
 

 

 

 

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA 

BIOTALOUSLIIKETOIMINTAEKOSYSTEEMIN 

LUONTI 

Vesa Lind 

 

 

 

 

TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMA 

Diplomityö 

Marraskuu 2017 



 

 

TIIVISTELMÄ 

OPINNÄYTETYÖSTÄ Oulun yliopisto Teknillinen tiedekunta 
Koulutusohjelma (kandidaatintyö, diplomityö) Pääaineopintojen ala (lisensiaatintyö) 
Tuotantotalouden koulutusohjelma  

Tekijä Työn ohjaaja yliopistolla 
Lind, Vesa Haapasalo H, professori & Anttila J, projektipäällikkö 

Työn nimi 
Biotalousliiketoimintaekosysteemin luonti 

Opintosuunta Työn laji Aika Sivumäärä 

Tuotantotalous 
Diplomityö Marraskuu 2017 86 s., 5 liitettä 

Tiivistelmä 

 

Kuluttajat suosivat yhä enenevissä määrin lähiruokaa. Lisäksi ruoan tuotannon ja siitä syntyvien työpaikkojen 

lisäämistä tavoitellaan niin kansallisesti kuin myös kansainvälisesti. Tästä huolimatta ruoan tuotannon trendinä on 

siirtyminen kauemmaksi kuluttajista, ja esimerkiksi suomalaisten kuluttamasta kalasta alle viidennes on enää 

kotimaista. 

 

Tässä diplomityössä tutkitaan, miten liiketoimintaekosysteemiajattelua voidaan soveltaa biotalouden alalle. 

Liiketoimintaekosysteemi on kohtalaisen uusi käsite, jolla kuvataan yhteisömäistä, useista toimijoista koostuvaa 

arvon yhteisluontia. Liiketoimintaekosysteemit ovat osoittautuneet menestyksekkäiksi jo esimerkiksi digitaalisen 

sektorin alalla, mutta ekosysteemien soveltumista alkutuotantoon ei vielä ole tutkittu. 

 

Liiketoimintaekosysteemejä voidaan tarkastella liiketoimintatapaus-, liiketoimintamalli- ja ekosysteemitasojen kautta. 

Jokaisen tason tulee olla kestävä, jotta ekosysteemillä on edellytyksiä menestyä. Diplomityössä esitetään 

kirjallisuuskatsauksen kautta, kuinka jokaisen tason terveyttä pystytään arvioimaan.  

 

Biotalousliiketoimintaekosysteemin luontia tutkittiin tapaustutkimuksen kautta. Kohteena oli Ouluun suunnitteilla 

oleva kalankasvattamolaitos. Oulun kalankasvattamo soveltui tapaustutkimukseksi oivallisesti, sillä laitos ei 

tutkimuksen aikana ollut vielä operatiivisessa toiminnassa, jolloin liiketoimintaekosysteemiä pystyttiin luomaan 

alusta alkaen ilman olemassa olevia toiminnallisia rajoituksia. 

 

Tapaustutkimuksena käytetty sinisen biotalouden ekosysteemi muodostettiin arvoverkostojen ympärille. 

Arvoverkostot pyrittiin muodostamaan kiertotalouden periaatteita noudattaen siten, että liiketoiminnot tukisivat 

toisiaan mahdollisimman paljon. Lopullisiksi arvoverkostoiksi valikoituivat kalankasvatus, sivuvirtojen 

hyödyntäminen, kiertovesilaitos, kasvihuoneviljely ja energiantuotanto. 

 

Diplomityön tuloksena huomattiin, että liiketoimintaekosysteemejä voidaan muodostaa myös alkutuotannon 

ympärille. Biotalouden ominaispiirteet luovat kuitenkin omat haasteensa ja rajoitteensa liiketoimintaekosysteemin 

perustamiseksi. Tähän työhön on listattu biotalousliiketoiminnan erityispiirteet verrattuna yleiseen fyysisten 

tuotteiden valmistamiseen. Työssä myös esitetään biotalousekosysteemien luomiseksi viisi keskeistä havaintoa: 

vahvojen suhteiden, markkinoiden vedon ja fyysisen läheisyyden korostunut merkitys, alkutuotannon 

ostajatoimijoiden määrän minimointi sekä kompromisseja vaativien integrointitoimien minimointi. 

 

Tämän diplomityön tuloksia voidaan käyttää soveltuvin osin apuna vastaavanlaisten 

biotalousliiketoimintaekosysteemien luonnissa. Tapaustutkimuksena käytetty sinisen biotalouden ekosysteemi ja sen 

arvoverkostot on kuitenkin valittu Ouluun sijoittuvaa ekosysteemiä varten, eikä niitä voida suoraan hyödyntää 

muualle. Koska alkutuotantoa tarkastelevien liiketoimintaekosysteemien tutkimus on vielä vähäistä, tämä työ tarjoaa 

lopuksi aiheita jatkotutkimuksille. 

Muita tietoja 

Avainsanat: biotalous, ekosysteemi, kiertotalous, liiketoimintaekosysteemi, sininen biotalous 

 



 

 

ABSTRACT 

FOR THESIS University of Oulu Faculty of Technology 
Degree Programme (Bachelor's Thesis, Master’s Thesis) Major Subject (Licentiate Thesis) 
Industrial Engineering and Management  

Author Thesis Supervisor 
Lind, Vesa Haapasalo H, Professor  

Anttila J, Project Manager 

Title of Thesis 
Formation of bioeconomy business ecosystem 

Major Subject Type of Thesis Submission Date Number of Pages 
Industrial Engineering and Management Master’s Thesis November 2017 86 pp., 5 App. 

Abstract 

 

Consumers appreciate more and more near-produced food. At the same time increasing food production and number 

of new jobs from bioeconomy area are pursued both nationally and internationally. However, trend in food 

production has been that industry is moving further and further from consumers. This trend can be seen for example 

in fish market where less than a fifth of all consumed fish in Finland is domestic anymore. 

 

This Master’s Thesis studies how the business ecosystem concept can be applied in the bioeconomy field. Business 

ecosystem is moderately new concept that tries to describe community of multiple actors who co-create value. 

Success of business ecosystems has been already seen in digital sector but suitability for agricultural industry has not 

been studied yet. 

 

Business ecosystems can be reviewed through three levels: business case, business model and ecosystem. Every level 

should be sustainable to make sure that ecosystem has premises to success. This Master’s Thesis represents health 

assessment criteria for different levels through literature review. 

 

Formation of bioeconomy business ecosystem was studied via case study. There has been plans to establish large fish 

farm in Oulu. This fish farm was selected as a case study because factory has not been in the operational phase, which 

made it easier to study formation phase of business ecosystem without any operational restrictions. 

 

The blue bioeconomy ecosystem case was formed around value networks. The value networks were selected in 

circular economy point of view so that businesses would support each other as much as possible. Final value 

networks studied in this Thesis were fish farming, utilization of side streams, recirculating aquaculture system, 

greenhouse farming and energy production. 

 

As a result of this Master’s Thesis studies it was noticed that business ecosystems can be formed around the 

agricultural field. However, bioeconomy has its own characteristics that create challenges and restrictions to the 

formation of business ecosystem. This Thesis has listed bioeconomy business characteristics and differences 

compared to general production of physical goods. This Thesis also introduce five key points to take into 

consideration when forming bioeconomy business ecosystem: higher relevance of strong relationships, market pull 

and physical proximity as well as minimization of production buyers and avoiding integration actions which requires 

compromises. 

 

Results of this Master’s Thesis can be utilize in similar bioeconomy business ecosystem formation phases 

appropriately. However, the blue bioeconomy business ecosystem and it’s value networks has been selected to the 

specific case in Oulu and the results of that part is not directly applicable in other cases. Finally, when agricultural 

business ecosystems research is in its infancy, this Master’s Thesis introduce subjects for further research. 
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1. JOHDANTO 

1.1 Tausta 

YK:n tekemän selvityksen mukaan vuonna 2030 maailmassa tarvitaan 50 prosenttia 

enemmän ruokaa, 45 prosenttia enemmän energiaa ja 30 prosenttia enemmän vettä 

(United Nations Secretary-General’s High-level Panel on Global Sustainability 2012) 

Samaan aikaan Suomeen tavoitellaan merkittävää määrää uusia työpaikkoja biotalous- 

ja cleantech-aloille (Työ- ja elinkeinoministeriö ym. 2014). Lisäksi tämän 

hallituskauden kärkihankkeeksi on nostettu kotimaisen ruoantuotannon kannattavuuden 

ja kauppataseen nosto (Valtioneuvosto 2017). 

Biotalous- ja cleantech-työpaikkojen lisäämisen, kauppataseen parantamisen sekä ruoan 

lisäämisen mahdollisesti suurimmat mahdollisuudet Suomessa ovat kalassa ja 

kasvihuonekasviksissa. Tällä hetkellä kotimaisen kalatuotannon vientitase on 400 

miljoonaa euroa negatiivinen, ja Suomessa syödystä kalasta kaksi kolmasosaa tuodaan 

ulkomailta. Lisäksi kasviksia ja hedelmiä tuodaan Suomeen noin 500 miljoonan euron 

edestä. Lähelle tuotetulle ruoalle olisi valtavasti kysyntää, ja nykyajan trendit, kuten 

puhdas ja prosessoimaton ruoka, lisäävät kysyntää entisestään. (Anttila 2016) 

Alkutuotantoaloilla yrittäjien määrä vähenee jatkuvasti (Pro Kala ry 2016, 

Kauppapuutarhaliitto ry 2017). Jotta ruoantuotanto saataisiin kannattavammaksi ja 

biotalousalan työpaikkoja lisättyä, tulee alkutuotannon alalla aktiivisesti tutkia uusia 

tapoja harjoittaa liiketoimintaa. Tässä työssä tarkastelun kohteeksi on otettu 

liiketoimintaekosysteemit ja niiden soveltuvuus biotalousalalle. 

Liiketoimintaekosysteemi on käsitteenä kohtalaisen uusi, eikä ekosysteemejä ole 

tutkittu vielä paljoa. Yritykset kuitenkin yhä enenevissä määrin organisoituvat 

verkostomaisiksi ekosysteemeiksi (Letaifa 2014), ja tätä liikettä ei voida pitää pelkkänä 

trendinä, vaan pitempiaikaisena yritysmaailman murroksena (Gossain ja Kandiah 1998). 

Ekosysteemiin siirtymistä tapahtuu kaikilla aloilla, ja digitaalinen sektori on 

ensimmäinen merkki aallosta, joka tulee vyörymään kaikkien alojen läpi (Hearn ja Pace 

2006). Luovat alat, joihin digitaalinen sektorikin luetaan, ovat erityisen herkkiä 
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siirtymään ekosysteemimalliin (Hearn ja Pace 2006), kun taas alkutuotantoon 

lukeutuvan biotalouden nähdään olevan hyvin kaukana liiketoimintaekosysteemeistä, 

jopa niiden vastakohta (Vargo ja Lusch 2004). 

Aiemmat liiketoimintaekosysteemitutkimukset ovat keskittyneet pitkälti digitaaliselle 

sektorille ja palvelualoille, jotka ovat herkimpiä ekosysteemiin siirtymiselle (Hearn ja 

Pace 2006, Vargo ja Lusch 2004). Sen sijaan biotaloutta tarkastelevaa 

ekosysteemitutkimusta ei tämän työn kirjoittajan tietojen mukaan ole vielä tehty. 

1.2 Tutkimuksen tavoite ja työn sisältö 

Tämän työn tavoitteena on tutkia liiketoimintaekosysteemin luomista biotalouden 

näkökulmasta. Tutkimuksen tavoitteet on eritelty kolmen tutkimuskysymyksen kautta: 

 TK1: Mitkä ovat liiketoimintaekosysteemin tunnuspiirteet? 

 TK2: Minkälainen on sinisen biotalouden ekosysteemin arvoverkosto? 

 TK3: Mitkä ovat suurimmat haasteet uuden biotalousekosysteemin luomisessa? 

Työssä on tehty useita rajauksia. Liiketoimintaekosysteemin tutkimuksessa keskityttiin 

ekosysteemin alkuvaiheeseen, ja tarkasteluun otettiin erityisesti arvon luonti, 

liiketoiminnallinen näkökulma ja terveys. Liiketoimintaekosysteemin luomisessa 

keskityttiin Ouluun suunnitteilla olevaan case-ekosysteemiin, mikä rajasi tarkasteltuja 

liiketoimintavalintoja. Lopulta case-ekosysteemiäkin rajattiin siten, että 

liiketoiminnallisia alaverkostoja sisällytettiin mukaan enintään viisi kappaletta. Työssä 

on pyritty kuitenkin myös skaalautuvuuteen, ja tutkimuskysymyksen 3 vastauksia 

voidaan soveltaa biotalousekosysteemeiden luomisessa kansainvälisesti. 

