkempaa suunnitelmaa 

varten tarvitaan teollisuuslaitoksen alustava sitoutuminen ja tietoa teknisesti 

käyttökelpoisen jätelämmön määrästä. 

Sinisen meren strategiassa etsitään toiminnalle uusia suuntia. Sininen valtameri viittaa 

kilpailemattomiin markkinoihin, jotka ovat saavutettavissa. Toisin sanoen pyritään 

tarjoamaan markkinoille tuotetta tai palvelua, joka luo asiakkaille lisäarvoa ilman 

kilpailua (Kim & Mauborgne 2016). Tästä näkökulmasta trooppinen merikylpylä on 

ehdotuksista varteenotettavin; meriuimalan, savusaunan ja lähiruokakahvilan 

yhdistelmää ei ole kaupungissa tarjolla. Sijainniksi ehdotetaan Toppilan salmen rantaa, 

johon Nallikarin ja Hietasaaren matkailijat sekä kaupunkilaiset pääsevät vaivattomasti. 

Arkkitehtuurin keskeisenä elementtinä ovat hirsirakenteet. Merikylpylän (Kuva 28) 

liiketoimintamallin tutkimista jatketaan Business Model Canvas-menetelmän 

mukaisesti.  

Trooppinen merikylpylä

Kotitarve- ja 
yhteisöviljely

Kahvi la / 

ravintola

Showroom

Kokous ja  

koulutus

Trooppinen 

puutarha

Meri -

kylpylä

Savu-

sauna

 

Kuva 28 Liiketoimintamallina "Trooppinen merikylpylä". 

 

Trooppisessa merikylpylässä korostuvat palvelut, näyttävyys ja eksoottisuus. Sen 

kasvihuoneessa viljellään osuuskunta- tai vuokraviljelyperiaatteella. Kaupunkilaisten 

kiinnostus lähiruokaan ja kasvihuonevihannesten rajoitettu saatavuus Oulun seudulla oli 

yksi älykasvihuoneprojektin lähtökohdista. Jotta voitaisiin tutkia lähiruoan kaupallisen 

viljelyn ansaintalogiikkaa tarkemmin, valitaan toiseksi BMC-malliksi ”lähiruoka-
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markkina” (Kuva 29). Business Model Canvas on liiketoimintasuunnitelman 

ensimmäinen vaihe, jonka jälkeen tarkastellaan arvoverkostoja.  

Tutkimus- ja kehityskeskus, kasvitieteellinen puutarha Lähiruokamarkkina

Kahvi la / 
ravintola

Ja lostus ja  

pakkaus

Myymälä  / 

tori

Kaupallinen 
viljely

 

Kuva 29. Liiketoimintamallina ”lähiruokamarkkina”. 

 

Vuosikustannus- ja kannattavuuslaskelmissa luvussa 4.1.1 ilmeni, että äly- ja cleantech- 

elementtien lisäämiseksi kasvihuoneeseen vaaditaan tuloja joko kaupallisen 

kasvihuoneen ja palvelujen yhdistelmästä tai huomattavia lisätuloja palveluista. Jotta 

molemmat vaihtoehdot säilyvät mukana, lähiruokamarkkina-ehdotuksessa pidetään 

mukana optiota cleantech- ja automaatioyritysten kumppanuudesta. 

4.1.3 Business Model Canvas 

Business Model Canvas (BMC) kuvaa millaista arvoa asiakkaille luodaan 

liiketoimintamallissa ja miten se toteutetaan tehokkaasti. BMC on myös ajattelun ja 

jatkokehittelyn apuväline: yhdelle arkille tiivistettynä liiketoimintamalli voidaan esitellä 

helposti ja sitä voidaan muokata. Tässä luvussa esitellään työn tekijän luomat BMC-

mallit kahdelle aineistosta saadulle ehdotukselle. Trooppinen merikylpylä-mallissa 

cleantech- ja automaatioyrityksillä on näytteilleasettajan rooli: innovaatioita esitellään 

niille varatussa näyttelytilassa. Viljely on pienimuotoisempaa yhteisö- ja 

kotitarveviljelyä. Lähiruokamarkkina- mallissa kaupallinen viljely tuottaa ylimääräisiä 

tuloja, jotka käytetään cleantech- ja älyinvestointeihin kasvihuoneeseen. Tällöin 

kasvihuone voi toimia tuote-esittelyjen lisäksi referenssikohteena. 
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Trooppinen merikylpylä, Toppilan salmi 

 

Kuva 30 Troopisen merkikylpylän havainnekuva (© Jaakko Vänttilä, lupa kuvan julkaisuun saatu). 

Toiminnot: Kotitarve-ja yhteisöviljely, trooppinen puutarha, merikylpylä, savusauna, 
kahvila/ravintola, kokous-ja koulutus, showroom  
 
Business Model Canvas 
Asiakassegmentit: Cleantech-yritykset (showroom), kaupunkilaiset ja turistit (elämys/ 
palvelutila ja yhteisöviljely), palvelujen tarjoajat (vuokralaisina) 
 
Asiakassuhteet: läheinen yhteistyö vuokrayrityksiin ja viljelijäyhteisön vastuuhenkilöihin. 
 
Jakelukanavat: Ei konkreettisia jakelukanavia (palvelut tarjotaan paikan päällä, vihannekset 
haetaan itse). 
 
Arvolupaus: Viihtyisä, ekologinen ja houkutteleva ympäristö palveluntuottajien asiakkaille ja 
Cleantech-yritysten näyttelytilassa vieraileville yhteistyökumppaneille. Osittain valmis asiakas-
kunta viljely-yhteisön myötä. Potentiaalia turismituloihin oululaisten lisäksi. Rentouttava 
keidas lähellä keskustaa savusaunan ja kylpylän käyttäjille. 
 
Tulovirrat: Osuuskuntamaksut yhteisöviljelystä, pääsylipputulot saunasta, puutarhasta ja 
kylpylästä, vuokra muilta palveluntuottajilta (kahvila/kokous/koulutus), vuokra showroom-
tilassa tuotteitaan esitteleviltä cleantech-yrityksiltä  
 
Avaintoiminnot: Älykasvihuoneen ja oheistoimintojen rakentaminen, viljelyn ja yritys-
toiminnan aloittaminen yhteistyössä palveluntuottajien kanssa, cleantech-verkoston ylläpito ja 
kehittäminen, huolto ja kunnossapito, markkinointi  
 
Avainpartnerit: Matkailuyhdistykset, cleantech- ja automaatioyritykset, koulutuksen ja 
kahvila/kokouspalvelujen tarjoajat, viljelijäyhteisö  
 
Avainresurssit: Älykasvihuone ja palvelujen tilat, meri, uusiutuva energia, vesi ja ravinteet, 
puutarhuri, hallinto 
 
Kustannusrakenne: Henkilöstökulut, rakennuttaminen, vihannesten ja palvelujen tuotanto-

kustannukset, huolto ja kunnossapito, markkinointi
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Lähiruokamarkkina, Äimäraution siirtolapuutarhan alue  

 

Kuva 31. Havainnekuva kaupallisesta kasvihuoneesta (© Jaakko Vänttilä, lupa kuvan julkaisuun saatu). 

 
Toiminnot: Kaupallinen viljely, kasvinjalostus ja pakkaus, myymälä/tori, kahvila  
 
Business Model Canvas 
Asiakassegmentit: Vähittäiskauppaketjut Oulun seudulla, lähiruokaa tarjoavat ravintolat, 
lähiruoan suorahankinnasta kiinnostuneet kaupunkilaiset  
 
Asiakassuhteet: Läheinen yhteistyö ravintoloihin, vähittäiskauppaketjut tukkurin kautta.   
 
Jakelukanavat: Alihankkijana kasvisten jakeluun erikoistunut tukkuliike; joka sijaitsee 
logistisesti järkevästi Äimäraution läheisyydessä. Suoramyynti kaupunkilaisille 
 
Arvolupaus: Korkeampi kate lähiruoan myynnistä, brändi Oulun seudun kauppiaille: tarjotaan 
uusiutuvalla energialla tuotettua laadukasta lähiruokaa. Myymälä/tori viljelytiloissa vahvistavat 
brändiä ja kaupunkilaisilla on mahdollisuus hankkia lähiruokaa elämyksellisesti.  
 
Tulovirrat: Vihannesten myyntitulot, kahvilan vuokratulot 
 
Avaintoiminnot: Älykasvihuoneen rakentaminen, viljelykasvien ja lajikkeiden valinta, viljelyn ja 
yritystoiminnan aloittaminen, viljely, sadonkorjuu, pakkaus, viherjätteen kierrätys biokaasun 
raaka-aineeksi, markkinointi. 
 
Avainpartnerit: Kasvistukkuri, Oulun Jätehuolto, cleantech- ja automaatioyritykset, ravintolat  
 
Avainresurssit: Älykasvihuone, viljelyhenkilökunta, tori/kahvila, uusiutuva energia, vesi ja 
ravinteet, hallinto, vihannesten kuljetus  
 
Kustannusrakenne: Henkilöstökulut, rakennuttaminen, tuotantokustannukset, huolto ja 

kunnossapito, jakelu, markkinointi 
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Trooppisen merikylpylän ehdoton vahvuus on kiinnostava ja luokseen kutsuva 

kokonaisuus. Se houkuttelee monenlaisia asiakassegmenttejä, kuten turisteja, vapaa-

ajanviettäjiä, koululuokkia, koulutuksiin osallistujia, kokousryhmiä ja lähiruoan 

viljelystä kiinnostuneita ihmisiä. Kiintoisa kokonaisuus luo arvonlisää kaikille 

kasvihuoneen yhteydessä toimiville vuokrayrityksille. Cleantech- ja automaatioyritykset 

voivat helpommin saada media- ja asiakasnäkyvyyttä tuotteilleen. Sen heikkoutena on 

tässä vaiheessa epätietoisuus kannattavuudesta. Toistaiseksi ei ole selvää saadaanko 

lukuisilla tarjotuilla palveluilla kerrytettyä tuloja niin paljon, että kasvihuoneeseen 

voidaan investoida cleantech- ja automaatioratkaisuja. Vai muodostuuko cleantech- ja 

automaatioyritysten rooli näytteilleasettajaksi ja tuotteiden yleisesittelyksi? 