1.3 Tutkimusprosessi 

Tutkimus on luonteeltaan konstruktiivista. Kuten konstruktiiviseen tutkimukseen 

kuuluu, päämäärä on tiedossa, mutta sen saavuttaminen ei (Kurhinen 2010). Tämän 

tutkimuksen tavoitteena on alkutuotantoekosysteemin luominen. Koska 

liiketoimintaekosysteemiin luontaisesti kuuluu useita yrityksiä (Moore 1993), päätettiin 
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tutkimus tehdä yritysrajapinnassa. Ekosysteemin luomiseen osallistui neljä erillistä 

tutkimusorganisaatiota, jotka tekivät taustatutkimusta aiheeseen liittyen, mutta myös 

yritys- ja asiantuntijahaastatteluille annettiin suuri painoarvo koko tutkimusprosessin 

ajan. Tutkimusprosessi on mallinnettu kuvaan 1. 

Kuva 1. Tutkimusprosessi 
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2. LIIKETOIMINTAEKOSYSTEEMIN 

KIRJALLISUUSKATSAUS 

Liiketoimintaekosysteemi on Mooren (1993) esittelemä termi, jolla pyritään kuvaamaan 

nykyisin trendinä olevaa yritysjoukon verkottunutta olemusta heijastamalla sitä luonnon 

toimintaan ja ekosysteemi-käsitteeseen. Kuten luonnon ekosysteemit, myös 

liiketoimintaekosysteemit voidaan nähdä kokonaisuuksina, mutta tarkkojen rajojen 

määrittäminen yhden ekosysteemin kohdalle on vaikeaa (Iansiti ja Levien 2004, 

Wieland ym. 2012). Luonnon ja liiketoiminnan ekosysteemeissä ydinajatus on sama: 

ekosysteemin sisällä toimii joukko erilaisia toimijoita, jotka dynaamisesti ja 

epälineaarisesti vuorovaikuttavat toisiinsa (Gossain ja Kandiah 1998).  

Liiketoimintaekosysteemejä ei ole tutkittu paljoa, ja täysin yhtenäinen määritelmä 

käsitteelle vielä puuttuu. Lappi (2017) on koonnut keskeisimpiä määritelmiä, jotka on 

esitetty taulukossa 1. 

Taulukko 1. Liiketoimintaekosysteemin määritelmä. 

Määritelmä Lähde 

”Liiketoimintaekosysteemit ovat asiakkaiden, toimittajien, johtavien tuottajien ja 

muiden sidosryhmien yhteisö, jonka jäsenet vuorovaikuttavat toistensa kanssa 

tuottaakseen tavaroita ja palveluja… Tällainen yhteisö kerääntyy yhteen osittain 

tarkoituksellisesti, korkeasti itseorganisoituen ja jopa jonkin verran vahingossa. 

Lopputulos kuitenkin on, että yhteisön jäsenet tarjoavat panostuksia jotka 

täydentävät toisiaan. Kuten biologisessa ekosysteemissä, nämä yhteisöt 

kehittyvät aikojen saatossa” 

Moore 

(1998) 

”Me olemme laajentaneet ja hienosäätäneet Mooren (1998) alkuperäistä 

konseptia tunnistamaan asiakkaille luodun arvon tärkeys lisätiedon, -tavaroiden 

ja -palveluiden toimittamisen kautta. Arvon luonti mahdollistaa liiketoiminnan 

erottautumisen kilpailijoistaan ja tarjoaa keinot asiakassiteiden vahvistamiseksi. 

Kumppanit vuorovaikuttavat asiakkaan kanssa yhden kanavan kautta.” 

Gossain ja 

Kandiah 

(1998) 

”Liiketoimintaverkoston ja biologisen ekosysteemin välillä on todella vahvoja 

vastaavuuksia. Molempien tunnuspiirteisiin kuuluu suuri määrä löyhästi toisiinsa 

sidoksissa olevia jäseniä, jotka ovat riippuvaisia toinen toisistaan tehokkuutensa 

ja selviytymisensä kannalta. Jos ekosysteemi on terve, yksittäiset jäsenet 

kukoistavat; mikäli ekosysteemi on epäterve, yksittäiset jäsenet kärsivät. 

Tarkkojen rajojen vetäminen ekosysteemin ympärille on mahdotonta, ja vaikka 

se tehtäisiinkin, olisi kyseessä vain akateeminen harjoitus.” 

Iansiti ja 

Levien 

(2004) 
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”Liiketoimintaekosysteemin jäsenet ovat kykeneviä tietoisiin päätöksiin itsensä 

puolesta. Yritykset tähtäävät innovaatioihin ja kaupalliseen menestykseen, ja 

toivovat hyötyvänsä muista jäsenistä ja heidän kyvykkyyksistään. Tämä on 

haastavaa, sillä liiketoimintaekosysteemi on kytketty ympäristöönsä, ja 

ympäristö saattaa muuttua nopeasti ja ennustamattomasti. Täten 

liiketoimintaekosysteemi on pohjimmiltaan dynaaminen rakenne, joka kehittyy 

ajan saatossa.” 

Peltoniemi 

(2006) 

”Perinteinen ekosysteemin käsite biologisessa tieteessä kuvaa elinympäristöä 

lukuisille erilaisille lajeille, jotka yhdessä ovat olemassa, vaikuttavat toisiinsa ja 

ovat lukuisten ulkoisten voimien vaikutuksen alaisia. Ekosysteemin sisällä 

yhden lajin evoluutio vaikuttaa toisten lajien evoluution, ja toisin päin. 

Ajattelemalla teknologiaekosysteemiä toisiinsa liittyvinä teknologia- ja 

ympäristövoimien joukkona, johtaja voi menestyksekkäämmin tunnistaa tekijät 

jotka saattavat vaikuttaa uusien teknologioiden innovaatioihin, kehitykseen ja 

hyväksymiseen – ja lopulta näitä innovaatioita hyödyntävien liiketoiminnallisten 

toimenpiteiden menestymiseen.” 

Adomavici

us ym. 

(2005) 

”…liiketoimintaekosysteemikonseptia tulisi käyttää näkökulmana 

liiketoimintaverkostojen ymmärtämiseksi, uuden organisaatiomallin sijaan. 

Tämä näkökulma tarjoaa nykyisestä poikkeavan logiikan ymmärtää 

organisaatioiden välisiä suhteita verkoston näkökulmasta. 

Liiketoimintaekosysteeminäkökulma tarjoaa uuden tavan saada 

kokonaisvaltainen näkemys liiketoimintaverkostosta sekä suhteista ja 

mekanismeista, jotka sitä muovaavat, sisällyttäen samalla yksittäisten 

toimijoiden rooleja ja strategioita, jotka ovat osa näitä verkostoja.” 

Anggraeni 

ym. (2007) 

 

Vaikka liiketoimintaekosysteemin määritelmät vaihtelevatkin alan kirjallisuudessa, 

ydinajatuksena ekosysteemien kohdalla on, että toisiinsa verkostomaisesti sidoksissa 

olevat yritykset yhdessä tuottavat uutta arvoa. Tämä arvo jakautuu paitsi ekosysteemin 

loppuasiakkaalle, myös ekosysteemin jäsenille itselleen (mm. Moore 1993, Gossain ja 

Kandiah 1998).  

2.1. Liiketoiminta arvon luonnin näkökulmasta 

Arvon luonti on yrityksen menestymisen elinehto, sillä kipailuetu riippuu yrityksen 

kyvystä luoda kilpailijoitansa enemmän arvoa asiakkailleen (Adner ja Kapoor 2010). 

Arvon luomisen hahmottaminen on muuttunut aikojen saatossa. Hearn ja Pace (2006) 

ovat tunnistaneet arvon luomisen konseptoimisen siirtyneen toimitusketjuajattelusta 

arvoketjumalliin. Nykyaikana liiketoimintaekosysteemimalli on korvaamassa 

arvoketjuajattelua (Moore 1993, Hearn ja Pace 2006, Gossain ja Kandiah 1998). 
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Jokainen ajattelumalli on kuitenkin nykypäivänäkin hyödyllinen ja yleisesti käytössä 

arvon luonnin hahmottamisessa. Tässä luvussa tarkastellaan arvon luonnin 

hahmottamista varten luotujen työkalujen kehittymistä toimitusketjusta 

ekosysteemimalliin. Työkalujen evoluutio ydinajatuksineen on mallinnettu kuvaan 2. 

Kuva 2. Näkemys arvon luonnista ja sen kehitys. Vihreät nuolet kuvaavat arvon 

luomista, punaiset nuolet resurssien käyttämistä. 

2.1.1. Toimitusketju 

Toimitusketju on perinteinen tapa ajatella yrityksen arvon luontia (Hearn ja Pace 2006). 

Toimitusketjun hallinta nousi kirjallisuuteen 1980-luvun puolivälissä, mutta sen voidaan 

nähdä perustuvan 1960-luvulla tehtyihin tutkimuksiin kanavista ja systeemi-

integraatioista (Rainbird 2004).  Sahayn (2003) mukaan yritysten keskittyminen 

toimitusketjun hallinnassa on ollut perinteisesti organisaation sisäisissä virroissa tai 

virroissa, joihin organisaatiolla on suora kontrolli. Toimitusketjuajattelun ansiosta 

yritykset ovatkin saaneet etuja varastonhallinnan, hankinnan ja tilausten täyttämisen 

saralla (Sahay 2003). Toimitusketjuajattelun ydin on esitetty kuvassa 3. 
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Kuva 3. Toimitusketju. Arvo luodaan yrityksen sisällä. Kaikki arvoa tuottamattomat 

kustannukset pyritään minimoimaan (mukaillen Logistiikan Maailma 2017, Rainbird 

2004, Hearn ja Pace 2006) 

 

Logistiikan Maailma (2017) on eritellyt tärkeimpiä toimitusketjun hallinnan ja se 

kehittämisen periaatteita. Näitä periaatteita ovat prosessien yksinkertaistaminen, 

läpimenoaikojen lyhentäminen, mahdollisimman reaaliaikainen tiedonvälitys, yhteinen 

suunnittelu, tuhlauksen ja virheiden poistaminen, järjestelmäintegraatiot ketjun 

osapuolten välillä, asiakaslähtöisyys, läpinäkyvyys, luotettavuus ja joustavuus 

(Logistiikan Maailma 2017).  

Toimitusketjun hallintastrategia tulisi valita yrityskohtaisesti, mutta esimerkiksi Lean-

filosofia soveltuu toimitusketjun hallintaan hyvin (Logistiikan Maailma 2017). Lean-

ajattelu perustuu siihen, että kaikki arvoa tuottamaton toiminta poistetaan (Womack ja 

Jones 2005). Tällaisia arvoa tuottamattomia toimintoja on tunnistettu yhteensä 

kahdeksan: 

 ylituotanto 

 odotus 

 varastointi 

 yliprosessointi 
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 kuljetukset 

 liike 

 vialliset tuotteet (Womack ja Jones 2005) 

 työntekijöiden osaamisen vajaa hyödyntäminen (Haapasalo ja Sahlman 2014) 

 

Toimitusketjussa tärkeää on kysynnän ennustaminen (Rainbird 2004, Logistiikan 

Maailma 2017). Ennustaminen on tarpeen muun muassa varmuusvarastotason 

määrittämisessä, kapasiteettipäätösten tukena ja silloin kun materiaaleilla on pitkä 

toimitusaika (Logistiikan Maailma 2017). 

Toimitusketjun hallinnalla yrityksissä pyritään vähentämään kustannuksia ja 

parantamaan tehokkuutta (Rainbird 2004). Hearn ja Pace (2006) tiivistävät 

toimitusketjuajattelun ongelman: ”Toimitusketjun idea vahvistaa jakelua 

tuoteparannusten sijaan, jokaisen työvaiheen ollessa vain kustannus, joka täytyy 

minimoida.” Nykyään onkin tunnustettu, että myös toimitusketjun eri toiminnot pitäisi 

nähdä arvoa lisäävänä toimintona (Krajewski ym. 2013) ja yhteistyön eri toimijoiden 

kesken pitäisi olla tiivistä (Sahay 2003). 

2.1.2. Arvoketju 

Arvoketju on Porterin (1985) luoma käsite. Kun toimitusketjuajattelussa keskitytään 

kustannusten pienenemiseen, arvoketjussa pääpaino on optimoinnissa. Toimitusketjussa 

useampien toimijoiden mukana olo nähdään rasitteena, sillä ”kukin vaihe lisää 

toimitusketjun logistisia kustannuksia ja samalla eri vaiheisiin sitoutuu aikaa” 

(Logistiikan Maailma 2017). Arvoketjumallin ydinajatus sen sijaan on, että jokainen 

toiminta lisää tuotteen tai palvelun arvoa, ja jokainen toiminta pitäisi optimoida 

kustannusten, ja arvontuoton osalta parhaalla mahdollisella tavalla. 