Lähiruokamarkkinan vahvuus on selkeä ja yksinkertainen liiketoimintamalli, jota 

kannattelee lähivihannesten tuotanto. Lisäksi se on alustavien asiantuntijalaskelmien 

myötä todettu kannattavaksi. Vuosittain kertyy myös tuloja, joita voidaan käyttää 

cleantech- ja automaatioinvestointeihin ja syntyy älykasvihuone. Logistiikka järjestyy 

luontevasti, sillä suunniteltujen tuotantotilojen läheisyydessä sijaitsee kasvistukku. 

Lähistöllä viljelevät siirtolapuutarhurit ovat myös potentiaalisia asiakkaita. Toisaalta 

tässä liiketoimintamallissa yhteisöllisyys jää vähäiseksi, sillä yhteisö- tai 

osuuskuntaviljelyä ei ole kirjattu mukaan. Mukana on kuitenkin kahvila ja myymälä tai 

tori kaupunkilaisten kokoontumispaikaksi. Heikkoutena voidaan mainita tarve löytää 

kasvihuoneyrittäjä, joka haluaa yksin ottaa kaupallisen vastuun suuresta kasvihuoneesta. 

Tontin kustannukset voivat nousta kaupunkiseudulla liian huomattaviksi, jolloin sijainti 

täytyy etsiä jostain kauempaa. Kahvila ja suoramyynti eivät silloin välttämättä kannata. 

Molemmissa liiketoimintamalleissa yksi iso haaste on ansaintalogiikka ja omistajuus: 

mikä verkoston jäsenistä omistaa liiketoiminnot ja millaisia tuloja kukin verkoston jäsen 

kerää? Liiketoimintaan sisältyy aina riskejä. Taulukkoon 12 on koottu 

opiskelijaryhmien pohtimia riskejä älykasvihuoneen liiketoiminnalle sekä ehdotukset 

riskien hallintaan. 
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Taulukko 12. Liiketoiminnan riskit ja niiden hallinta. 

Riski Kuinka hallita 

Ei saa rakentaa Yhteistyö kaavoittajien kanssa varhaisessa vaiheessa 

Tiloja ei saada vuokrattua 

Houkutteleva sijainti, vuokralaisten sitouttaminen (esim. 

osakkaana) 

Tuotantoa ei saada myytyä Mitoitetaan tuotanto kysynnän mukaan 

Sato ei onnistu Kontrolloidut olosuhteet, ammattipuutarhurit 

Käyttäjäkunta pysyy suppeana Medianäkyvyys, käyttäjäkokemukseen panostaminen 

Rahoituksen saaminen 

Kannattavuuslaskelmat, rahoittajien mukaan ottaminen 

suunnitteluun, rahoittajien sitouttaminen (esim. osakkaana) 

Yrittäjän toiminta kannattamatonta Monta tulovirtaa; riskin hajauttaminen 

 

Asiantuntijatyöpajassa esitettiin apukysymyksiä BMC:n työstämiseksi ja 

liiketoimintamallin hiomiseksi. Seuraavia näkökulmia on hyvä pohtia erityisesti, kun 

etsitään rahoittajia. Ne liittyvät suoraan investoinnin houkuttelevuuteen. 

 Idean markkinointi yleisesti: Miksi, miten, mitä? 

 Miten kasvihuoneesta tulee kiinnostava paikka, jossa halutaan vierailla? 

 Kuinka tietoisuus älykasvihuoneesta pidetään yllä? Kuinka saadaan näkyvyyttä? 

 Kuinka löydetään rahoittajat, kuinka kasvatetaan tuloja? 

Liiketoimintamallien kantava teema on kestävä kehitys, jonka tulisi täyttää sekä 

taloudelliset, ekologiset että sosiaaliset kriteerit. Asiantuntijatyöpajassa kirjattiin 

älykasvihuoneeseen soveltuvia mittareita, joita voidaan käyttää kestävyyden 

arvioinnissa. Kestävän kehityksen periaatteiden mukainen tarkastelu molemmista 

ideoista on nähtävissä Taulukossa 13, niiltä osin kuin se on aineiston puitteissa 

mahdollista. Kriteeristö palvelee erityisesti jatkotutkimusta, mikäli liiketoimintamallien 

kustannus- ja kannattavuuslaskelmia, kiinnostuneita rahoittajia sekä toiminnan-

harjoittajia selvitetään tarkemmin. Tähänastisen tiedon valossa liiketoimintamalleilla on 

erityisesti positiivisia ympäristö- ja sosiaalisia vaikutuksia. Talouden mittaristo selviää 

yksityiskohtaisemmin lisälaskennalla. 
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Taulukko 13 Kestävän kehityksen mittaristo älykasvihuoneelle. Arvioinnissa käytetty: positiivinen 

vaikutus (+), neutraali vaikutus (0), negatiivinen vaikutus (-) ja ei toistaiseksi tietoa (?) 

Talous Trooppinen merikylpylä Lähiruokamarkkina 

 

▪Kannattavuus (käyttökate) 

▪Investoinnin 

takaisinmaksuaika 

▪Markkinat tuotteille ja 

palveluille 

▪Työvoiman tarve 

▪Huoltokustannukset 

 

 

? 

? 

 

+ 

 

? 

? 

 

+ 

? 

 

+ 

 

? 

? 

Ympäristö   

 

▪Energianlähde (hiilijalanjälki) 

▪Kuljetusten vähentyminen 

▪Rakennusten energiatehokkuus 

▪Jätteiden kierrätys 

▪Kemikaalien vähentäminen 

lannoituksessa 

 

 

+ 

0 

+ 

+ 

? 

 

+ 

+ 

0 

+ 

? 

Sosiaalinen näkökulma   

 

▪Kasvihuoneen saavutettavuus 

▪Uusien sosiaalisten 

verkostojen luominen 

▪Tietoisuus ja tiedotus 

▪Esteettisyys  

▪Osallistumiskynnys 

(kustannukset)     

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

? 

 

+ 

0 

 

+ 

0 

? 
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4.2 Arvoverkostojen tarkastelu 

4.2.1 Trooppinen merikylpylä ja lähiruokamarkkina 

Kuten työn teoriaosiossa todettiin, arvoverkostojen strategisessa johtamisessa pyritään 

löytämään lisäarvoa kaikille verkoston partnereille sekä asiakkaille. Arvoverkoston 

analyysi on tärkeää, koska positiivinen tulos voi vahvistaa ihmisten sitoutumista 

verkostoon. (Allee 2002, Grudinschi 2011, Grudinschi 2014, Moore 2000.) Helanderin 

(2004) ja Herralan et al. (2011) mukaan toimivassa arvoverkostossa on huomioitu arvon 

tuotto, ydinosaaminen, suhteet ja kanssakäyminen. Viimeksi mainittu voi olla 

materiaalia, rahaa, resursseja tai sosiaalista kanssakäymistä. Lisäksi Grudinschi (2014) 

toteaa, että sosiaalisen arvon tuottaminen on tullut strategiseksi tavoitteeksi julkisen 

sektorin lisäksi myös yksityisellä sektorilla, jossa pyritään taloudellisen voiton ja 

yhteisen hyvän tasapainoon.  

Yhteisöllisen älykasvihuoneen konsepti toteuttaa edellä mainittuja piirteitä: se on 

arvoverkosto, jossa sosiaalinen arvontuotto ja yksityinen sektori kohtaavat. Tässä 

luvussa tarkastellaan älykasvihuonetta arvoverkostona. Edellisessä luvussa esitettiin 

liiketoimintamallit kahdelle ehdotukselle: ”Trooppisessa merikylpylässä” korostuvat 

elämykset, palvelut vihreässä olohuoneessa ja pienen mittakaavan yhteisöllinen 

kasvihuoneviljely. ”Lähiruokamarkkinassa” keskitytään laadukkaan lähiruoan 

tuottamiseen kaupallisessa mittakaavassa. Molemmissa on mukana partnerina 

cleantech- ja automaatioalan yrityksiä esittelemässä ja mahdollisesti kehittämässä 

innovaatioitaan.  

Arvoverkosto ja liiketoimintamallin sisältö täydentävät toisiaan. Liiketoimintamallissa 

mainitaan potentiaaliset asiakkaat ja yhteistyökumppanit, jotka muodostavat pää-

asiallisesti arvoverkoston. Arvoverkostossa tätä ajatusta syvennetään, sillä siinä 

pohditaan toimijoiden rooleja ja millaista molemminpuolisesta hyötyä voidaan saada 

aikaan. Arvoverkoston avulla voidaan havainnollistaa sekä kokonaisuutta että kunkin 

jäsenen yksittäistä osuutta.  
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Kuvassa 32 on esitetty uudelleen teorialuvussa käsitelty arvoverkoston analysointi 

viiden kysymyksen avulla. Kolme ensimmäistä kysymystä ovat yhteneviä tässä työssä 

käytetyn Business Model Canvas -menetelmän kanssa. Kysymykset 4. ja 5. 

arvoverkoston jäsenistä ja heidän välisestä yhteistyöstään syventävät analyysia. 

  

Kuva 32 Pääkysymykset arvoverkoston analyysiin. Mukana arvoverkoston toimivuuteen vaikuttavat 

tekijät: arvo, ydinosaaminen, suhteet ja toimijoiden välinen kanssakäyminen (Helanderin 

2004 ja Herralan et al. 2011 mukaan). 

 

Edellä esiteltyä Helanderin (2004) ja Herralan et al. (2011) menetelmää sovellettiin 

yhteisöllisen älykasvihuoneen tapaukseen, josta on eriytetty kaksi liiketoimintamallia. 

Taulukossa 14 on kuvattu arvoverkoston analyysi työn tekijän toimesta sekä Troopiselle 

merikylpylälle että Lähiruokamarkkinalle. Analyysissa muun muassa pohditaan 

toimijoita, jotka voivat tuottaa parhaiten arvoa määritellyillä resursseilla. Ehdotukset 

näistä verkoston parhaista toimijoista perustuvat ideoihin tai alustavaan kiinnostukseen, 

joita sidosryhmäkeskusteluissa on ilmennyt. Arvoverkoston määrittelyn lisäksi 

kumpikin arvoverkosto on visualisoitu Bovetin ja Marthan mallilla (2000b), ja ne on 

esitetty Kuvissa 33 ja 34 sivulla 72. 
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Taulukko 14 Arvoverkoston analyysi; Trooppinen merikylpylä ja Lähiruokamarkkina. 

Analyysikysymykset 

 

Trooppinen merikylpylä Lähiruokamarkkina 

1. Kuka on asiakas?                  

Mitä asiakas arvostaa? 
▪Cleantech/automaatioyritykset 
(showroom): arvostavat kasvi-

huonetta esittelytilana ja 

saavutettavuutta 

 

▪Kaupunkilaiset ja turistit 

(savusauna ja yhteisöviljely): 

arvostavat viihtyisiä tiloja, hyvää 

palvelua, omatoimista viljelyä, 

elämyksellisyyttä, saavutettavuutta 

 

▪Palvelujen tarjoajat 

(vuokralaisina): arvostavat 

ennakoitavaa ja riittävää 

asiakasvirtaa, viihtyisiä ja siistejä 

tiloja, sopivaa vuokratasoa 

 

▪Vähittäiskaupat Oulun seudulla: 

arvostavat toimitusvarmuutta, 

laatua, kohtuullista hintatasoa 

 

▪Lähiruokaa tarjoavat ravintolat: 

arvostavat laatua, hyvää makua, 

toimitusvarmuutta, aitoa tarinaa 

 

▪Lähiruoan suorahankintaa 

tekevät kaupunkilaiset: arvostavat 

laatua, hyvää makua, puhdasta 

ruokaa, ekologisuutta, esteettisyyttä, 

saavutettavuutta 

2. Mitä toimijoita tarvitaan 

arvon tuottamiseksi? 

1. Kohteen markkinoija 

2. Cleantech/automaatioyritykset 

(innovaatioiden esittely) 

3. Koulutuksen tarjoaja(t)  

4. Kahvila/kokouspalvelujen 

tarjoajat 

5. Viljelijäyhteisö 

1. Kasvistukkuri (logistiikka) 

2. Kasvijätteiden kierrättäjä 

3. Cleantech/automaatioyritykset 

(teknologiatoimittajat) 

4. Lähiruokaravintolat  

(auttamassa brändin luonnissa) 

3. Mitä resursseja tarvitaan 

toimintoja varten? 

▪Älykasvihuone              

▪Palvelujen tilat, meri                                        

▪Uusiutuva energia                    

▪Vesi ja ravinteet                 

▪Puutarhuri, hallinto 

▪Älykasvihuone                             

▪Tori ja kahvila 

▪Viljelyhenkilökunta, hallinto          

▪Uusiutuva energia                       

▪Vesi ja ravinteet                  

▪Kuljetus 

4. Kuka voi parhaiten 

tuottaa arvoa näillä 

resursseilla? 

Ehdotuksia: 

1. Oulun kaupunki, matkailu-

yhdistykset, leirintäalue, Eden 

2. Noin 16 cleantech/automaatio- 

yrityksen ryhmä, joka kerättiin 

Oulun yliopiston hankkeessa  

3. Go-Arctic (ohjelmapalvelujen 

myyjä ja tuotteistaja) 

4. Uniresta,muut paikalliset toimijat  

5. Kasvihuoneosuuskunta 

Ehdotuksia: 

1. Kasvishovi (vihannestukku 

Limingantullissa) 

2. Oulun Jätehuolto  

3. Noin 16 cleantech/automaatio- 

yrityksen ryhmä, joka kerättiin 

Oulun yliopiston hankkeessa 

4. Tuba, Puistola, Lasaretti, Virta, 

Hugo, Huovisen leipomo 

5. Kuinka toimijat tekevät 

yhteistyötä ja vaikuttavat 

toisiinsa? 

 Graafi Kuvassa 33: 

▪ Viljelijäyhteisö käyttää älykasvi-

huonetta ja voi toimia palautteen-

antajana mahdollisille cleantech/ 

automaatioinvestoinneille 

▪ Älykasvihuone toimii 

vuokranantajana palveluille ja 

houkuttelee merikylpylän ja 

puutarhan avulla asiakkaita kaikille 

▪ Cleantech/automaatioyrittäjät 

saavat kiinnostavan ympäristön 

innovaatioiden esittelytilalle ja 

verkoston yritysyhteistyöhön 

 Graafi Kuvassa 34: 

▪ Cleantech/automaatioyrittäjät 

tarjoavat omakustannehintaan 

innovaatioitaan älykasvihuoneeseen 

ja saavat referenssikohteen 

▪ Ravintolat auttavat älykasvi-

huoneen tuotteiden markkinoinnissa 

ja saavat tarinan annoksilleen 

▪ Kasvijätteen kierrättäjä vastaan-

ottaa kasvijätettä ja palauttaa 

kompostia lannoitteeksi kasvi-

huoneeseen 
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Kuva 33 Trooppisen merikylpylän arvoverkosto. 

 

 

Kuva 34 Lähiruokamarkkinan arvoverkosto. 

 

Arvoverkostojen kuvaajista (Kuvat 33 ja 34) havaitaan, että kyseessä on todellakin 

verkosto: toimijoista ei voida muodostaa perinteisiä lineaarisia arvoketjuja. 

Molemmissa arvoverkostoissa syntyy kahdensuuntaisia hyötysuhteita. Toiseen suuntaan 

tapahtuu aineellista vaihtokauppaa, jossa rahaa vaihdetaan tuotteisiin tai palveluihin ja 

kasvijätteestä tehdään lannoitetta. Toiseen suuntaan virtaa aineetonta hyötyä; muun 

muassa cleantech/ automaatio-yritysverkostossa voidaan synnyttää uusia tuotteita, 

viljelijäyhteisö voi toimia innovaatioiden käyttäjänä ja palautteenantajana, 

lähiruokaravintolat voivat kertoa annoksestaan tarinan paikallisesta ruoan kiertokulusta 

ja kokonaiskonseptista syntyy huomioarvoa kaikille. Hyötynäkökulmasta tarkasteltuna 
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arvoverkostossa mukana oleminen näyttäytyy jokaiselle toimijalle positiivisena. 

Lopullinen päätös projektin eteenpäin viemisestä jää kuitenkin rahoittajien 

kiinnostuksen, taloudellisten laskelmien ja verkoston jäsenten sitoutumisen varaan. 

Trooppisessa merikylpylässä muodostuu aliverkostoja, joissa kolme toimijaa vaikuttaa 

toisiinsa. Tässä liiketoimintamallissa kaikki asiakkaat ovat suorassa vuorovaikutus-

suhteessa älykasvihuoneeseen. Siten asiakastarpeista saadaan ensikäden tietoa. 

Lähiruokamarkkinassa suurimmat asiakasryhmät tavoitetaan tukkuliikkeen kautta. Sen 

kanssa on syytä kehittää hyvä kumppanuus asiakastyytyväisyyden takaamiseksi.  

Cleantech- ja automaatioyritysten rooli poikkeaa toisistaan arvoverkostoissa. 

Trooppisessa merikylpylässä nämä yritykset ovat vuokra-asiakkaana ja esittelevät 

tuotteitaan näyttelytilassa. Ne hyötyvät muodostuvasta toimialaverkostosta ja 

viljelijäyhteisöstä. Rahallisesti panos on vähäinen, mutta innovaatioista ei saada 

referenssikohteita. Lähiruokamarkkinassa cleantech- ja automaatioyritykset ovat 

kumppanina: älykasvihuoneeseen hankitaan kertyneillä voittovaroilla omakustanne-

hintaan innovaatioita, jotka parantavat esimerkiksi energiatehokkuutta ja hyödyntävät 

uutta Internet of Things-teknologiaa. Teknologian toimittajat saavat ennakko-

luulottoman referenssikohteen tuotteilleen. 

4.2.2 Yleistys yhteisöllisen älykasvihuoneen arvoverkostosta  

Tässä työssä esitetyt liiketoimintamallit ovat esimerkinomaisia, tutkimusaineistosta 

löydettyjä tapauksia. Tulevaisuudessa mahdollisesti toteutettavan älykasvihuoneen 

liiketoimintamalli riippuu kuitenkin ensisijaisesti rahoittajista ja yritysideaan 

sitoutuneista toimijoista. Siksi esitetään vielä yleinen arvoverkostokartoitus 

yhteisöllisestä älykasvihuoneesta (Kuva 35). Siihen on koottu kaikki aineistosta 

löydetyt ja sidosryhmäkeskusteluissa havaitut potentiaaliset yhteistyökumppanit. Tätä 

yleisluontoista arvoverkostoa voi ajatella jatkoselvityksen lähtökohtana; siitä voi 

todennäköisesti löytää rungon projektiin sitoutuvista tahoista. Osa toimijoista on 

mainittu useammassa roolissa, esimerkiksi kasvihuoneosuuskunta voisi toimia sekä 

kumppanina että rahoittajana osuuskuntalainan turvin. 
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Kuva 35 Mahdollisia arvoverkoston jäseniä yhteisöllisessä älykasvihuoneessa. 