Arvoketju voidaan Porterin (1985) mukaan jakaa ensisijaisiin toimiin ja tukitoimiin.  

Ensisijaisia toimia ovat tulologistiikka, työvaiheet, lähtölogistiikka, myynti ja 

markkinointi sekä palvelut. Tukitoimintoihin kuuluvat hankinta, teknologinen kehitys, 

henkilöstöhallinto ja yritysinfrastruktuuri. Porterin esittämä yleinen arvoketjumalli on 

esitetty kuvassa 4. 
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Kuva 4. Yleinen arvoketju (mukaillen Porter 1985) 

 

Porterin (1985) mukaan jokaisella yrityksellä on kaikki arvoketjussa kuvatut toiminnot 

jollain tasolla mukana, mutta niiden painotus ja tärkeys voivat vaihdella riippuen 

toimialasta. Esimerkiksi huoltotoimintaa harjoittavalle yritykselle palvelu on kriittisin 

ketjun osa, jakeluyritykselle sen sijaan logistiikka. (Porter 1985). 

Porterin (1985) esittelemä arvoketju on tarkoitettu yrityksen sisäiseksi työkaluksi arvon 

luomiseksi. Nykyisin arvoketjulla kuvataan myös asiakkaan näkökulmasta tapahtuvaa 

toimintojen ketjua, jonka lopputuloksena syntyy lisäarvoa tuottava palvelu tai tuote 

(Evans ja Berman 2001). Tällaista asiakkaan näkökulmasta tapahtuvaa arvoketjua, jossa 

tarkastellaan useita yrityksiä yhden sijaan, kutsutaan myös muun muassa 

arvojärjestelmäksi (Porter 1985), arvotoimitusketjuksi (Evans ja Berman 2001) tai 

arvoverkostoksi (Pitta ja Laric 2004). Perusajatus on kuitenkin sama: tuotteen/palvelun 

elinkaari pyritään mallintamaan mahdollisimman tarkoin, ja toiminnot pyritään 

järjestämään siten, että jokainen välivaihe toisi mahdollisimman paljon lisäarvoa 

lopulliseen tuotteeseen/palveluun (Porter 1985). Asiakkaan näkökulmasta arvioitu 

arvoketju on mallinnettu kuvaan 5. 
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 Kuva 5. Arvoketju tarkasteltuna arvon luonnin näkökulmasta. Jokaisen toiminnon tulisi 

lisätä arvoa lopputuotteeseen/-palveluun (mukaillen Porter 1985, Evans ja Berman 

2001) 

2.1.3. Siirtyminen arvoketjumallista ekosysteemimalliin 

Vaikka arvoketjua onkin onnistuneesti sovellettu useilla eri aloilla (Lee 2002), on siinä 

muutamia puutteita, joiden vuoksi ekosysteemiajattelu toimii paremmin. 

Ekosysteemimallin ydinajatus on esitetty kuvassa 6. Hearn ja Pace (2006) on koonnut 

yhteen arvoketjumallin puutteita. Arvoketju esimerkiksi: 

 näkee arvon luonnin yksittäisenä lineaarisena prosessina, jossa yksi vaihe johtaa 

suoraan toiseen 

 ei huomioi sitä tosiasiaa, että arvoketjun luomisen prosessissa saattaa olla 

yhteistyön lisäksi myös kilpailevaa toimintaa 

 asettaa itsensä mekaaniseen lineaariseen ajattelumalliin. Mallin mukaan prosessi 

on enemmänkin muuttumaton kuin dynaaminen (Gossain ja Kandiah 1998, 

Rainbird 2004) 

 näkee ketjun olevan eristyksissä, eikä huomio ympäristöä eikä prosessin 

vaikutuksia tai tekijöitä jotka eivät ole suoraan osana ketjua mutta ovat tärkeitä 

mahdollistajia, katalyyttejä tai tausta-asettajia ketjulle (Rainbird 2004) 

 Nojaa yksinkertaistettuun malliin arvosta. Esimerkiksi, arvoketju olettaa arvon 

säilyvän ”tuotteen sisällä” ottamatta huomioon ulkoisia vaikutuksia (kuten 

tuotearvoa, joka on johdettu tuotteen suhteesta systeemiin tai muihin tuotteisiin) 

 Ei huomioi riittävästi läheisiä symbioottisia suhteita yrityksen ja sen 

asiakkaiden, toimittajien ja kumppanien välillä (Gossain ja Kandiah 1998) 
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Kuva 6. Ekosysteemi. Yksittäisten yritysten sijaan arvon luonnissa tärkeintä on koko 

ekosysteemin yhteinen arvon tuotto (mukaillen mm. Moore 1993, Hearn ja Pace 2006, 

Iansiti ja Levien 2004) 

2.2. Liiketoiminnan tarkastelu yrityksen näkökulmasta 

Yrityksen kannalta on tärkeää, että liiketoiminta on kannattavaa. Vaikka ekosysteemin 

menestymisessä tärkeintä onkin koko ekosysteemin yhteinen arvontuotto (mm. Letaifa 

2014, Zahra ja Nambisan 2012, Wieland ym. 2012), ekosysteemi menestyy vain, mikäli 

siihen kuuluvat yksittäiset yritykset menestyvät (Iansiti ja Levien 2004). Yrityksen 

liiketoimintaa voidaan tarkastella kolmen tason kautta (Väänänen 2017). 

Liiketoimintatasoihin lukeutuvat ekosysteemi-, liiketoimintamalli- ja casetasot, ja niiden 

suhde toisiinsa on havainnollistettu kuvassa 7. 
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Kuva 7. Ekosysteemin kolme tasoa. Ekosysteemit tulee nähdä yksilöllisinä 

kokonaisuuksina, jotka voivat kilpailla keskenään. Ekosysteemit koostuvat yksittäisistä 

yrityksistä, joiden liiketoimintamallin tulee olla kestävä. Yksittäisten yritysten pitää 

tapauskohtaisesti miettiä, mihin ekosysteemeihin yrityksen kannattaa lähteä mukaan ja 

kuinka suurella panostuksella. (Kuva mukaillen mm. Väänänen 2017, Osterwalder ja 

Pigneur 2009, Kinnunen ym. 2011) 

 

2.2.1. Ekosysteemi 

Liiketoimintaekosysteemi on ryhmä yrityksiä, jotka vuorovaikuttavat ja jakavat joukon 

riippuvuuksia tuottaessaan asiakkaan tarvitsemaa tavaraa, teknologiaa tai palvelua 

(Zahra ja Nambisan 2012). Tyypillinen liiketoimintaekosysteemi sisältää Zahran ja 

Nambisan (2012) mukaan yleensä sekä vakiintuneita että uusia yrityksiä. Osa uusista 

yrityksistä voi olla itsenäisten yrittäjien käynnistämiä, osa taas syntynyt hankkeiden 

kautta. (Zahra ja Nambisan 2012). Kanter (2012) lisää, että ekosysteemissä voi olla 

mukana myös julkisen puolen tahoja, kuten yliopisto tai kunnallinen yrityshautomo. 

Yksittäinen liiketoimintaekosysteemi on mallinnettu kuvaan 8. 



18 

 

 

 

Kuva 8. Yksittäinen ekosysteemi (mukaillen Väänänen 2017)  

 

Ekosysteemi tulisi nähdä kokonaisuutena, joka kilpailee toisia ekosysteemejä vastaan 

(Moore 1993). Ekosysteemin sisäiset yritykset luovat verkoston, joka pystyy tuottamaan 

yhdessä enemmän arvoa kuin yksittäiset jäsenet voisivat luoda itsenäisinä toimijoina 

(Lappi ym. 2015). Tämän vuoksi ekosysteemin toimijoiden tulisi sitoutua yksittäisten 

yritysten omien intressien sijaan ekosysteemin strategiaan ja visioon (Moore 1993, 

Letaifa 2014). Äärimmäisessä tapauksessa tämä tarkoittaa sitä, että joissain tapauksissa 

yksittäiset toimijat kärsivät, jotta yhteisö kokonaisuutena hyötyy (Iansiti ja Levien 

2004). Ekosysteemikonsepti on mallinnettu kuvaan 9. 
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Kuva 9. Liiketoimintaekosysteemi. Jokainen ekosysteemi tulisi nähdä omana 

kokonaisuutenaan, mutta yksittäiset yritykset voivat olla useammassa ekosysteemissä 

jäseninä (mukaillen Moore 1993, Väänänen 2017, Lappi ym. 2015, Iansiti ja Levien 

2004). 

2.2.2. Liiketoimintamalli 

Vaikka ekosysteemiä tulee ajatella kokonaisuutena ja ekosysteemin etu pitäisi laittaa 

yksittäisten yritysten hyötyjen edelle, pidemmällä aikavälillä ekosysteemi menestyy 

vain, mikäli siihen kuuluvat yksittäiset jäsenet menestyvät (Iansiti ja Levien 2004). 

Jokaisen yrityksen oma liiketoimintamalli tulee olla kestävällä pohjalla, jotta yritys 

menestyisi. 

Erilaisia liiketoimintamallikonsepteja ja –kehyksiä on luotu kymmeniä (Kinnunen ym. 

2013). Liiketoimintamallin konseptista ei ole päästy akateemisessa kirjallisuudessa 

yhteisymmärrykseen, sillä esimerkiksi strategian rooli liiketoimintamallissa on edelleen 

väittelyn kohteena. (Kinnunen ym. 2013). Yleensä liiketoimintamalli kuitenkin kuvaa, 

sitä, kuinka yritys luo ja ottaa talteen arvon (Haaker ym. 2006). Osterwalder ja Pigneur 

(2009) lisäävät liiketoimintamalliin kuuluvan myös arvon välittäminen eteenpäin. 
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Al-Debei ym. (2008) on koonnut kymmenen eri näkökulmaa liiketoiminnan 

konsepteista. Liiketoimintamalli voidaan nähdä Al-Debein ym. (2008) tekemän laajan 

kirjallisuuskatsauksen mukaan: 

 Tapana jolla organisaatiot luovat arvoa (asiakkaille tai sidosryhmille) 

 Tapana jolla organisaatio tuottaa tuloja 

 Nykyisen liiketoiminnan ja tulevaisuuden suunnitellun liiketoiminnan 

abstraktiona 

 Arkkitehtuurina organisaatiolle, sisältäen organisaation varat, tuotteet, palvelut 

ja informaatiovirran 

 Liiketoimintalogiikkana liittyen tapoihin joilla liiketoiminnat hoidetaan 

 Tapana jossa organisaatio mahdollistaa osapuolten ja monien yritysten 

keskuudessa tapahtuvan kaupankäynnin koordinaation ja yhteistyön kautta  

 Organisaation strategiana tai strategioiden sarjana 

 Liiketoimintastrategian ja –prosessien välisenä liitäntänä tai teoreettisena 

kerroksena 

 Käsitteellisenä työkaluna, liiketoiminnan abstraktiona ja suunnitelmana 

 Tapana ymmärtää yksittäistä organisaatiota tai organisaatioiden verkostoa. 

 

Al-Debei ym. (2008) koostaa kirjallisuuskatsauksen mukaiset liiketoimintamallin 

määritelmät seuraavanlaisesti: ”Liiketoimintamalli on abstrakti kuvaus organisaatiosta 

(oli se sitten käsitteellinen, tekstiä sisältävä ja/tai graafinen), kaikista toisiinsa liittyvistä 

ydinarkkitehtonisista, -yhteistoiminnallisista ja -taloudellisista järjestelyistä joita 

organisaation toimesta suunnitellaan ja kehitetään tällä hetkellä ja tulevaisuudessa, sekä 

kaikista ydintuotteista ja/tai –palveluista joita organisaatio tarjoaa, nyt tai 

tulevaisuudessa, perustuen järjestelyihin joita tarvitaan strategisten tavoitteiden ja 

päämäärien saavuttamiseksi” (Al-Debei ym. 2008). Väänänen (2017) tiivistää saman 

asian huomioon, että liiketoimintamallin konsepti on vahvasti linkittynyt yrityksen 

kyvykkyyteen luoda arvoa asiakkailleen, yrityksen strategiaan sekä sisäisesti 

organisaatioon ja ulkoisesti verkostoon. Lisäksi tuoton tekeminen sekä yrityksen ja sen 

ydinliiketoiminnan dokumentointi on keskiössä (Väänänen 2017). 
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Osterwalderin ja Pigneurin (2009) kehittämä liiketoimintamallikangas (business model 

canvas), joka on esitetty kuvassa 10, on yksi tunnetuimmista liiketoimintamallia 

kuvaavista työkaluista. Liiketoimintamallikangas on yhdeksään osioon jaettu kuvaus 

yksittäisen yrityksen liiketoimintamallista. Kankaan keskiössä on arvolupaus, eli kuvaus 

siitä, kuinka yrityksen toiminta tuo lisäarvoa asiakkailleen. Kankaan toiselle puolelle 

listataan neljään eri osioon, kuinka arvo luodaan. Tätä varten yrityksen tulee määrittää 

asiakassegmenttinsä, jakelukanavat, asiakassuhteet ja tulovirrat. Kankaan toiselle 

puolelle sen sijaan luetteloidaan tehokkuuteen liittyviä tekijöitä neljän eri osion kautta. 