 

Kuten Kuva x havainnollistaa, yhteisöllisessä älykasvihuoneessa on laaja-alaisesti 

aineksia liiketoimintaan ja mahdollisuuksia monenlaisten yhteisöjen muovautumiseen. 

Sidosryhmäkeskusteluissa on päällimmäisenä ollut aistittavissa innostusta - konsepti 

ruokkii mielikuvitusta ja osuu moneen trendiin kuten puhtaisiin teknologioihin, 

terveystietoisuuteen ja yhteisöllisyyteen. Tämä piirre on samanaikaisesti vahvuus ja 

heikkous; suuresta joukosta ideoita on työläämpää löytää lopullista toteuttamiskelpoista 

liiketoimintamallia. 

Merkittävin aineistosta esiin noussut seikka on kysymys vastuunkannosta: kuka 

arvoverkoston jäsen omistaa yhteisöllisen älykasvihuoneen (liiketoiminnan ja 

kiinteistöt) eli kantaa siitä vastuun? Omistajatiimissä olisi hyvä olla mukana 

asiantuntemusta kasvihuoneviljelystä, sillä se on oma erityisalansa. Toinen pohdintaa 

liittyy palvelujen ansaintalogiikkaan: Kuka on palvelujen tuottaja, tilaaja ja myyjä? 

Tämän työn aineistossa ehdotettiin palvelutilojen vuokraamista, mutta muita 

vaihtoehtoja on esimerkiksi jonkinlainen komissiopalkkio tai palvelut omistajien itse 

tarjoamana. 
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Rahoittajien löytäminen on omistajien lisäksi toinen ratkaiseva tekijä yhteisöllisen 

älykasvihuoneen toteutumisessa. Yksi mahdollisuus on hyödyntää verkoston 

joukkovoimaa: toimintaan voisi sitouttaa jäseniä ottamalla heitä osakkaiksi ja 

hankkimalla siten omaa pääomaa. Esimerkiksi kasvihuoneosuuskunta voisi ottaa lainan 

kasvihuonekiinteistön rakentamiseksi. Viime aikoina start up-toimintaa on alettu 

käynnistää joukkorahoituksella, jossa aiheesta kiinnostuneet yksityiset henkilöt tukevat 

liiketoiminnan aloittamista. Joka tapauksessa älykasvihuone lisätiloineen on miljoona-

luokan investointi, joten yrityslainaa tai kiinnostunut mesenaatti tarvitaan sen 

rakentamiseksi. 

Cleantech- ja automaatioyritysverkoston kehityshankkeet mahdollistavat TEKES-lainan 

tai -rahoituksen hakemisen. TEKES:llä on hanketyyppejä, joissa on helpotettu 

yritysryhmänä tehtäviä hankkeita. Oulun yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu ja 

tutkimusinstituutit ovat luontevia kumppaneita pitämään tutkimuksellista verkostoa yllä 

ja osallistumaan partnerina hankkeeseen. Kehityshankkeisiin voidaan TEKES:in lisäksi 

hakea rahoitusta esimerkiksi Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) tai 

pohjoismaisesta Interreg-rahastosta.  

Oulun kaupungin tuki yhteisölliselle älykasvihuoneelle vaikuttaa tärkeältä. Kaupunki 

voi tarjota apuaan erityisesti kasvihuoneen sijainnin valinnan ja kaavoituksen osalta. 

Mutta se voi toimia myös hankekumppanina rahoitushauissa, sillä Oulu on mukana 

Suomen suurten kaupunkien INKA-verkostossa vähähiilisten ratkaisujen edistämiseksi. 

Kaupungin kautta älykasvihuoneelle voi syntyä luontevia asiakasvirtoja, jos sitä 

käytetään luokkaretkien kohteena tai green care- terapiassa. 

4.3 Pohdinta 

Tässä työssä löydettiin lukuisia syitä, jotka puoltavat yhteisöllisen älykasvihuoneen 

toteuttamista. Lähiruoan, puhtaan ravinnon ja omatoimisen viljelyn on jo aiemmin 

todettu kiinnostavan kuluttajia, ja markkinat ovat kasvussa (TSN Gallup 2013, 

Mikkonen 2014, Ruoka-Suomi 2014, Hintsala et al. 2015.) Myös tämän työn 

sidosryhmäkeskusteluissa oli havaittavissa kiinnostusta yhteisöllisyyttä edistävään 

älykasvihuonekonseptiin niin cleantech- ja automaatioyrittäjien, tutkimuslaitosten kuin 
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kaupunkilaistenkin osalta. Työssä tunnistettiin kansainvälistä markkinapotentiaalia 

cleantech-alalla (Copenhagen Cleantech Cluster 2012.) ja alueellista 

markkinapotentiaalia lähivihanneksille talvella (Luonnonvarakeskus 2015b, 

sidosryhmäkeskustelut). Siten voi olla perusteltua yhdistää älykasvihuoneessa 

lähivihannesten viljely ja cleantech-alan yrittäjien referenssikohde. Syntyvä cleantech- 

ja automaatioyrittäjien verkosto myös edesauttaa yrittäjien kohtaamisia ja uusien 

tuoteideoiden kehittelyä yhteistyössä. 

Kannattavuuslaskelmissa todettiin, että pinta-alaltaan 5000 m2:n kasvihuone kerryttää 

ylimääräisiä viljelytuloja. Kertyneitä voittovaroja voidaan ohjata äly- ja cleantech-

tuotteiden investointeihin. Sen sijaan palveluliiketoiminnasta saatiin tietoa vain 

palvelutilan investoinnista, tulovirrat ovat epävarmoja. Koska kannattavuuslaskelmat 

ovat tämän työn laajuudessa epätäydellisiä, ovat ehdotetut liiketoimintamallit 

viitteellisiä. ”Trooppinen merikylpylä” ja ”Lähiruokamarkkina” ovat tutkimisen arvoisia 

konsepteja, mutta lopullista suositusta parhaasta liiketoimintamallista ei voida esittää 

taloudellisten tietojen rajallisuuden takia. 

Yhteisöllisen älykasvihuoneen arvoverkoston moninaisuus ja lukuisat liike-

toiminnalliset vaihtoehdot ovat sekä heikkous että vahvuus. Se mahdollistaa useita 

ansaintalogiikoita ja kohtaamispaikan lukuisille asiakasryhmille sekä tuotteiden ja 

palveluiden tarjoajille. Samalla mahdollisuuksien looginen rajaus ja valinta lopullisesta 

liiketoimintamallista yhteistyöverkostoineen hankaloituvat. Seuraavassa vaiheessa 

rahoittajien ja liiketoiminnan omistajien roolista tulee keskeinen: kompetenssit, intressit 

ja tavoitteet ohjaavat liiketoimintamallin tiettyyn suuntaan. 

Allee (2002) painottaa arvoverkoston analyysin tärkeyttä, koska positiivinen tulos voi 

vahvistaa ihmisten sitoutumista verkostoon. On mahdollista, että myönteinen voima voi 

toimia toisinkin päin. Hypoteesina voidaan esittää, että arvoverkoston analyysi 

suunnitteilla olevasta verkostosta edesauttaa jäsenten liittymistä mukaan, kun 

kokonaisuus ja omat edut ovat tiivistetysti nähtävillä.  

Onko yhteisöllinen älykasvihuone toteutuessaan hyvä arvoverkosto? Helanderin (2004) 

ja Herralan et al. (2011) mukaan toimivassa arvoverkostossa on huomioitu arvon tuotto, 
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ydinosaaminen, suhteet ja kanssakäyminen. Kaikki edellä mainitut elementit on 

käsitelty tämän työn arvoverkoston analyysissa, ja jokaiselle toimijalle on löydetty 

luontainen rooli analyysin mukaisesti. Konseptissa on mukana myös aliverkostoja ja 

verkoston jäsenten kokonaismäärä on suuri. Siksi kanssakäyminen on todennäköisesti 

merkittävin yksittäinen verkoston toimintaa uhkaava tekijä. Tällä tarkoitetaan 

informaation riittämätöntä kulkeutumista ja informaatiokatkoja. Tiedostamalla ongelma 

etukäteen voidaan älykasvihuoneen konseptiin sisällyttää tiedotus- ja keskustelukanava. 

Esimerkiksi eräässä opiskelijaryhmän liiketoimintamallissa ehdotettiin älykasvihuone-

foorumia kaikille käyttäjille. 

Grudinschi et al. (2013.) painottavat, että tasapuolisuus ja riittävä tyytyväisyys jokaisen 

verkoston osapuolen taholta ovat edellytyksiä pitkäkestoiselle ja hedelmälliselle 

arvoverkoston toiminnalle. Tässä työssä löydettiin molemminpuolisia hyötyjä kaikille 

verkoston toimijoille, kun analysoitiin sekä ”Trooppista merikylpylää” että 

”Lähiruokamarkkinaa”. Lopullinen tulkinta tyytyväisyyden asteesta kuullaan verkoston 

jäseniltä, mutta tämän työn tulosten perusteella verkoston toiminnan onnistuminen 

vaikuttaa mahdolliselta. 

Yhteisöllisessä älykasvihuoneessa pyritään taloudellisen voiton ja yhteisen hyvän 

tasapainoon. Tämä ei ole liike-elämässä tavatonta, sillä Grudinschin (2014) mukaan 

sosiaalisen arvon tuottaminen on tullut strategiseksi tavoitteeksi julkisen sektorin lisäksi 

myös yksityisellä sektorilla. Lisäksi Grudinschi (2014) raportoi useampia sektoreita 

yhdistävistä yhteistyömuodoista, jotka pyrkivät arvontuottoon ratkaisemalla sosiaalisia 

tai ympäristöön liittyviä ongelmia. Tässäkin mielessä yhteisöllinen älykasvihuone osuu 

ajan hermoon. Toimialojen välinen yhteistyö vaikuttaa loogiselta, sillä uuden arvon 

luonti tapahtuu usein eri tieteenalojen rajapinnoilla. 
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5 ARVIOINTI JA YHTEENVETO 

5.1 Tutkimuksen kontribuutio 

Tässä tiivistetään johdannossa esitettyihin tutkimuskysymyksiin löydetyt vastaukset. 

TK1. Miten liiketoimintamallia voidaan hyödyntää luotaessa uusia 

arvoverkostoja? 

Liiketoimintamallissa ilmaistaan tiivistetysti liiketoiminnan ansaintalogiikka ja siihen 

tarvittavat elementit. Business Model Canvas on eräs yleisesti käytetty menetelmä 

liiketoimintamallin kuvaamiseen. Arvoverkostolla tarkoitetaan nykyaikaista tapaa 

toimittaa asiakkaalle tuote tai palvelu; siihen tarvitaan verkostomainen, yhteistyössä 

toimiva joukko yrityksiä ja muita toimijoita. Arvoverkoston hallinta on osa yrityksen 

strategiaa. Yrityksen menestys edellyttää sekä liiketoimintamallin että strategian 

huomioimista. 

Liiketoimintamalli ja arvoverkosto täydentävät toisiaan ja liiketoimintamalli on 

looginen lähtökohta uuden arvoverkoston luomiselle. Esimerkkinä käytetään Business 

Model Canvas – mallin ja arvoverkoston analyysin yhteyttä. Kun liiketoiminnan BMC 

on valmis, on saatu vastaukset kysymyksiin arvolupauksesta ja niitä vastaavista 

asiakassektoreista, tarvittavista toiminnoista ja resursseista. Arvoverkoston analyysi 

alkaa samoilla kysymyksillä. Sen jälkeen analyysi täydentyy parhailla arvontuottajilla 

käytännössä ja yhteistyön laadun kuvailulla. Liiketoimintamalli on pääasiallinen työkalu 

uuden liiketoiminnan kehityksessä. Arvoverkoston avulla voidaan havainnollistaa sekä 

kokonaisuutta että kunkin jäsenen kokemia yksittäisiä hyötyjä. Arvoverkoston analyysin 

on havaittu sitouttavan toimijoita paremmin yhteistyöhön. 

TK2. Millainen on yhteisöllisen älykasvihuoneen toimintaympäristö? 

Yhteisöllisen älykasvihuoneen toimintaympäristö miellettiin globaalina, alueellisena ja 

sisäisenä toimintaympäristönä. Globaali ulottuvuus viittaa kasvihuone- ja cleantechalan 

kansainvälisiin markkinoihin, jotka ovat erityisesti cleantechin osalta tasaisen kasvavat 
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ja suuret. Paikallismarkkinoilla lähivihannesten kysyntä on tarjontaa suurempaa talvisin. 

Oulun seudulla on tunnistettu tarve cleantech- ja automaatioyritysten referenssi-

kohteelle. Molemmat perusteet puoltavat älykasvihuoneen rakentamista.  

Alueellisesta näkökulmasta sijainti vaikuttaa älykasvihuoneen liiketoimintaan 

huomattavasti: Keskeisten kulkureittien äärellä luontaiset asiakasvirrat ovat suurempia 

mutta tonttimaa maksaa enemmän, jolloin kannattaa todennäköisesti panostaa lisätuloja 

tuovaan palvelupainotteiseen kasvihuoneliiketoimintaan. Kauempana keskustasta 

voidaan hyödyntää kiertotalouden periaatteella mm. biokaasua ja teollisuuden 

hukkalämpöä sekä rakentaa edullisemmin kasvihuonepinta-alaa. Silloin 

kiertotalouspainotteinen kasvihuoneviljelyyn pääosin perustuva ansaintalogiikka on 

järkevämpi vaihtoehto.  

Sisäinen toimintaympäristö tarkoittaa tässä työssä älykasvihuoneen teknologiaa ja 

kustannustekijöitä. Kasvihuone on pitkälle automatisoitu toimintaympäristö, johon on 

mahdollista liittää lisää älyä kuten kasvatustilasta tehty olosuhteita säätävä 3D-malli. 

Potentiaalisiksi kestävän kehityksen energiavaihtoehdoiksi löydettiin hakelämpö, 

kaukolämpö, hukkalämpö, vihreä ostosähkö ja biokaasu. Työ ja energia osoittautuivat 

suurimmiksi käyttökustannuseriksi. 

TK3. Mitä skenaarioita yhteisöllisen älykasvihuoneen liiketoimintamalliksi 

voidaan esittää ja millaisen arvoverkoston ne vaativat?   

Tässä työssä vertailtiin 13:ta liiketoimintamallin aihiota, joista 11 edusti palvelu-

painotteista konseptia ja kaksi kiertotalouden konseptia. Esitetyistä kiertotalouden 

malleista biokaasun käyttö osoittautui taloudellisesti kannattamattomaksi ja 

hukkalämmön hyödyntämisen teknis-taloudellisesta potentiaalista ei saatu tarpeeksi 

tietoa. Kannattavuuslaskelmien perusteella ja positiivisesti erottuvana valittiin kaksi 

palvelupainotteista ehdotusta, joista tehtiin tarkempi liiketoimintamalli Business Model 

Canvas-menetelmällä. Molemmissa ehdotuksissa on mukana partnerina cleantech- ja 

automaatioalan yrityksiä esittelemässä ja mahdollisesti kehittämässä innovaatioitaan. 
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”Trooppisessa merikylpylässä” korostuvat elämykset, palvelut vihreässä olohuoneessa 

ja pienen mittakaavan yhteisöllinen kasvihuoneviljely. Sen vahvuutena ovat viihtyisät 

tilat, jotka houkuttelevat monenlaisia asiakassegmenttejä ja luovat arvonlisää kaikille 

partneriyrityksille. Heikkoutena on tässä vaiheessa epätietoisuus kannattavuudesta. 

”Lähiruokamarkkinassa” keskitytään laadukkaan lähiruoan tuottamiseen kaupallisessa 

mittakaavassa. Sen vahvuus on yksinkertainen ja asiantuntijalaskelmissa kannattavaksi 

todettu liiketoimintamalli. Heikkoutena voidaan mainita tarve löytää kasvihuoneyrittäjä, 

joka haluaa yksin ottaa kaupallisen vastuun suuresta kasvihuoneesta. Tontin 

kustannukset voivat nousta kaupunkiseudulla liian huomattaviksi, ja kauempana kahvila 

ja suoramyynti eivät välttämättä kannata.  

Työssä määriteltyjen kestävän kehityksen kriteerien mukaan ympäristövaikutukset ovat 

molemmissa liiketoimintamalleissa positiivisia ja sosiaaliset vaikutukset erityisesti 

Trooppisen merikylpylän osalta positiivisia. Liiketoimintamalleista tehdyssä 

arvoverkoston analyysissa selvisi, että jokaisella verkoston jäsenellä on positiivista 

synergiaetua verkostossa toimimisesta. Tämän työn tulokset ovat viitteellisiä, sillä 

kattavia kannattavuuslaskelmia ei työn laajuudessa tehty. Siksi suositusta parhaasta 

liiketoimintamallista ei esitetä. Joka tapauksessa älykasvihuoneen rakentaminen ja 

lopullinen liiketoimintamalli riippuvat rahoittajien ja omistajien intresseistä.  

5.2 Tutkimuksen arviointi  

Tässä luvussa arvioidaan tutkimuksen oikeellisuutta. Validiteettia pidetään hyvänä 

silloin, kun tutkimuksen kohderyhmä ja kysymykset ovat oikeat. Validiteettia 

arvioidessa pohditaan kuinka hyvin tutkimusote ja käytetyt menetelmät vastaavat 

tutkittavaa ilmiötä (Hiltunen 2016).  

Laadullisessa tutkimuksessa sisäinen validiteetti viittaa muun muassa siihen onko 

tutkimusstrategia valittu tutkittavan kohteen olemuksen mukaisesti. Voidaan myös 

kysyä onko tutkimustilanne saattanut vaikuttaa kohteeseen ja onko havaintojen 

tekijöissä voinut tapahtua muutoksia (Hiltunen 2016). Tässä työssä tutkimusstrategiaksi 

valittiin kirjallisuustutkimuksen lisäksi avoin asiantuntijoiden ryhmäkeskustelu eli 

työpaja ja opiskelijoiden ryhmätyöskentely tutkimuskysymysten teemoihin liittyen. 
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Koska liiketoimintamallin luominen on osittain luovaa ja vähitellen tarkentuvaa työtä, 

jossa vuorovaikutus edesauttaa ideoiden kehittymistä, voidaan ryhmätyöskentelyä pitää 

perusteltuna menetelmänä. Sen sijaan voidaan pohtia kriittisesti pääsevätkö kaikki 

potentiaalisesti hyvät ideat ryhmädynamiikan takia esille. Maltillisella 4-5 hengen 

ryhmäkoolla pyrittiin kuitenkin pitämään keskustelu avoimena ja kaikki jäsenet 

aktiivisena. Asiantuntijatyöpaja-aineisto kerättiin noin kuukauden aikana, ja opiskelijat 

työstivät aineistoaan viikon verran. Siten havaintojen tekijöissä ei oleteta tapahtuneen 

tuona aikana merkittäviä muutoksia tietämyksen osalta. Työn tekijä on muuttunut 

havainnoitsijana eniten, sillä tutkija on prosessissa pisimpään mukana tutkimuksen 

suorituksesta kirjoittamiseen asti. Tässä työssä kokonaiskuvan rauhallinen jäsentyminen 

on todennäköisesti ollut eduksi, sillä liiketoimintamallissa on paljon muuttuvia tekijöitä 

verkostoluonteen takia. 