Yrityksen tulisi liiketoimintamallikankaassa tunnistaa avainkumppaninsa, -toimintonsa 

ja -resurssinsa sekä kustannusrakenne. Liiketoimintamallikankaan avulla yrityksen 

liiketoimintamallia voidaan arvioida kriittisesti. Kestävä ja terveellä pohjalla oleva 

liiketoimintamalli edellyttää, että tulovirrat ovat suuremmat kuin kulut. (Osterwalder ja 

Pigneur 2009) 

Kuva 10. Liiketoimintamallikangas (mukaillen Osterwalder ja Pigneur 2009) 

2.2.3. Case-analyysi 

Jokaisella yrityksellä on rajallinen määrä resursseja käytettävissään. Lähes aina 

yrityksen resursseille on enemmän ideoita kuin henkilöstön ja taloudellisten varojen 

puitteissa pystytään toteuttamaan (Koen ym. 2001, Schmidt 2004, Toubia ja Flores 

2007). Erilaisia yksittäisiä liiketoimintatapauksia tulisi aina analysoida ja arvioida 
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kriittisesti ennen päätöstä siihen panostamisesta (Kinnunen ym. 2011). Reifer (2001) 

kuvaa ohjelmistopuolelle sijoittuvassa tutkimuksessaan case-analyysien olevan 

”päätöksentekijöille valmisteltua materiaalia, joiden avulla osoitetaan, että harkittu idea 

on hyvä ja että sitä ympäröivät luvut ovat taloudellisesti järkeviä”. Keenin ja Digriusin 

(2002) mukaan case-analyysilla kuvataan liiketoiminnallisia syitä, miksi tietty 

investointivaihtoehto tulisi valita tai hylätä. 

Kinnunen ym. (2011) kuvaa tutkimuksessaan case-analyysiä tuotekehityksen 

näkökulmasta, mutta Väänäsen (2017) mukaan samaa analyysiä voi käyttää myös 

yksittäiset yritykset ekosysteeminäkökulmasta. Kinnusen ym. (2011) mukaan liian moni 

projekti viedään ideasta toteutukseen ilman tarvittavaa arviointia siitä, kuinka hyvä idea 

todellisuudessa on. Virallisena prosessina voi käyttää esimerkiksi Cooperin (2001) 

esittelemää työvaihe-portti (stage-gate) –mallia. Cooperin (2001) esittelemässä 

prosessissa portit toimivat väliarviointivaiheina, jolloin päätöksentekijät päättävät, 

kannattaako työtä aiheen parissa jatkaa heti, lopettaa resurssien käyttö jättäen kuitenkin 

jatkotyöstäminen tulevaisuudessa optioksi, tai hylätä idea kokonaan. Päätöksenteon 

porttien tulisi olla tehokkaita: kovia päätöksiä tarvitaan, sillä kustannukset nousevat ja 

resursseja sitoutuu sitä enemmän mitä pidemmälle prosessissa edetään (Schmidt 2004). 

Perustuen kirjallisuuteen (erityisesti Cooper 2001, Cooper 2008, Ulrich ja Eppinger 

2008 sekä Carbonell-Foulquié ym. 2004) Kinnunen ym. (2011) on määritellyt 

liiketoimintatapausten kattavan kolmen tyyppistä informaatiota: markkinoihin, 

tekniseen toteutukseen ja taloudellisiin seikkoihin liittyvät tiedot. Lisäksi strateginen 

soveltuvuus ja ydinosaamisen hyödyntäminen ovat relevantteja asioita huomioida, 

mutta ne ovat yleensä sulautuneet edellä mainittuihin kolmeen kriteeriin, erityisesti 

markkinaosioon tai tekniseen toteutettavuuteen (Kinnunen ym. 2011). Tämän vuoksi 

strateginen soveltuvuus ei ole liiketoimintacase-analyysin pääelementti, mutta se on silti 

välttämätön osio, joka linkittää ideat paitsi toisiinsa myös yrityksen perimmäisiin 

tavoitteisiin (Kinnunen ym. 2011). Kuvassa 11 on esitetty, kuinka liiketoimintacase-

analyysi tulisi tehdä. 
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Kuva 11. Yksinkertaistettu kuva liiketoiminta-case-analyysistä (mukaillen Kinnunen 

ym. 2011) 

 

2.3. Menestyvä ja terve ekosysteemi 

Vaikka ekosysteemi on käsitteenä ollut käytössä jo yli kaksikymmentä vuotta, ei laajasti 

yhteistyötä tekevää, kaikkeen vaikuttavaa arvon yhteisluontia ole vielä ymmärretty 

hyvin, ja sitä helposti aliarvioidaan (Wieland ym. 2012). Iansitin ja Levienin (2004) 

mukaan ekosysteemit on huonosti ymmärretty ja vielä huonommin johdettu. 

Esimerkiksi Letaifa (2014) osoittaa tutkimuksessaan, kuinka pelkkä ekosysteemin 

luominen ei takaa menestystä. 

Jotta ekosysteemi olisi menestyvä ja terve, tulee ekosysteemiin kuuluvien jäsenten 

menestyä. Yksittäisten toimijoiden kärsiminen heijastuu koko ekosysteemiin, luoden 
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siitä epäterveen. Iansiti ja Levien (2004) ovat määritelleet terveelle ekosysteemillä 

kolme kriittistä mittaria: tuottavuus, kestävyys ja erikoisosaamisen luonti. Tuottavuus 

heijastuu verkoston kykyyn jatkuvasti muuttaa teknologioita ja muita innovaation raaka-

aineita pienemmiksi kustannuksiksi tai uusiksi tuotteiksi. Kestävyydellä tarkoitetaan 

kykyä selviytyä häiriöistä kuten ennakoimattomista teknologisista muutoksista. 

Kestävässä ekosysteemissä mukana oleva yritys nauttii suhteellista ennustettavuutta, ja 

jäsenten väliset suhteet toimivat puskurina ulkoisille shokeille. Erikoisosaamisen 

luonnilla (niche creation) tarkoitetaan tässä tapauksessa niche-markkinoille syntyviä 

uusia liiketoimintoja. Niche-liiketoiminnan luonti kuvaa ekosysteemin kykyä imeä 

ulkoisia shokkeja ja potentiaalia tuottaville innovaatioille. Yksi tapa arvioida 

erikoisosaamisen luontia on katsoa, kuinka laajasti syntyviä teknologioita käytetään 

uusissa liiketoiminnoissa ja tuotteissa. On kuitenkin tärkeää huomata, että vaikka 

terveiden ekosysteemien tulisi luoda uusia erikoisosaamisia, se ei tarkoita, että vanhojen 

niche-liiketoimintojen tulisi säilyä. (Iansiti ja Levien 2004) 

Den Hartigh ym. (2006) pitää Iansitin ja Levienin (2002) luomaa terveen ekosysteemin 

kriteeristöä pätevänä, mutta esittää kritiikkiä sen käytännöllisyyteen ja toiminnallisten 

mittarien puutteeseen. Käyttämällä hyväksi Iansitin ja Levienin kriteeristöä, den Hartigh 

ym. (2006) on etsinyt mittareita, jotka ovat käyttäjäystävällisiä ja ymmärrettäviä, jonka 

data on helposti saatavilla, ja jota voidaan käyttää pitkällä aikavälillä sekä mitata 

yritystasolla. Tällaisia ekosysteemin terveyttä kuvaavia mittareita löytyi yhteensä 11 

kappaletta, muun muassa maksukyky, kumppaneiden monimuotoisuus, likviditeetti ja 

verkostoresurssit. Den Hartighin ym. (2006) tutkimuksen mukaan ekosysteemin 

terveydellä on kaksi pääkomponenttia: kumppanuus- ja verkostoterveys. 

Kumppaneiden terveys on pitkäaikainen, taloudelliseen tulokseen perustuva heijastus 

ekosysteemin yksittäisen toimijan johdon vahvuudesta ja kyvykkyydestä hyödyntää 

ekosysteemin tarjoamia mahdollisuuksia. Kumppaneiden terveys on vahvasti sidoksissa 

Iansitin ja Levienin (2002) määrittämään tehokkuuteen. Tuottamattomilla yrityksillä on 

vaikeuksia selvitä, ja täten ne lopulta heikentävät koko ekosysteemin terveyttä. 

Tehokkuuden lisäksi kumppaneiden terveyttä tulisi arvioida myös kestävyyden 

kannalta. Kestävyyden arviointiin sisältyy sekä lyhytaikainen että pitkäaikainen 

selviytyminen. (den Hartigh ym. 2006) 
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Verkoston terveys kuvaa, kuinka hyvin ekosysteemin jäsen on sulautunut 

ekosysteemiin, ja millainen vaikutus jäsenellä on paikalliseen verkostoonsa. 

Terveellisessä ekosysteemissä jäsenten välillä on monia suhteita. Tiukkaa sidettä on 

vaikea murtaa ja ekosysteemi on täten kestävä. Jäsenet, joilla on vähemmän yhteyksiä 

ekosysteemiin, ovat myös vähemmän sitoutuneita siihen, jolloin riski toiseen 

ekosysteemiin siirtymisestä on tällaisten toimijoiden osalta suurempi. Den Hartighin 

ym. (2006) mukaan terveeseen ekosysteemiin kuuluu monia näkyviä toimijoita. Suuresti 

näkyvillä jäsenillä on positiivista vaikutusta sekä asiakkaisiin että muihin verkoston 

jäseniin. (den Hartigh ym. 2006) 

Ramachandran ja Mukherji (2007) lisäävät, että monimuotoisuus on avainroolissa 

mahdollistamassa ekosysteemin terveyttä. Monimuotoisen innovaatio- ja 

kyvykkyysportfolion avulla ekosysteemi selviää ulkoisista shokeista. Vaikka 

yksittäisillä yrityksillä ei olisikaan kykyjä selvitä uudesta ennakoimattomasta 

muutoksesta, riittävän monimuotoinen ekosysteemi takaa sen, että yhteisöstä löytyy 

toimijoita, joilta kaivatut kyvykkyydet löytyvät. (Ramachandran ja Mukherji 2007) 

Letaifa (2014) korostaa ajattelutavan muutosta, jotta liiketoimintaekosysteemi 

menestyisi. Perinteisistä toimitusketju- ja arvoketjuajatteluista tulisi irtaantua, ja 

ymmärtää ekosysteemin ominaispiirteet, esimerkiksi yhteistyön tekeminen samaan 

ekosysteemiin kuuluvien kilpailijoiden kanssa. Ajattelumallin tulisi näkyä myös 

johtajuudessa. Yksittäisten yritysten johto on helposti kiinnostunut vain oman 

yrityksensä menestymisestä, jolloin ekosysteemitason johtaja puuttuu. (Letaifa 2014) 

Lappi (2017) on alan kirjallisuutta (Iansiti ja Levien 2004, den Hartigh ym. 2006, 

Ramachandran ja Mukherji 2007) apuna käyttäen määritellyt ekosysteemin terveyden 

ulottuvuuksiksi kestävyyden, kimmoisuuden, innovatiivisuuden ja uudistumisen. Näistä 

kestävyys kuvaa kyvykkyyttä pitkän aikavälin menestykseen, kimmoisuus kykyä 

mukautua muutoksiin, innovatiivisuus valmiutta tutkia uusia arvomahdollisuuksia ja 

uudistuminen pystyvyyttä muokata rooleja, käytänteitä ja suhteita. 

Liiketoimintaekosysteemin terveydentilan arviointimalli on esitetty kuvassa 12. 
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Kuva 12. Liiketoimintaekosysteemin terveydentila-arviointimalli (mukaillen Lappi 

2017). 