Rakenteellisella validiteetilla tarkoitetaan tutkimuksen kattavuutta eli kuvaavatko 

valitut mittarit riittävästi tutkittavaa ilmiötä (Hiltunen 2016). Kirjallisuustutkimuksella 

kartoitettiin mahdollisimman laajasti yleiset liiketoimintamallin ja arvoverkoston 

luomiseen liittyvät menetelmät, joita on hyödynnetty tutkimuksessa. Lisäksi havaittiin 

liiketoimintamallin ja arvoverkostojen sisältö osittain päällekkäiseksi: ne siis 

täydentävät toisiaan. Taloudellisia tunnuslukuja ei työn laajuudessa ollut käytössä 

kattavasti. Tutkimuskysymykset painottuvat kuitenkin mahdollisuuksien ja 

toimintaympäristön kuvailuun ilman lopullista valintaa parhaasta liiketoimintamallista. 

Ulkoinen validiteetti liittyy yleistettävyyteen: missä tilanteissa tai missä asetelmissa 

saadut tulokset voidaan yleistää (Hiltunen 2016). Yhteisöllinen älykasvihuone on 

konseptina poikkitieteellinen ja monialainen kokonaisuus. Sellaisenaan liiketoiminta-

mallit ja arvoverkoston kuvaukset tuskin ovat yleistettävissä. Mutta työn osia voidaan 

hyödyntää laajemmin: Esimerkiksi kestävän kehityksen kohteissa voidaan käyttää 

työssä esitettyä arviointimittaristoa. Arvoverkoston osia voidaan myös siirtää 

toisenlaiseen liiketoiminnan ekosysteemiin. Yritysten tutkimus- ja tuotekehitysverkosto 

voisi toimia ekotehokkaassa mallirakennuksessa tai muussa yleisöä kiinnostavassa 

vierailukohteessa. Varsinaisten tulosten sijaan voidaan tarkastella tässä työssä käytettyä 

työmenetelmää: Siinä edetään liiketoimintaideoista toimintoja kuvaaviin 

liiketoimintaskenaarioihin, rinnallaan alustavat kannattavuuslaskelmat. Sitten parhaista 
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ehdotuksista muodostetaan Business Model Canvas ja lopulta arvoverkoston analyysi. 

Tämä etenemistapa on yleistettävissä mihin tahansa asiakkaalle arvoa tuottavaan 

verkoston tutkimiseen tai uuden liiketoiminnan arviointiin. 

5.3 Tutkimuksen kehitystarpeet ja jatkotutkimusehdotukset 

Tutkimuksen loppuvaiheessa todettiin muutamia kehitystarpeita työn toteutuksessa. 

Asiantuntijatyöpajassa olisi voinut olla mukana potentiaalisia älykasvihuoneen 

rahoittajia tai älykasvihuoneessa mahdollisesti liiketoimintaa harjoittavia yrityksiä. 

Siten ideointivaiheessa olisi saatu jo arvokasta vertailutietoa liiketoimintamallien 

kiinnostavuudesta. Lisäksi tonttimaan kustannusarviot olisivat tarkentaneet yhteisöllisen 

älykasvihuoneen sijaintimahdollisuuksia ja optimaalista pinta-alaa. 

Tässä työssä käsiteltiin liiketoimintamallien skenaarioita ja niistä luotuja arvoverkostoja 

yhteisölliselle älykasvihuoneelle. Tulosten perusteella voidaan esittää useita 

jatkotutkimusehdotuksia: Rahoituksen ja liiketoiminnan omistuksen tarkempi 

tutkiminen on oleellista älykasvihuoneen tapauksessa. Tarvitaan lisätietoa siitä mitä 

rahoittajat ja omistajat pitävät tärkeänä ja mihin suuntaan se konseptia ohjaa. 

Liiketoiminnan ekosysteemi mahdollistaa monikanavaisen rahoituksen, jonka 

jäsentäminen on tutkimuksellinen haaste. Arvoverkoston rakenne johtaa kysymykseen 

julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöstä. Onko älykasvihuone kannattava 

yksityisrahoitteisena liiketoimintana vai edellyttääkö sen toteutuminen julkista 

rahoitusta ja julkisten partnerien mukanaoloa? 

Jatkotutkimuksena voidaan myös laventaa yhteisöllisen älykasvihuoneen konseptia ja 

tutkia sitä uudenlaisesta näkökulmasta. Esimerkiksi voidaan tarkastella hajautettua 

mallia, jossa teollisesta mittakaavasta siirrytään yksittäisten kuluttajien virtuaaliseen 

yhteisölliseen kasvihuoneeseen. Voidaan tutkia myös mahdollisuutta hyödyntää 

olemassa olevia rakennuksia kuten kaupunkitalojen kattoja, seiniä ja muita 

käyttämättömiä tiloja kasvatusympäristönä. Teknologia mahdollistaa monenlaisen 

viljelyn, jota rajoittavat kysyntä, ansaintalogiikka ja tuotantokustannukset. 



 

 

83 

6 LÄHDELUETTELO 

Allee V (2011) Value Networks and the True Nature of Collaboration, Value Network 

Mapping Basics http://www.valuenetworksandcollaboration.com/mapping.html 

[29.6.2015].  

Allee V (2008) Value network analysis for accelerating conversion of intangibles. 

Journal of Intellectual Capital 9: 5-24. 

Allee V (2002) A value network approach for measuring and modeling intangibles. 

Transparent Enterprise Conference, Madrid, www.vernaallee.com [9.8.2015] 

Argandoña A (2003) Fostering values in organizations. Journal of Business Ethics 45: 

15-28. 

Bovet D & Martha J (2000a) From supply chain to value net. The Journal of Business 

Strategy 21: 24-28. 

Bovet D & Martha  J (2000b) Value Nets: Breaking the Supply Chain to Unlock Hidden 

Profits. USA: John Wiley & Sons.  

CEE (2015) Centre for Environment and Energy. http://www.cee.fi/ [28.12.2015]. 

Cleantech Finland (2015) Cleantech Industry in Finland 2014. 

http://www.slideshare.net/cleantechfinland/cleantech-industry-in-finland-2014/6-

GROWTH_CONTINUEDIN_2013_BY_5 [28.12.2015] 

Copenhagen Cleantech Cluster (2012) the Global Cleantech Report 2012. 

http://stateofgreen.com/files/download/651 [28.12.2015].  

de Gelder A (2014) Suullinen tiedonanto, Wageningen UR, Hollanti [22.9.2014]. 

Ehret M, Kashyap V & Wirtz J (2013) Business models: Impact on business markets 

and opportunities for marketing research. Industrial Marketing Management 42: 649-

655. 

Emsflower (2016) Besuchen Sie unsere Erlebniswelt 

http://www.emsflower.de/de/besucher/ [14.5.2016]. 

Elkington J (1999) Cannibals with fork – the triple bottom line of the 21st century 

business. UK: Capstone Publishing. 

EU (2015a) Directive 2009/28/EC. eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/ 

?uri=CELEX%3A32009L0028 [28.12.2015]. 

EU (2015b) Energy Efficiency Directive. http://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-

efficiency/energy-efficiency-directive [28.12.2015]. 

http://www.cee.fi/


 

 

84 

FCG Finnish Consulting Group Oy (2015) Vesihuollon organisointi. 

http://213.216.208.165/haukipudas/kokous/2011811-5-2591.PDF [4.7.2015]. 

Finlex (2015a) Lainsäädäntö, Ajantasainen lainsäädäntö, Osakeyhtiölaki. 

 https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060624 [26.6.2015]. 

Finlex (2015b) Lainsäädäntö, Ajantasainen lainsäädäntö, Kuntalaki. 

 https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950365#L10aP87g [26.6.2015]. 

Finlex (2015c) Lainsäädäntö, Säädökset alkuperäisinä, 

Osuuskuntalaki. http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20130421 [26.6.2015]. 

Foit D (2013) Lab to Market - kurssimateriaali. Tuotantotalouden osasto, Oulun 

yliopisto. 

Grant Thornton (2012) International Business Report 2012, Capturing opportunity: 

Cleantech business booms around the world. 

http://www.gtfinland.com/files/ibr2012%20-%20cleantech%20sector%20report.pdf 

[28.12.2015]. 

Grudinschi D (2011) Mapping value network potential in cross-sector collaboration. 

Case welfare services for elderly in Finland. Diplomityö, Lappeenrannan teknillinen 

yliopisto. 

Grudinschi D (2014) Strategic Management of Value Networks - how to create value in 

cross-sector collaboration and partnerships, Acta Universitatis Lappeenrantaensis 

627. Lappeenranta: Yliopistopaino. 

Grudinschi D, Kaljunen L, Hokkanen T, Hallikas J, Sintonen S & Puustinen A (2013) 

Management challenges in cross-sector collaboration: Elderly care case study. The 

Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal 18: Issue 2. 

Grudinschi D, Hallikas J, Kaljunen L, Puustinen A & Sintonen S (2015) A value 

network mapping method to assess the current and the potential value network in 

cross-sector collaboration. The Public Sector Innovation Journal x:xx-xx. Artikkeli 

painossa.  

Coombes PH & Nicholson JD (2013) Business models and their relationship with 

marketing: A systematic literature review. Industrial Marketing Management 42: 

656-664. 

Heikkinen M, Tapio M, Haikko M & Paloposki J (1996) Hallitusti kohti markkinoita 

:julkisen liiketoiminnan ohjaus. Helsinki, Edita. 

Helander N, (2004) Value-creating networks: an analysis of the software component 

business, Acta Universitatis Ouluensis, G Oeconomica 16. Oulu: University of Oulu. 

Herrala M (2011) Governance of Infrastructure Networks - Development Avenues fo 

the Finnish Water and Sewage Sector. Acta Universitatis Ouluensis, C Technica 384. 

Tampere: Juvenes Print. 



 

 

85 

Herrala M, Pakkala P & Haapasalo H (2011) Value-creating networks - A conceptual 

model and analysis. Research reports in Department of Industrial Engineering and 

Management 4/2011, University of Oulu.  

Hiltunen L (2016) Validiteetti ja realibiliteetti. http://www.mit.jyu.fi/ope/kurssit/ 

Graduryhma/PDFt/validius_ja_reliabiliteetti.pdf [9.5.2016]. 

Hintsala H, Huusko A, Pohjola T & Vänttilä J (2015) Yhteisöllinen älykasvihuone. 

Hankkeen loppuraportti. CEE, Oulun yliopisto 30.1.2015.  

Hoppu E & Hoppu K (2004) Kauppa- ja Varallisuusoikeuden Pääpiirteet. 2. painos. 

Helsinki: WSOY.  

Jalkanen P, Kero J, Marjamäki M, Paloposki J, Välilä V, Westling Y & Åhlgren H 

(1996) Kunnan liiketoimintojen järjestäminen: liikelaitos, yhtiö vai yksityinen? 

Helsinki, Suomen kuntaliitto. 

Jarzabkowski P & Kaplan S (2014) Strategy tools in use: a framework for  

     understanding “technologies of rationality” in practice. Strategic Management   

    Journal 36: 537-558. 

Jokinen K (2014) Suullinen tiedonanto, MTT 15.5.2014. 

Kauppapuutarhaliitto (2015) Vihannesten viljely kasvihuoneissa.  

     http://www.kauppapuutarhaliitto.fi/tietoa-kasvihuonealasta/vihannesten-viljely- 

     kasvihuoneissa [28.12.2015] 

Keränen O (2015) Markkinoinnin perusteet-kurssimateriaali, Kauppatieteellinen 

     tiedekunta, Oulun yliopisto. 

Kim WC & Mauborgne R (2016) What Is Blue Ocean Strategy? 

     http://www.blueoceanstrategy.com/what-is-blue-ocean-strategy [15.4.2016]. 

Kotavaara O, Korhonen K, Miettinen M, Lehtinen U, Muilu T, Juga J & Rusanen J  

     (2014) Lähi- ja Luomuruoan saavutettavuus Pohjois-Pohjanmaalla. MTT Raportti  

     152. Jokioinen: MTT. 

Kotler P & Armstrong G (2013) Principles of Marketing. 15. Painos. Boston: Pearson. 

Kähkönen L (1996) Liikelaitos organisaationmuotona kunnallisessa palvelutuotannossa.  

     Helsinki, Kunta-alan ammattiliitto 

Luonnonvarakeskus (2015a) Puutarhatilastot 2014. http://stat.luke.fi/puutarhatilastot- 

    2014-lopullinen-ja-kasvihuoneyritysten-energiankulutus_fi [29.12.2015]. 

Luonnonvarakeskus (2015b) Vihannesviljely kasvihuoneessa 1984-2014.  

     http://stat.luke.fi/sites/default/files/vihannesviljely_kasvihuoneessa_1984-_2.xls  

     [28.12.2015]. 

Magretta J (2002) Why Business Models Matter. Harward Business Review 80: 86-92. 



 

 

86 

Meijer J (2014) Suullinen tiedonanto, Certhon, Hollanti [5.10.2014]. 

Mikkonen K (2014) Resurssitehokkuuden kartoitus, Taloustutkimus Oy. 

http://www.oulu.fi/sites/default/files/content/taloustutkimusresurssitehokkuus-

140530070509-phpapp01.pdf [2.5.2016] 

Moore M H (2000) Managing for value: Organizational strategy in for-profit, nonprofit, 

and governmental organizations. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly 29: 183-

208. 

Myllyntaus O (2001) Kunnallisen liiketoiminnan eriyttäminen. Helsinki, Suomen 

Kuntaliitto. 

Mäkipeska & Sihvonen (2010) Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille. Sitran 

selvityksiä 29. 

Normann R & Ramírez R (1994) Designing Interactive Strategy: From Value Chain to 

Value Constellation. Englanti: John Wiley & Sons. 

Osterwalder A & Pigneur Y (2010) Business Model Generation – A Handbook for 

Visionaries, Game Changers and Challengers. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.  

Parad M, Hennigsson S, Currás TA & Youngman R (2014) Global Cleantech 

Innovation Index 2014. https://www.tekes.fi/globalassets/global/ohjelmat-ja-

palvelut/ohjelmat/green-growth/aineistot/cleantech_innovation_index_2014.pdf 

[28.12.2015]. 

Parolini C (1999) The Value Net: A Tool for Competitive Strategy. Englanti: John 

Wiley & Sons. 

Pesola A, Hagström M, Tommila P, Vanhanen J & Pursula T (2012) 

Liiketoimintasuunnitelma ekotehokkaalle kaupalliselle kasvihuoneelle. Gaia 

Consulting Oy. Loppuraportti 27.4.2012. 

Plantagon (2016) Urban Industrial Vertical Farming. http://plantagon.com/urban-

agriculture/vertical-greenhouse [14.5.2016]. 

Porter ME (1985) Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior 

Performance. USA: The Free Press.  

Porter ME (2001) Strategy and the Internet. Harward Business Review 79: 62-78. 

Ruoka-Suomi (2014) Erikoismyymälät kasvattavat myyntiä 2/2014. 

Räsänen S (2014) Luonnostaan hyvinvoiva – Esimerkkejä Green Care-toiminnasta 

Pohjois-Pohjanmaalla. Oulu; Erweko Oy. 

Shafer SM, Smith HJ & Linder JC (2005) The power of business models. Business 

Horizons 48: 199–207. 

http://plantagon.com/urban-agriculture/vertical-greenhouse
http://plantagon.com/urban-agriculture/vertical-greenhouse


 

 

87 

Soila A (2014) Smart Businesses with Green Roofs. Blue Wings, September 2014: 42-

44. 

Stabell CB & Fjeldstad Ø D (1998) Configuring Value for Competitive Advantage: On 

Chains, Shops, and Networks. Strategic Management Journal 19: 413-437. 

Stragyzer (2015) Canvas, Business Model Canvas. https://strategyzer.com/canvas 

[1.8.2015]. 

Stroeken F, Hartkamp D & Ettema M (2011) Mooi Glaslandschap. Hollanti: SIGN.  

Suikki R (2007) Changing Business Environment – Effect of Continuous Innovations 

and Disruptive Technologies. Acta Universitatis Ouluensis, C Technica 265. Oulu: 

Oulun Yliopistopaino. 

Suikki RM, Goman AMJ & Haapasalo HJO (2006) A framework for creating business  

     models – a challenge in convergence of high clock speed industry. International  

     Journal Business Environment 1: 211-233. 

TEM (2016) Ajankohtaista Cleantech-ohjelmasta. https://www.tem.fi/ajankohtaista  

      /vireilla/hanke-_ja_ohjelma-arkisto/cleantechin_strateginen_ohjelma/ajankohtaista  

     _cleantech-ohjelmasta/hallituksen_cleantech-strategia_suomesta_alan_supervalta_  

     vuoteen_2020_mennessa.115066.news [3.5.2016] 

Thompson JD (1967) Organizations in Action. New York: McGraw-Hill. 

Tilastokeskus (2015) Tietoa tilastoista, Käsitteet ja määritelmät. 

http://www.stat.fi/meta/kas/kunnan_liikelai.html [24.6.2015]. 

TSN Gallup (2013) Suomi & Suomalaiset Ruoka 2013 -tutkimus. 

Suomen Kuntaliitto (2015) Palvelualueet, Palvelujen organisointi ja järjestäminen, 

Kunnallinen liikelaitos. http://www.kunnat.net/fi/palvelualueet/jarjestaminen/ 

liikelaitos/oikeudellinen-nakokulma/mika-on/Sivut/default.aspx [24.6.2015]. 

van Adrichem P (2014) Suullinen tiedonanto, The International Horti Knowledge 

Centre, Hollanti [25.9.2014]. 

van Oie P (2014) Suullinen tiedonanto, SIGN, Hollanti [26.9.2014]. 

Veronmaksajain keskusliitto (2016) Yhteisöverotus. http://www.veronmaksajat.fi/ 

luvut/Tilastot/Tuloverot/Yhteisoverotus 

WCED (2015) UN Documents, Our Common Future. http://www.un-

documents.net/our-common-future.pdf [25.11.2015]. 

Weill P, Malone TW, D’Urso VT, Herman G, Woerner S (2005) Do Some Business 

Models Perform Better than Others? A Study of the 1000 Largest US Firms,  

MIT Sloan School of Management Working Paper No 226 

http://ccs.mit.edu/papers/pdf/wp226.pdf [2.8.2015] 

https://strategyzer.com/canvas
http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf
http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf


 

 

88 

Weiner M, Nohria N, Hickman A & Smith H (1997) Value Networks - The Future of 

the U.S. Electric Utility Industry. Sloan Management Review 38: 21-34. 

Wikipedia (2015a) Strategia. https://fi.wikipedia.org/wiki/Strategia [9.8.2015]. 