 

2.4. Teorian synteesi 

Yritykset siirtyvät yhä enenevissä määrin toisistaan riippuvaisiksi, verkostomaisiksi 

koalitioiksi. Liiketoimintaekosysteemi-termillä tunnetut koalitiot poikkeavat aiemmasta 

liiketoiminnasta siten, että yksittäisten yritysten sijaan keskiössä on yhteisö. Tämä 

tarkoittaa, että transaktioiden sijaan verkoston koko, toimijat ja toimijoiden väliset 

suhteet ovat tärkein edellytys liiketoiminnan menestymisen taustalla. Yhteisön etu tulisi 

asettaa yksittäisten yritysten edun edelle (Iansiti ja Levien 2004), vaikka tämä 

käytännössä voikin osoittautua hankalaksi (Letaifa 2014). Huomioitavaa kuitenkin on, 

että ekosysteemi kannattaa muodostaa vain, mikäli yksittäiset toimijat kokevat 

tuottavansa ja saavansa yhteisön kautta enemmän arvoa kuin yksin toimiessaan (Adner 

ja Kapoor 2010). Jotta ekosysteemi menestyisi, tulisi jokaisen toimijan nähdä aitoa 

liiketoiminnallista kiinnostusta koalitioon liittymisessä. 
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Liiketoimintaekosysteemiä arvioitaessa tulisi huomioida liiketoiminnan kolme eri tasoa: 

ekosysteemi-, liiketoimintamalli- ja case-tasot. Yritysjoukkio luo yhteen liittyessään 

ekosysteemin, joka kilpailee muiden ekosysteemiyhteisöjen kanssa. Jokainen 

ekosysteemi koostuu kuitenkin yksittäisistä yrityksistä, joiden liiketoiminnan tulee olla 

kestävällä pohjalla. Yksittäiset yritykset voivat lisäksi jakaa rajalliset resurssinsa 

valitsemallaan tavalla erilaisiin liiketoimintatapauksiin. Kaikkien kolmen tason tulisi 

olla kannattavia, jotta liiketoiminta olisi kannattavaa. 

Koska kaikki kolme liiketoiminnan tasoa ovat ekosysteemimäisessä liiketoiminnassa 

jatkuvasti läsnä, on terveyden arvioinnissa eri painopistealueet riippuen tasosta. Case-

tasolla pyritään liiketoimintatapausta analysoimalla saamaan tukea päätökselle, tulisiko 

yrityksen panostaa yksittäiseen tapaukseen vai ei. Case-analyysissä huomio on 

ympäristössä (markkinat, saatavilla oleva osaaminen) ja yrityksessä (arvio työmäärästä, 

osaamisesta, strategisesta sopivuudesta). Liiketoimintamallitasolla oletuksena on, että 

yrityksen valitsemat liiketoimintatapaukset ovat tarkkaan valittu, ja keskiössä on arvon 

tuottoon vaadittavat resurssit ja arvon välittäminen asiakkaalle. 

Liiketoimintamallitasolla yrityksen tulisi analysoida, kuinka optimoida arvon 

tuottaminen siten, että arvon välittämisestä saatavat tulovirrat ovat suuremmat kuin 

arvon tuottamiseen sitoutuvat kustannukset. Ekosysteemitasolla voidaan olettaa, että 

jokaisella yrityksellä on liiketoimintamalli kestävällä pohjalla. Ekosysteemin 

menestymisen arvioinnissa tulisikin liiketoimintojen sijaan keskittyä verkoston 

suhteisiin. Terve ekosysteemi on kestävä, kimmoisa, uudistuva ja innovatiivinen (Lappi 

2017). Tämä tarkoittaa että ekosysteemin ankkuriyritysten liiketoimintaverkoston koko 

tulisi olla riittävän suuri, välittäjätoimijoita tulisi olla tarpeeksi paljon, ja toimijoiden 

välisissä suhteissa tulisi olla tasapaino heikkojen ja vahvojen suhteiden välillä (Lappi 

2017). Taulukkoon 2 on koottu eri liiketoiminnan tasojen menestymisen 

arviointikriteerit. 
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Taulukko 2. Liiketoiminnan kolme tasoa ja niiden menestymisen arviointi 

Taso Menestymisen 

edellytykset 

Terveyden arviointi 

Liiketoiminta-case Tarkat ennusteet 

markkinoista ja 

teknisestä 

toteutettavuudesta. 

Liiketoimintatapaukseen 

osallistuminen sopii yrityksen 

strategiaan. Caseen osallistumalla 

yrityksen liiketoimintatapaukseen 

käyttämät investoinnit tuottavat 

voittoa. 

 

Liiketoimintamalli 

 

Soveltuvimpien 

osapuolten (asiakkaat + 

kumppanit) 

tunnistaminen, 

vuorovaikutusten 

optimointi. 

Asiakkaan saama arvo ja sen 

tuottamiseen käytetyt resurssit 

optimoidaan siten, että erotus olisi 

mahdollisimman suuri. Kustannusten 

tulee olla pienemmät kuin arvon 

välittämisestä saadut tulot. 

 

Ekosysteemi 

 

Verkoston toimivuus 

(laajuus, suhteet 

toimijoiden roolit) 

Toimijoiden määrä, roolit ja suhteet 

ovat tasapainossa. 
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3. ALKUTUOTANTOON KESKITTYVÄN 

LIIKETOIMINTAEKOSYSTEEMIN LUONTI – CASE 

LAITAKARI 

Tutkimuksen empiirinen osuus alkutuotantoekosysteemin luomiseksi tehtiin aikavälillä 

tammikuu-syyskuu 2017. Empiriaosuuden tutkimuksesta vastasi neljä erillistä 

tutkimusorganisaatiota: Oulun yliopiston tuotantotalouden tutkimusryhmä, Centre for 

Environment and Energy, Suomen ympäristökeskus ja Luonnonvarakeskus. Tässä 

luvussa, ellei erikseen ole mainittu, on käytetty lähteenä tutkimusorganisaatioiden ja 

niihin kuuluvien jäsenten asiantuntemusta tutkittaviin aiheisiin liittyen. 

3.1. Empiriaosuuden toteutus 

Tutkimustapauksena toiminutta sinisen biotalouden ekosysteemiä päätettiin lähteä 

luomaan sisältä ulospäin, kuvan 13 mukaisesti. Prosessi voidaan jakaa viiteen eri 

vaiheeseen, joiden keskeiset tavoitteet on esitetty kuvassa 14. 

 

Kuva 13. Empiriaosuuden tutkimusprosessi.  
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Tutkimustapauksena toimineen Laitakarin liiketoimintaekosysteemin luomisprosessissa 

otettiin alusta asti huomioon luomisen lähtökohtana ollut ydinliiketoiminta. Tutkimusta 

laajennettiin hallitusti muihin liiketoimintoihin, ja viimeisessä vaiheessa kerättyä tietoa 

ja asiantuntijalausuntoja hyväksikäyttäen laaja tieto tiivistettiin yhdeksi alustavaksi 

ekosysteemikonseptiksi. Yritys- ja asiantuntijahaastatteluille annettiin suuri painoarvo 

tutkimuksen aikana, mutta objektiivisen tilannekuvan saamiseksi etsittiin ja 

hyödynnettiin lisäksi olemassa olevaa dokumentoitua tietoa, kuten kuluttajatutkimuksia, 

tutkimusraportteja ja alaan liittyviä uutisia. Yhteensä toteutuksessa oli viisi eri vaihetta:  

1. Ydinliiketoiminnan määrittäminen 

Jotta ekosysteemi pystytään luomaan, tulee määritellä ekosysteemin arvolupaus ja 

tunnistaa keskustoimija, joka on päävastuussa liiketoimintaekosysteemistä. 

Ydinliiketoiminnan määrittäminen oli koko tutkimustapaushankkeen lähtökohtana, ja se 

päätettiin hanketta valmistelleiden tahojen kanssa yhdessä. Keskustoimijaksi 

tunnistettiin ydinliiketoimintaa varten perustettu yritys Laitakarin Kala Oy. 

2. Ydinliiketoiminnan markkina-analyysi 

Ekosysteemi ei voi menestyä, ellei sen tarjoamalle arvolupaukselle ole kysyntää. 

Liiketoimintaekosysteemin keskeisen arvolupauksen, kotimaisen kalan, kohdalla tehtiin 

kirjallisuuskatsauksen ja yrityshaastattelujen kautta markkina-analyysi, jossa selvitettiin 

kuluttajien näkökulmasta liiketoiminnan markkinapotentiaali. Yrityshaastattelut 

tehtiin paikalliselle kalankasvattamolle ja -jalostamolle.  

3. Muiden liiketoimintojen kartoitus 

Liiketoimintaekosysteemit ovat useiden toimijoiden yhteisverkosto. Ydinliiketoiminnan 

määrittämisen jälkeen kartoitettiin muita arvoverkostoja, jotka voisivat hyötyä 

ydinliiketoiminnasta, tai joista ydinliiketoiminta voisi hyötyä. Liiketoimintojen 

kartoittamisessa ja ideoinnissa käytettiin apuna paikallista yliopiston biotalouden 

innovaatiokeskittymää. Monista soveltuvista liiketoimintamahdollisuuksista valittiin 

lopulta viisi arvoverkostoa tarkempaa tutkimusta varten. 
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4. Liiketoimintojen tutkiminen 

Kun ekosysteemin laajuus oli määritelty, alettiin konseptoida ekosysteemiä valittujen 

toimintojen mukaisesti. Konseptoinnin tarkoituksena oli ymmärtää jokainen 

liiketoimintaekosysteemin arvoverkosto ja arvioida niiden soveltumista sinisen 

biotalouden ekosysteemiin. Konseptoinnin yhteydessä luotiin materiaalivirtakaavioita, 

tutkittiin energiankulutusta, etsittiin tietoa aiemmista projekteista, joista voisi olla apua 

kyseisen ekosysteemin luomisessa, ja haastateltiin alan asiantuntijoita. Tutkimuksen 

aikana yritettiin tavoittaa yhteensä 28 yritystä tai julkisen puolen toimijaa, joista 21 

haastateltiin. Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluina aikavälillä maaliskuu – 

toukokuu 2017. Osa haastatteluista toteutettiin puhelinhaastatteluina. Haastateltavat 

toimijat erityisosaamisalueineen olivat: 

 Ab Feora Oy, toimitusjohtaja (perkuujätteen hyödyntäminen) 

 Arvotec Oy, Development Manager (kiertovesilaitos) 

 Biotermo Oy, toimitusjohtaja (energia) 

 EHP Environment Oy, hallituksen puheenjohtaja (perkuujätteen hyödyntäminen) 

 Hätälä Oy, markkinointikoordinaattori (kalanjalostus) 

 Hätälä Oy, toimitusjohtaja (kalanjalostus) 

 Hätälä Oy, tuotanto- ja logistiikkajohtaja (logistiikka, kalanjalostus) 

 Iin Micropolis Oy, johtava enenrgiainsinööri (energia) 

 Iin Micopolis Oy, ohjelmapäällikkö (energia) 

 Kalajoen jäähdyttämö Oy, toimitusjohtaja (perkuujätteen hyödyntäminen) 

 Kannuksen kauppapuutarha Oy, toimitusjohtaja (kasvihuone) 

 Kasvishovi Oy, toimitusjohtaja (kasvisten jalostus) 

 Laitakarin Kala Oy, toimitusjohtaja (kalankasvatus) 

 Macon Oy, toimitusjohtaja (sivuvirtojen hyödyntäminen, energia) 

 Mustakosken puutarha Oy, toimitusjohtaja (kasvihuone) 

 NBTec Oy, hallituksen jäsen (vedenkäsittely) 

 Oulun Ammattikorkeakoulu Oy, projektikoordinaattori (kasvihuone, energia) 

 Oulun Energia Oy, tuotepäällikkö (energia) 

 Oulun seudun ammattiopisto, puutarhatalouden lehtori (kasvihuone) 
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 ProAgria, maisema- ja ympäristöasiantuntija (biokaasu, kasvihuone) 

 Sybimar Oy, tutkimus- ja kehityspäällikkö (alkutuotantoekosysteemi) 

 Rönkön puutarhat Oy, toimitusjohtaja (kasvihuone) 

 Tyrnävän kunta, projektipäällikkö (biokaasu) 

 Yksityisyrittäjä, Hämeenjärven hiljaisuuden keskus (biokaasu) 

 

5. Ekosysteemin yhteisluonti 

Kun jokainen liiketoimintaekosysteemiin konseptoitu liiketoiminta oli tarkasteltu, 

siirryttiin luontiprosessissa viimeiseen vaiheeseen, eli konseptin konkretisointiin. 

Koska ekosysteemi on tuotteeseen keskittyvän verkoston sijaan enemmänkin suhteiden 

verkosto, jossa ekosysteemin toimijoiden tulisi jakaa yhteinen strategia, visio ja 

tavoitteet, järjestettiin tutkimuksen yhteydessä työpajatilaisuus. Työpajaan kutsuttiin 

potentiaalisten jäsenten lisäksi ekosysteemin kannalta kriittisten alojen asiantuntijoita. 

Työpajan tarkoituksena oli paitsi tutustuttaa henkilöt toisiinsa ja täten rakentaa 

luottamusta toimijoiden välille, myös työstää yhdessä ekosysteemiä. 

Konseptointivaiheessa tehtyä tutkimusta käytettiin työpajatyöskentelyssä apuna, mutta 

lopulliset päätökset ekosysteemistä ja sen eri vaihtoehdoista tehtiin vasta 

työpajatyöskentelyssä ja sen jälkeen. Näin jokainen ekosysteemistä kiinnostunut toimija 

sai mahdollisuuden vaikuttaa liiketoimintaekosysteemin muodostamiseen. 
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Kuva 14. Liiketoimintaekosysteemin luomisprosessi. 
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3.2. Ydinliiketoiminta 

Lappi (2017) tiivistää monet viimeaikaiset tutkimukset (esim. Ceccagnoli ym. 2012, 

Dass ja Kumar 2014, Gawer ja Cusumano 2014, Gobble 2014) väitteeseen, että 

ekosysteemit muodostetaan keskustoimijan operoiman tietyn projektin, innovaation tai 

palvelun ympärille Tarkastellussa casessa ekosysteemin luoma ensisijainen arvo on 

kotimaisen kalan kasvattaminen markkinoille. Tätä arvontuottoa operoimaan on 

perustettu oma yrityksensä, Laitakarin Kala Oy, jonka liiketoimintamalli perustuu 

kalanviljelyyn Laitakarin alueella. Täten Laitakarin Kala voidaan tunnistaa 

ekosysteemin keskustoimijaksi.  

3.3. Markkina-analyysi 

Nykyajan liiketoiminta on hyvin markkinakeskeistä, jossa asiakas tulee ottaa huomioon 

jo ennen tuotteen tai palvelun valmistamista (mm. Hearn ja Pace 2006, Vargo ja Lusch 

2004). Asiakkaan halujen ymmärtäminen ja niihin vastaaminen on avain yrityksen 

menestymiseen (Krajewski ym. 2013). Tämän vuoksi ekosysteemin arvolupaukselle, 

kotimaiselle kalalle, tehtiin markkina-analyysi.  

Kuten kuvasta 15 selviää, suomalaiset syövät neljänneksi eniten kalaa kaikista 

Euroopan Unionin kansalaisista. Pro Kala ry:n 2017 teettämän kuluttajatutkimuksen 

mukaan 95 prosenttia suomalaisista syö kalaa, 66 prosenttia viikoittain (Partanen 2017). 

Tuhat vastaajaa kerännyt tutkimus osoittaa myös, että suurin osa kuluttajista pitää kalaa 

ostettaessa kotimaisuutta tärkeänä tekijänä (Partanen 2017). 76 % suomalaisista haluaisi 

syödä kalaa nykyistä enemmän (Pro Kala ry 2016) 
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Kuva 15. Kalan kulutus EU:ssa (Pro Kala ry 2016) 

 

Kalan kulutus Suomessa on kasvanut, mutta kasvanut kysyntä on tyydytetty suureksi 

osin ulkomaisella kalalla. Vielä 1980-luvun alussa puolet kulutetusta kalasta oli 

kotimaista, kun taas nykyään tuontikalan osuus on jo yli 80 prosenttia 

(Luonnonvarakeskus 2017). Suomessa kulutetun kalan omavaraisuusaste on 

havainnollistettu kuvassa 16. 
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Kuva 16. Suomen kalamarkkinoiden kehitys. Tuontikalan osuus on jatkuvassa kasvussa, 

kotimaisen kalastuksen osuus on romahtanut. (Lähde: Pro Kala ry) 

 

Tulevaisuuden uhkana tunnistettiin erityisesti ympäristölainsäädännön ja sen tulkinnan 

tiukkeneminen EU-alueella, mikä pahimmassa tapauksessa johtaa kalankasvattamojen 

sulkemiseen, kuten jo Ruotsissa on käynyt (Sandell 2017). Toisaalta, poliittinen 

tahtotila on tällä hetkellä Suomessa sinisen biotalouden edistämisessä, ja kalavaroihin 

perustuvan liiketoiminnan kasvu onkin yksi Sipilän hallitusohjelman kärkihankkeista 

(Valtioneuvosto 2017) 

Aiempien tutkimusten yhteenvetona todettiin, että ekosysteemin arvolupaukselle on 

markkinoilla kysyntää. Tätä päätelmää tukee myös yrityshaastattelu paikalliselle 

kalanjalostustehtaalle. Tutkimusta varten haastateltiin Suomen suurinta kalayritystä, 

joka toimii samassa kaupungissa kuin suunnitteilla oleva kalankasvattamo. 

Haastattelusta saadut tiedot olivat linjassa aiemman tutkimuksen kanssa. 

Kohdeyrityksen mukaan kotimaiselle kalalle olisi huomattavasti nykyistä enemmän 

markkinoita. Kalanjalostamossa huomautettiin, että monille kuluttajille Norjan lohi on 

ainoa kala, jota he haluavat syödä, joten täysin omavaraiseksi kalasta Suomi tuskin 

koskaan tulee. Kuitenkin nykyaikana eritysesti puhtaus, lähiruoka ja terveellisyys ovat 

trendejä, jotka puhuttelevat kuluttajia. Samoin kuluttajat suosivat enenevissä määrin 

pitkälle jalostettuja tuotteita. Haastattelun aikana mainittiin useamman kerran, että 
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kotimaisesta kalasta, erityisesti kirjolohesta, on puutetta markkinoilla, ja esimerkiksi 

suunnitellun kalankasvattamon laajuisen määrän jalostamo voisi myydä ongelmitta 

markkinoille. 

3.4. Arvoverkostojen valinta 

Kun ekosysteemin ydinliiketoiminnalla selvisi taustatutkimuksen perusteella olevan 

markkinoita, seuraavana ekosysteemin luomisessa pohdittiin ekosysteemin 

laajentamista. Koska olemassa olevien käytänteiden muuttaminen osoittautuu usein 

käytännössä vaikeaksi (Letaifa 2014) päätettiin ekosysteemiajattelu tuoda hankkeeseen 

mukaan heti, ennen kuin liiketoiminta on edes käynnistynyt. 

Ekosysteemin innovoinnissa käytettiin apuna Oulun yliopiston ympäristö- ja energia-

alan innovaatiokeskusta. Vahvan ekosysteemi- ja innovointiosaamisen avulla 

ekosysteemiin keksittiin useita laajenemismahdollisuuksia ja uusia liiketoimintoja. 

Vaihtoehtoja löytyi lukemattomia, ja yksi konsepti ekosysteemistä on esitetty kuvassa 

17. Erilaisia ekosysteemiin yhdistettäviä liiketoimintoja ja arvoketjuja tunnistettiin 

muun muassa:  

 Kalankasvatus 

 Kalanjalostus 

 Sivutuotteiden hyödyntäjät 

 Energiantuotto 

 Kasvihuonekasvatus 

 Kasvisten jalostus 

 Saunatilat ja virkistäytyminen 

 Ravintola 

 Öljyntorjunta 

 Kiertovesilaitos 

 Levänkasvatus 

 Logistiikka ja pakkaus 

 Tutkimuslaitokset 
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 Vedenpuhdistus 

 Roskakalan tuonti/hyödyntämispiste 

Kuva 17. Ekosysteemikonsepti. 

Jotta ekosysteemi saataisiin käytännössä toteutettua, tulee valita ydinekosysteemi, jota 

mahdollisesti myöhemmin laajennettiin. Ydinekosysteemin valintaan osallistui neljä 

tutkimusorganisaatiota yhdessä ekosysteemin keskustoimijan kanssa. Käytännön 

toteutuksen kannalta enimmäismääräksi päätettiin valita viisi arvoverkostoa. 

Liiketoimintaekosysteemin valinnassa painotettiin niiden kriittisyyttä heti 

alkuvaiheessa, synergiaetuja ja riippuvuuksia muista liiketoiminnoista. Tämän 

perusteella ekosysteemin liiketoiminnoiksi valittiin: 

 Kalankasvatus ja –jalostus 

 Sivutuotteiden hyödyntäminen 

 Biokaasulaitos (osana energiantuottoa) 

 Kasvihuonekasvatus 

 Kiertovesilaitos 

Esimerkiksi ravintola-, sauna- ja virkistäytymisliiketoiminnat nähtiin sellaisiksi, että ne 

pystytään käynnistämään myöhemmin ekosysteemissä, kun taas valitut toiminnot ovat 

sellaisia, jotka vaikuttavat merkittävästi koko ekosysteemin rakentamiseen ja toimintaan 
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perustamispäivästä lähtien. Valitut liiketoiminnot priorisoitiin ekosysteemin arvon 

tuoton kannalta seuraavasti: 

1. Kalankasvatus (sisältäen kalanjalostuksen) 

2. Sivutuotteiden hyödyntäminen 

3. Kiertovesilaitos 

4. Kasvihuonekasvatus 

5. Biokaasulaitos 

Kalankasvatus oli toiminnoista ensimmäisenä, sillä se on koko ekosysteemin keskeinen 

arvolupaus. Kalankasvatuksesta syntyy sivutuotteina kalanperkuujätettä, jonka 

innovatiiviselle käytölle koettiin suurta tarvetta.. Jäljelle jääneistä kolmesta arvoketjusta 

biokaasulaitoksen suunniteltiin hyödyntävän kalankasvatuksen ja kasvihuoneen 

sivuvirtoja syötteenään, ja vastaavasti kasvihuoneen suunniteltiin saavan synergiaetuja 

kiertovesilaitoksen kautta kierrätetystä vedestä ja ravinteista. Näin ollen kiertovesilaitos 

on kriittisempi kuin kasvihuone, ja kasvihuone tärkeämmässä roolissa kuin 

biokaasulaitos, varsinkin kun sekä energiantuotantoon että sivutuotteiden käsittelyyn on 

olemassa myös muita ratkaisuja. 

3.5. Liiketoimintojen tutkiminen 

Kun ekosysteemin laajuus oli määritelty, alettiin konseptoida ekosysteemiä valittujen 

toimintojen mukaisesti. Kuten Dvir ja Lechler (2004) osoittavat, projektien 

onnistuminen ei juurikaan riipu laadukkaista, yksityiskohtaisista suunnitelmista, vaan 

tärkeämpää on pystyä mukautumaan suunnitelmien muutoksiin. Lapin (2017) mukaan 

projektien onnistumisarvioita voidaan soveltaa hyvin myös ekosysteemien yhteydessä, 

joten konseptointityövaihe oli hyvin iteroivaa. Monia konseptivaiheita muokkailtiin ja 

paranneltiin aina sen mukaan, mitä uutta tietoa ja tarkennuksia aiheesta saatiin, 

esimerkiksi asiantuntijahaastattelujen kautta. 

3.5.1. Kalankasvatus 

Suomessa on tällä hetkellä noin 170 päätoimista kalanviljely-yritystä. Ruokakalaa 

tuotetaan tällä hetkellä vuosittain noin 15 miljoonaa kilogrammaa, lisäksi kasvatetaan 
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poikasia jatkokasvatettavaksi ja luonnonvesistöihin istutettavaksi. Ruokakalan 

tuotannosta suurin osa, noin 90 % on kirjolohta. Toiseksi suosituin kalalaji 

kasvattamoissa on siika noin 7 %:n osuudella. Muita kasvatettavia lajeja on muun 

muassa taimen, nieriä, sampi ja kuha. Kalankasvatuksessa nykyinen hallitseva tekniikka 

on merikasvatus verkkoaltaissa. Tällä tavalla kasvatetaan 80 % ruokakalasta. 

Poikaskasvatus tapahtuu yleensä erillisissä tuotantoyksiköissä. 

Kirjolohi kasvatetaan yleensä reilun kahden kilon painoiseksi ennen teurastusta. Tämä 

vaatii Suomen rannikolla kaksi tai kolme kasvatuskautta. Kasvukausi on 

normaalivuosina noin toukokuun alusta marraskuun alkuun. Kesäisin kasvukausi saattaa 

pysähtyä matalilla ja suojaisilla alueilla muutamaksi viikoksi liian korkean lämpötilan 

vuoksi. Talvisin verkkoaltaat ja kehikot hinataan suojaisaan talvisäilytyspaikkaan 

suojaan jään liikkeiltä ja jääpeitteeltä. Kalankasvatuksen meriallaskasvatuksen 

yksinkertaistettu prosessi on esitetty kuvassa 18. 

Kuva 18. Meriallaskasvatuksen prosessikuvaus. 

 

Ekosysteemin ankkuriyritys sai toukokuussa 2017 ympäristö- ja vesitalousluvan 

kalankasvatustoiminnalle Oulun Laitakariin. Luvassa mainittu toiminta koskee 

kirjolohien verkkoallaskasvatusta avomerellä, lohien talvisäilytystä verkko- ja maa-

altaissa sekä perkaamotoimintaa. Luvan mukainen tuotanto on miljoona kilogrammaa 

kalaa vuodessa. Suomen mittakaavassa tämä on suurin yksittäinen laitos, muiden 

viljelylaitosten ollessa tavallisesti 200 – 600 tonnia vuodessa. Maailman mittakaavassa 

1 000 tonnin kalan tuotanto ei ole kuitenkaan harvinaisen paljon. Esimerkiksi Norjassa 

Laitakariin suunnitellun kasvattamon koko vastaa maan keskiarvoa, suurimpien 

laitosten tuottaessa yli 4 000 tonnia kalaa vuodessa.  Suomen kasvattamojen pienempi 

koko johtuu suurelta osin tiukasta ympäristösäätelystä, minkä vuoksi 

suomalaistaustaisia yrityksiä on tuotannon kasvun perässä hakeutunut Ruotsiin. 