Wikipedia (2015b) Tuotannontekijä. https://fi.wikipedia.org/wiki/Tuotannontekijä 

[30.7.2015] 



 

 

89 

7 LIITTEET 

 

Liite 1. Asiantuntijatyöpajojen keskusteluteemat  

Liite 2. Case-tehtävänanto opiskelijaryhmille, aineiston keräys  



LIITE 1 

 

Liite 1. Asiantuntijatyöpajojen keskusteluteemat  

1. Yhteisöllisen älykasvihuoneen liiketoimintaideat 

2. Älykasvihuoneen teknologiset mahdollisuudet: cleantech ja automaatio 

3. Kestävän kehityksen kriteerit yhteisöllisessä älykasvihuoneessa 

4. Älykasvihuoneen kustannustekijät: investointi ja käyttö 

5. Business Model Canvas: palvelu- ja kiertotalouspainotteinen malli 

 

 



 LIITE 2       

 

 Liite 2. Case-tehtävänanto opiskelijaryhmille, aineiston keräys 

Yhteisöllinen älykasvihuone- hankkeessa suunnitellaan energia- ja materiaalitehokasta älykasvihuonetta 

cleantech/automaatioyritysten tuotekehitysympäristöksi ja näyteikkunaksi. Samalla valmistellaan 

jatkohanketta, jossa kasvihuone-pilot on tarkoitus rakennuttaa lähitulevaisuudessa Oulun seudulle. Kun 

kasvihuone-pilot on käynnissä, se voi toimia lähiruoan viljelyssä, kaupunkilaisten vihreänä olohuoneena 

ja erilaisten palvelujen tarjoajana. Kasvihuoneen käyttökustannusten kattamiseksi hankkeen aikana 

tutkitaan älykasvihuoneelle soveltuvia liiketoimintakonsepteja.  

Nyt käynnissä olevan suunnitteluhankkeen kesto on 03/2014-01/2015 ja rahoitus saadaan Euroopan 

aluekehitysrahastosta (EAKR). Hankkeen toteuttaa yliopiston yksikkö CEE (Centre for Environment and 

Energy). 

Toistaiseksi on tunnistettu markkinoilta seuraavia tarpeita (unmet customer need) 

 Oulun seudulla on lukuisia cleantech- ja automaatioyrityksiä, jotka tavoittelevat kansainvälistä 

kasvua ekoinnovaatioillaan. Kasvihuoneesta he voivat saada tärkeän referenssikohteen 

tuotekehityksen ja myynnin tueksi. Tällä hetkellä kasvihuoneen suunnittelu-hankkeessa on 

mukana 17 yhteistyöyritystä.  

 Pohjois-Pohjanmaalla tuotetaan vain 3 % Suomen kasvihuonevihanneksista: tuoreita 

lähitomaatteja ja muita kasvihuonevihanneksia ei ole saatavilla talvisin. Kypsänä poimitun 

lähituotannon ja raakana Helsingin kautta kuljetetun vihanneksen makuero on merkittävä. 

 Kansainväliset cleantech-markkinat ovat suuret ja kasvavat: Ekotehokkaille 

rakennusmateriaaleille Globaali markkinan koko 47 Mrd USD v. 2010, Kasvuennuste 28 % 

vuoteen 2015 mennessä. 

Case-kuvaus, Pääkysymykset 

1. Millainen on ryhmän ehdotus kasvihuoneen liiketoimintakonseptiksi? 

– Millaisia yrityksiä/toimijoita on mukana; roolit 

– Mitä tuotteita ja palveluita tarjotaan 

– Sijainti 

– Energianlähde/-lähteet 

– Tulo- ja menorakenne (käyttökulut) 

→ Tavoitteena on vähintään kattaa käyttökulut 

2. Miltä näyttää mukana olevien yritysten arvoverkosto kuvaajana? (Mukana myös loppuasiakkaat) 
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Esimerkki arvoverkostosta  

(Herrala M, Pakkala P, Haapasalo H (2011) Value Creating Networks – a Conceptual Model Research 

reports in Department of Industrial Engineering and Management 4/2011) 

 

Kuva 1 Esimerkki arvoverkostosta. 

Oletukset 

Kuvassa 3 seuraavalla sivulla on esitetty yhteenvetona pääasialliset kustannukset älykasvihuoneelle. 

Tässä casessa oletetaan, että energia ja työ muodostavat suurimman osan kasvihuoneen käyttö-

kustannuksista. Niitä käytetään siis ryhmän ratkaisua perustelevissa laskelmissa. Taustatietona esitetään 

kasvihuoneen rakennuskustannus neliöpohjaisesti, jotta investoinnin kokoluokan voi ymmärtää.  

Kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti energianlähteenä käytetään uusiutuvaa energiaa. Mm. 

Närpiössä sijaitsee hakelämpöä ja vihreää ostosähköä käyttävä kaupallinen tomaattikasvihuone. 

Sähkönkulutus muodostuu lähes kokonaan kasvien valaistuksesta talviaikaan. Uusiutuvan energian 

muotoina ryhmät voivat tarkastella: 

 

 

 

 

Kuva 2 Vaihtoehdot energianlähteeksi. 

LÄMPÖ 

- Oma hakelämpölaitos 
- Hukkalämpö 

- Vihreä ostolämpö 

- Biokaasusta tuotettu 

- Oulun Energialta 

ostettu 

SÄHKÖ (valo) 
- Vihreä ostosähkö 

- Biokaasusta tuotettu 

- Oulun Energialta 

ostettu 
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Kuva 3 Älykasvihuoneen kustannusrakenne. 

 

Toinen oletus koskee liiketoimintakonseptin muotoilua: ryhmän valittavana on joko Case ”Kiertotalous” 

tai Case ”Palvelut” (Kuva 4). 

Tämä johtuu älykasvihuoneen sijainnin valinnasta. Keskeinen sijainti houkuttelee kaupunkilaisia 

palvelujen äärelle ja lähiruoan viljelyyn osuuskuntamallilla. Toisaalta teollisuuden ja yhdyskunnan 

hyödynnettävissä olevat sivuvirrat sijaitsevat kauempana keskustasta. Huomioitavaa on, että molemmissa 

liiketoimintakonsepteissa tarjotaan viljelytuotteita ja kumpaankin voi perustellusti lisätä palveluita. 

Painotukset ovat vain sijainnista johtuen erilaiset.  
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Kuva 4. Kaksi liiketoimintamallin tyyppiä valittavana 

 

Hankkeessa tunnistettuja sijaintivaihtoehtoja Oulussa  

(Myös muut perustellut vaihtoehdot ovat mahdollisia) 

a) Case ”Kiertotalous” 

1) Biokaasu sähkön- ja lämmön lähteenä: Rusko, kasvihuone Oulun Jätehuolto Oy:n naapurissa 

2) Teollisuuden hukkalämpö: Stora Enson tai Kemiran läheisyydessä 

b) Case ”Palvelut” 

Hietasaari, Äimäraution siirtolapuutarha-alue, Yliopiston kasvitieteellinen puutarha, Hiukkavaaran Resca-

alue (Uusiutuvan energian, ekotehokkaan rakentamisen ja älykaupungin pilot-alue) 
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Kustannus- ja tulotietoja, energiatase 

Taustatiedot 

  Energiatase   Yksikkö 

Sähkön kulutus 700 kWh/m2/vuosi 

Lämmön kulutus 465 kWh/m2/vuosi 

Satotaso     

Tomaatti 200 kg/m2/vuosi 

Tulot     

Tomaatti 1,75 €/kg 

Muut kustannukset 

  Rakentaminen     

Kasvihuonerakennus (lasinen) 100 €/m2 

Viljelytyö     

Ympärivuotinen viljely 2 300 h/1000 m2 

Työn hinta 12 €/h 

Energiakustannukset  

Biokaasu  

  Biokaasusta sähköä ja lämpöä tuottaisi Oulun Jätehuolto Oy, ja silloin kasvihuone sijaitsee Ruskossa  

Jätehuollon välittömässä läheisyydessä.  

Oulun Jätehuolto investoisi energiaa tuottavaan biokaasulaitokseen (1 MW, 900 000 €) ja myisi  

kasvihuoneelle sähköä ja lämpöä. 

Oulun Jätehuollon laskema takaisinmaksuaika investoinnissa 15 vuotta, energian lähteen  

(biokaasun hinta) 42 €/MWh 

Ostosähkö 175 €/MWh 

Ostolämpö 100 €/MWh 

Hukkalämpö 

  Hukkalämpöä tuottavat suuryrityksistä Oulussa ainakin Stora Enso ja Kemira. Sitä voitaisiin käyttää  

kasvihuoneen lämmönlähteenä 

Energiakustannukset muodostuisivat pääosin lämpöputki-investoinnista. Jos joku muu tekee investoinnin,  

hukkalämmölle syntyy hinta 

Lämmönsiirtoputki 150 €/m 

Hakelämpö 

  Hakelämpöinvestoinnin koko riippuu kasvihuoneen koosta eli energiantarpeesta 

Esimerkiksi lämpölaitosinvestointi 500 kW 105 000 € 

Käyttökustannukset 

  Hake  20 €/MWh 

Työ 2000 €/vuosi 

!Jos käytät hakelämpöä, on kysyttävä investointilaskelma valitulle lämmön vuosikulutukselle  

lämpölaitoksen valmistajalta. Investointikustannuksen voi osittaa 15 vuoden ajalle käyttökuluihin. 

   Ostoenergia: Oulun Energia 

  Vihreä ostosähkö  77 €/MWh yhteensä 

Koostuu; sähkö 40 €/MWh 

siirto 30 €/MWh 

Vero 7 €/MWh 

Sähkön liittymismaksu 8000 € (kertamaksu) 

Ostettu kaukolämpö 40,5 €/MWh 

Liittymismaksu 10000 € (kertamaksu) 

 