Kalanpoikasten 
tuonti 

Kasvatus 
verkkoaltaissa 

Talvisäilytys Perkaus 
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Ekosysteemin muodostamisessa ympäristölainsäädäntö otettiin huomioon siten, että 

kalankasvatuksen tuotannoksi oletettiin lain sallima miljoona kilogrammaa kalaa 

vuodessa. Tämän avulla pystyttiin arvioimaan materiaalivirtojen suuruudet, kuten 

tarvittava kalanpoikasten määrä, rehun kulutus ja perkuujätteen määrä. Periaatekuva 

kalankasvatuksen keskeisimmistä materiaalivirroista on esitetty Sankey-kaavion avulla 

kuvassa 19, jossa nuolten paksuudet kuvaavat materiaalivirran suuruutta. Tarkemmat 

laskelmat eri toimintojen määristä on esitetty liitteessä 1. 

 

Kuva 19. Kalankasvatuksen keskeisimmät materiaalivirrat. Yli 1,5 milj. kg/l virrat on 

kuvattu rasteripinnalla. 

3.5.2. Sivutuotteiden hyödyntäminen 

Frosch ja Gallopuolos (1989) korostavat, että teollisessa ekosysteemissä jätteen luonti 

pitäisi minimoida, ja ekosysteemeissä pitäisi pyrkiä kierrättämään toisen prosessin 

jätteet toisen prosessin raaka-aineiksi. Schulte (2013) on samaa mieltä, ja lisää, että 

korvaamalla lineaarinen toimitusketjumalli kiertävällä saadaan maksimoitua resurssien 

tehokas käyttö ja jopa luotua uutta liiketoimintaa.  

Haastattelujen kautta selvisi, että erityisesti kalankasvatuksessa jätteiden tehokas 

hyödyntäminen on yksi merkittävimmistä kilpailueduista kasvattamoille, ja 

tulevaisuudessa sivuvirtojen kautta luodun liiketoiminnan merkitys korostuu 

entisestään. 
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Ekosysteemin rakentamisessa päätettiin keskittyä merkittävimpiin sivuvirtoihin, joiden 

käytölle pyrittiin etsimään hyödyntämiskohteita. Pienemmät jätteet, kuten esimerkiksi 

pakkausmateriaalien hukka, oletettiin käsiteltävän kunnallisessa 

jätteenkäsittelylaitoksessa. 

Ekosysteemin keskustoiminnosta, kalankasvatuksesta, syntyvät suurimmat sivuvirrat 

perkaamossa kalanperkuujätteen muodossa. Pääasiassa suolista ja sisäelimistä 

koostuvaa perkuujätettä muodostuu miljoonan kasvatetun kirjolohikilogramman 

seurauksena vuosittain noin 200 000 kilogrammaa. Perkuujäte sisältää lisäksi rasvaa 

noin 20 %. Toinen suuri sivuvirta kalankasvatuksessa on erilaiset ravinteet, kuten 

hiilidioksidi, typpi ja fosfori. Kiertovesikasvatuksessa nämä ravinteet olisi mahdollista 

ottaa talteen. Esimerkiksi hiilidioksidia syntyisi tässä ekosysteemikonseptissa 270 000 

kilogrammaa, ja lieteveden kautta talteen otettavaa fosforia lähes 1 000 kilogrammaa 

vuosittain.  

Kasvihuoneen puolella suurin sivuvirta on kasvijäte, jota ekosysteemin laajuisessa 

konseptissa tulisi noin 210 000 kilogrammaa vuodessa. Muita sivuvirtoja on 

kasvualustajäte (noin 600 m
3
), muovijäte ja jätevesi. Alkuperäinen konsepti sisälsi 

sivuvirtojen mahdollisimman suuren sisäisen käytön kuvan 20 mukaisesti. 

Kuva 20. Ekosysteemin sivuvirtojen ensimmäinen yksinkertaistettu konsepti. Eri 

tuotantovaiheiden sivuvirtoja voidaan käyttää toisten tuotantolaitosten raaka-aineina. 
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Hieman vastaavanlaista sivuvirran hyödyntämistä on tutkittu aiemmin Venäjän 

Karjalassa AQUAREL-projektissa. Hankkeen raporttien mukaan biokaasulaitoksen 

saaminen kannattavaksi vaatii riittävän suuren jätemäärän (Seppälä 2014). Karjalan 

alueella sijaitsee useita suuria kalankasvatuslaitoksia, joiden yhteenlaskettu perkuujäte 

nousee yli 12 kertaa suuremmaksi kuin casena olleessa Laitakariin sijoittuvassa 

kasvattamossa (Havukainen 2014, Horttanainen 2014). Lisäksi Karjalan alueella olisi 

potentiaalisena biokaasutuslaitoksen raaka-aineena lantaa 340 000 tonnia ja jäteveden 

lietettä 11 000 tonnia vuodessa (Horttanainen 2014). Hankehenkilöstölle tehtyjen 

haastattelujen perusteella saatiin selville, että Karjalan alueen jätemäärä oli 

kannattavuuden rajamailla, joten Oulun alueen ekosysteemin alkuperäinen konsepti 

tuskin saataisiin kannattavaksi. Tämän vuoksi sivuvirroille pohdittiin useita eri 

vaihtoehtoja, jotka listattiin taulukkoon 3. Listatuista sivuvirtojen 

käyttömahdollisuuksista voitaisiin myöhemmin valita ekosysteemin kannalta parhaat 

vaihtoehdot. 

Taulukko 3. Sivuvirtojen hyödyntämiskohteet 

Perkuujäte Kalaöljy Ravinteet Kasvijäte Kasvualusta 

– Biokaasutuslaitoksen 

raaka-aine 

– Kalaöljyn erotus 

– Kaupungin jätehuolto 

– Turkistarhan rehu 

– Biodiesel-/turkistarhan 

rehu -yhdistelmä 

– Biodiesel/polttoaine 

– Elintarviketeollisuus 

– Kosmetiikkateollisuus 

– Biokaasutuslaitosten 

buusteri 

 

- Kasvihuoneen 

ravinteet 

- Maanviljelijöiden 

ravinteet 

– Biokaasutus-

laitoksen raaka-

aine 

– Kompostointi 

– Kaupungin 

jätehuolto 

- Maanrakennus-

aine 

- Kaupungin 

jätehuolto 
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3.5.3. Kiertovesilaitos 

Kiertovesikasvatus on kohtalaisen uutta liiketoimintaa. Kiertovesikasvatuksen ideana on 

kierrättää kalankasvatuksessa käytettyä vettä, jolloin veden tarve pienenee, ja päästöt 

vähenevät. Kiertovesilaitoksessa samaa vettä pystytään käyttämään 50–100 kertaan, 

jolloin kierrätysasteeksi saadaan 98–99% (Vielma 2017). Kiertovesikasvatuksen 

prosessikuvaus on esitetty kuvassa 21: 

Kuva 21. Kiertovesikasvatuksen prosessikuvaus 

Suomessa toimii tällä hetkellä kahdeksan kiertovesilaitosta. Kahdeksasta laitoksesta 

yhdessä kasvatetaan markkinakokoista kirjolohta, muut seitsemän kiertovesilaitosta 

kasvattavat joko kirjolohen poikasia tai arvokkaampia kalalajeja, kuten siikaa, kuhaa tai 

sampea. Kierovesilaitosten etuna on ympärivuotinen veden lämpötilan säätäminen, 

jolloin kasvatusolosuhteet ovat tasaiset. Lisäksi kiertovesikasvatuksen avulla tuotantoa 

voidaan sijoittaa myös sellaisille paikoille, joissa vesi ei riittäisi perinteiseen 

kasvatukseen. 

Kiertovesikasvatukseen liittyy myös paljon riskejä. Koska liiketoiminta on kohtalaisen 

uutta, ei kannattavuuden tarkasteluja ole paljoa saatavilla. Suomessa, ja myös 

maailmalla, kiertovesikasvatus on osoittautunut usein tappiolliseksi. Badiolan ym. 

(2012) haastattelemasta 47 kiertovesiviljely-yrityksestä puolet on joutunut 
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muokkaamaan tai rakentamaan uusia tiloja kiertovesijärjestelmän petettyä. Suomessakin 

on lähivuosina mennyt kaksi kiertovesilaitosta konkurssiin. Badiolan ym. (2012) 

tekemän tutkimuksen mukaan yleisimmät ongelmat ovat olleet huonot 

järjestelmäsuunnitelmat, vedenlaatu ja mekaaniset ongelmat. 

Kiertovesilaitos on paitsi riskialtis, myös kallis investointi. Laitoksen tekniikka vaatii 

paljon energiaa ja investointeja. Kiertovesilaitosten koko sekä Suomessa että maailmalla 

on kasvamassa niin suuriksi, että tyypillinen laitos vaatii vähintään viiden miljoonan 

euron investoinnin. Kiertovesitekniikka saadaan houkuttelevammaksi, mikäli 

kustannuksia saadaan alennettua esimerkiksi teollisten symbioosien kautta. Suomessa 

rakennetaan parhaillaan toista kiertovesilaitosta paperiteollisuuden yhteyteen tehtaan 

hukkalämpöä hyödyntämään. Myös symbioosia kasvihuonetuotannon kanssa on 

kehitetty niin Suomessa kuin ulkomaillakin. 

Tarkastellussa casessa kiertovesilaitos ei korvaisi meriallaskasvatusta, vaan maalla 

sijaitseva kiertovesilaitos tuottaisi pääasiassa kasvattamon tarvitseman määrän 

kirjolohen poikasia, jotka jatkojalostettaisiin merellä. Tämän konseptin 

vuodenaikaiskierto on havainnollistettu taulukossa 4. 

Taulukko 4. Kiertovesilaitos-meriallaskasvatus-konseptin vuodenaikaiskierto 

 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 

1. vuosi Mädin tuonti laitokselle Poikasten kasvatus kiertovesilaitoksessa 

2. vuosi Poikasten kasvatus 

kiertovesilaitoksessa 

Poikasten (n. 0,5 kg) vienti 

merelle 

Talvisäilytys 

3. vuosi Talvisäilytys Kalojen vienti merelle 

Perkaus 

ja myynti 

Ympärivuotisesti, sesongit helmi-huhtikuussa ja heinä-syyskuussa 
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Kiertovesilaitoksen materiaalivirroista, jotka on mallinnettu kuvassa 22 ja liitteessä 2, 

suurimpia sivuvirtoja on luvussa 3.5.2:kin mainitut ravinnepitoinen vesi ja hiilidioksidi. 

Raaka-ainepuolella sen sijaan selvästi suurin kustannuserä tulee rehusta, joka vastaa 45 

% koko kiertovesilaitoksen kustannuksista. Muut raaka-aineet eivät ole 

kiertovesilaitoksen kannattavuuden kannalta kriittisiä, vaan rehun jälkeen 

merkittävimmät kustannuserät tulevat investointien poistoista (20 %), sähköenergiasta 

(10 %) ja henkilöstökuluista (10 %). 

Kuva 22. Kiertovesilaitoksen materiaalivirrat. Yli 0,5 milj. kg:n virrat on kuvattu 

rasteripinnalla. 

3.5.4. Kasvihuonekasvatus 

Tällä hetkellä Suomessa kasvihuoneviljelyä harjoitetaan ammattimaisesti noin 1 200 

yrityksessä. Yrityksistä suurin osa harjoittaa joko vihannestuotantoa (noin 580 yritystä) 

tai koristekasvien viljelyä (noin 530 yritystä). Lisäksi ruukkuvihanneksia kasvatetaan 

noin 85 yrityksessä. Suomalaiset kasvihuoneyritykset ovat tyypillisesti pieniä 

perheyrityksiä. Suurimmissakin yrityksissä, joissa työntekijöitä voi olla kymmeniä, 

taustalla on lähes aina yksi tai useampia itse työhön osallistuvia yrittäjäperheitä. 

Kotimaisen alkutuotannon huolestuttava trendi on yrittäjien määrän vähentyminen. 

Tämä näkyy paitsi kalatalouden puolella, myös kasvihuonetuotannossa. Kasvihuoneita 

on kuitenkin pystytty hyödyntämään entistä tehokkaammin. Tekniikan kehittyminen, 

viljelykauden pidentäminen ja kasvanut kysyntä on taannut sen, että kasvihuonetuotanto 
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on edelleen säilynyt Suomessa, ja kotimaisten vihannesten osalta kysyntä kehittyy 

jatkuvasti monipuolisempaan suuntaan. 

Suomen kasvihuoneissa eniten tuotetaan tomaatteja ja kurkkuja, joiden 

omavaraisuusaste onkin hyvä. Kurkun kokonaiskulutuksesta 81 % tulee kotimaisista 

sadoista, tomaatin osalta 58 %. Pääsadon aikaan kotimaisen tuotannon osuus kurkku-ja 

tomaattimarkkinoista nousee yli 90 prosenttiin. Kurkun ja tomaatin jälkeen seuraavaksi 

eniten tuotantoa Suomessa on koristekasveissa, joiden toimijat asiantuntijahaastattelujen 

perusteella ovat painottuneet Etelä-Suomeen. Kolmas suuri tuotantolaji on 

ruukkuvihannekset. Ruukkuvihannesten osalta omavaraisuusaste on jo lähes 100 %. 

Nykyinen trendi kuitenkin on, että myös kasvihuonesadon osalta kuluttajat suosivat 

helppokäyttöistä ruokaa, ja sen vuoksi aiemmin hyvin suositun ruukkusalaatin kysyntä 

on viime aikoina osittain hiipunut erilaisten pusseihin pakattujen, paremmin säilyvien 

salaattiseosten suosion seurauksena. 

Helppokäyttöisen ruoan lisäksi markkinoilla on nähtävillä trendinä nouseva kiinnostus 

vihannesten ja kasvisten alkuperää ja tuotantomuotoa kohtaan. Kasvihuonetuotannon 

ympäristöystävällisyys tullee olemaan myyntivaltti tulevaisuudessa. Tämän voi nähdä 

esimerkiksi kuluttajien valmiudesta ostaa luomutuotteita normaalituotantoa kalliimmalla 

hinnalla. Paikallisen kasvisjalostajan mukaan lähiruoalle saa nykyään monissa 

kaupoissa näkyvämmät hyllypaikat, ja täten edistettyä myyntiä, mutta vielä nykyään 

lähellä tuotetulle ruoalle ei voi laittaa kovin suurta hintalisää. 

Koska case-ekosysteemin kalankasvatus on ympärivuotinen prosessi, päätettiin myös 

kasvihuonetta tarkastella ympärivuotisena viljelynä. Teknisesti tämä voidaan toteuttaa 

suljettuna, puolisuljettuna ja avoimena. Suljetussa kasvihuoneessa ei käytetä ollenkaan 

tuuletusluukkuja, jonka vuoksi energiatehokkuus ja satotaso ovat suurempia kuin 

avoimessa ratkaisussa. Kertynyttä lämpöä ei tuuleteta hallitsemattomasti ulos, vaan 

lämpö voidaan varastoida myöhempää käyttöä varten esimerkiksi maahan ja/tai veteen. 

Puolisuljettu kasvihuone vaatii ajoittaista tuulettamista kasvatusolosuhteiden 

hallitsemiseksi, mutta mahdollistaa kuitenkin avoimeen ratkaisuun verrattuna 

korkeamman hiilidioksidipitoisuuden käytön ja jopa 20 – 30 % suuremman sadon. 

Perusperiaatteena on, että mitä suljetumpi kasvihuone on, sitä suurempi on satotaso ja 
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energiatehokkuus, mutta toisaalta sitä enemmän tarvitaan myös tekniikkaa ja 

automaatiota ja tätä kautta suurempia investointikustannuksia. 

Nykyaikaiset kasvihuoneet sisältävät yleensä paljon tekniikkaa. Ilmasto, lannoitus ja 

kastelun säätö perustuvat tavallisesti keskitettyyn säätötekniikkaan. Mitattaville 

parametreille on kullekin erilliset anturit. Useita osastoja sisältävää kasvihuonetta 

ohjataan keskustietokoneen avulla valvomosta käsin. Ohjauslaitteistoa käytetään mm. 

optimoimaan lämmitys-, jäähdytys-, hiilidioksidi- ja ravinnetasot, ohjaamaan kastelua ja 

sekoittamaan lannoitteet sekä säätämään valaistukset. Valotuksen osalta perinteisesti 

käytetään suurpainenatriumlamppuja (HPS), mutta nykyään vaihtoehtona ovat myös 

LED-valaisimet tai HPS- ja LED-lamppuja yhdistävä hybridivalotus. 

Tutkimuksessa haastateltiin paikallista kasvisjalostajaa, jonka toiminnan yksi kantavista 

periaatteista on lähiruoan saaminen kuluttajille, keskittyen erityisesti Pohjois-Suomeen. 

Haastateltava yritys ostaa vihanneksia jopa Sallasta asti, joten Ouluun sijoitettava 

kasvihuone on mahdollista saada kannattavaksi. Jalostusyrityksen toimitusjohtajan 

mukaan parhaiten soveltuvat viljelylajit olisivat kurkku ja tomaatti. Yrttien osalta 

markkinat ovat huomattavasti kapeammat, ja Etelä-Suomen suuret yrttitoimittajat 

hallitsevat niitä. Salaatin osalta taas markkinat ovat jo kylläiset, ja kotimaisesta 

mansikasta ja vadelmastakin on jo ylitarjontaa. Kasvisjalostajan mukaan kotimaisesta 

kurkusta ja tomaatista on markkinoilla, erityisesti Pohjois-Suomessa, välillä jopa 

puutetta, ja yritys olikin valmis sitoutumaan ekosysteemiin ja ostamaan kaiken 

ekosysteemin tuottaman kurkun ja/tai tomaatin, jopa kahden hehtaarin laajuiseen 

kasvihuonetuotantoon asti.  

Kuten kuvassa 20 on mallinnettu, ekosysteemi pyritään luomaan siten, että muiden 

liiketoimintojen jäte hyödynnetään toisten toimintojen raaka-aineina. 

Kasvihuonetuotannon panoksiin sisältyy kuvan 23 ja liitteen 3 mukaisesti muun muassa 

hiilidioksidi ja erilaiset ravinteet. Näitä voitaisiin hyödyntää mahdollisen 

kiertovesilaitoksen kautta. Kiertovesilaitoksen ja kasvihuoneen yhdistämistä on kokeiltu 

onnistuneesti myös Suomessa. Tekniikat ja ymmärrys toimintojen yhdistymiseen on siis 

olemassa. Yleissääntönä voidaan pitää, että kiertovesilaitoksen kalojen ja kasvihuoneen 

kasvisten suhde tulisi olla noin 1:3. Kiertovesilaitoksen suunniteltu kalantuotanto 
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huomioon ottaen kasvihuoneen pitäisi olla noin yhden hehtaarin kokoinen. 

Asiantuntijahaastattelujen perusteella hehtaarin kokoinen kasvihuone ei ole liian pieni, 

vaan se on mahdollista saada kannattavaksi. Kun otetaan huomioon, että keskimäärin 

suomalainen kasvihuoneyritys on noin 0,3 hehtaaria, voidaan kasvihuoneen koko todeta 

riittävän suureksi kannattavan liiketoiminnan mahdollistamiseksi.  

Kuva 23. Kasvihuonekasvatuksen materiaalivirtakaavio. Yli 1,5 milj. kg/l virrat on 

kuvattu rasteripinnalla. 

 

Perinteisen kasvihuoneviljelyn korvaajaksi on kehitelty erilaisia muita 

kasvatusmenetelmiä, kuten aeroponinen, aquaponinen ja kelluva viljely sekä 

kouruviljely. Menetelmät poikkeavat hieman toisistaan, mutta yhteistä kaikille 

tekniikoille on se, että kiinteää kasvualustaa käytetään hyvin niukasti tai ei lainkaan. 

Kasvit ottavat menetelmissä veden ja ravinteet suoraan liuoksesta. Yleensä näitä 

viljelytekniikoita käytetään nopeasti kehittyvien salaattien ja yrttien viljelyssä. 

Ekosysteemin tomaatti-/kurkkuviljelyyn nämä menetelmät eivät kuitenkaan sovellu 

(Martin 2017). 
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3.5.5. Energia (biokaasulaitos) 

Ekosysteemin liiketoimintojen pyörittäminen vaatii energiaa. Koska alkutuotannosta 

syntyy paljon biojätettä, josta ekosysteemin tulee päästä eroon, oli ensisijaisena 

tarkoituksena hyödyntää jäte energiaksi biokaasutuslaitoksen kautta.  

Biokaasuuntuminen tapahtuu hapettomissa olosuhteissa orgaanisen aineen hajotessa 

(Hobson ja Wheatley 1993). Raaka-aineeksi käy kaikki orgaaninen jäte, pois lukien 

paljon ligniiniä sisältävät ainekset, kuten puut. Hajoamisen seurauksena syntyy 

biokaasua ja lannoitekäyttöön soveltuvaa mädätysjäännöstä (Hobson ja Wheatley 1993, 

Suomen Biokaasuyhdistys 2016). Biokaasu on kaasuseos, joka sisältää metaania (40–70 

%), hiilidioksidia (30–60 %) ja pieniä pitoisuuksia muun muassa rikkiyhdisteitä 

(Suomen Biokaasuyhdistys 2016). Varsinaisen kaasuuntumisen lisäksi 

biokaasulaitoskonsepti vaatii yleensä varastointia ja käsittelytoimenpiteitä niin 

syötettävälle materiaalille kuin mädätysjäännöksellekin. (Suomen Biokaasuyhdistys 

2016). Kasvijäte yhdistettynä kalanperkuujätteeseen toimisi teknisesti tarkasteltuna 

biokaasutukseen hyvin (Erjava 2009, Vielma ym. 2013). 

Biokaasu sisältää paljon energiaa, ja sitä voidaan käyttää sellaisenaan lämmön- ja 

sähköntuotantoon. Jalostamalla biokaasu saadaan kemiallisilta ominaisuuksiltaan 

vastaamaan fossiilista maakaasua, jolloin sitä voidaan käyttää esimerkiksi ajoneuvojen 

polttoaineena. Suurin ero jalostetun maakaasun ja biokaasun välillä onkin 

ilmastovaikutuksissa: uusiutuvana energiana biokaasu on ilmakehän kannalta 

hiilidioksidineutraalia. (Suomen Biokaasuyhdistys 2016) 

Kuten luvussa 3.5.2 todettiin, suunnitellun kaltaisen biokaasulaitoksen kannattava 

rakentaminen osoittautui tutkimuksen edetessä kannattamattomaksi. Tämän vuoksi 

tutkittiin vaihtoehtoja, voisiko ekosysteemin biojätteet yhdistää olemassa olevan 

biokaasulaitoksen tuotantoon, tai löytyisikö lähiympäristöstä lisäraaka-aineita, jotta 

ekosysteemin yhteydessä oleva biokaasulaitos saataisiin rakennettua kannattavaksi. 

Suomessa toimii useita biokaasulaitoksia. Suomen Biokaasuyhdistys (2017) on jaotellut 

kaasutuslaitokset viiteen kategoriaan syötteiden mukaan. Suomen Biokaasuyhdistyksen 

(2017) mukaan Suomessa on 36 kaatopaikkakaasua keräävää laitosta, 18 
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lietemädättämöä, 19 isoa yhteiskäsittelylaitosta, 5 teollisuuden biokaasulaitosta ja 17 

maatilatason biokaasulaitosta. Suurin osa biokaasulaitoksista sijaitsee Keski- ja Etelä-

Suomessa, mutta case-ekosysteemin sijoittamispaikkakunnalta Oulusta löytyy yksi 

laitos, Ruskon jätekeskukseen vuonna 2015 käyttöönotettu iso yhteiskäsittelylaitos, joka 

kerää myös kaatopaikkakaasua (Suomen Biokaasuyhdistys 2017, Gasum 2017) 

Oulun biokaasulaitos olisi valmis käsittelemään ekosysteemin tuottamat jätteet, mikäli 

ekosysteemin toimijat maksavat hinnaston mukaiset jätteenkäsittelymaksut. Taulukkoon 

5 on koottu biokaasutuksen vuotuiset kustannukset ekosysteemille. 

Taulukko 5. Orgaanisen jätteen kustannukset, mikäli ne viedään kaupungin olemassa 

olevaan biokaasulaitokseen (hinnaston määrittämisessä käytetty lähteenä Oulun 

Jätehuolto 2017, kuormamaksuja ja logistiikkakustannuksia ei ole huomioitu) 

 Hinta (alv 0), 

€/t 

Määrä, t Summa (alv 0), 

€ 

Kokonaissumma 

(sis. alv 24%), € 

Perkuujäte 94,75 200 18 950 23 498 

Kasvijäte 61,15 210 12 841,50 15 924,30 

Yhteensä    39 422,33 

 

Toisena vaihtoehtona biokaasutuslaitokselle oli läheisten toimijoiden kartoitus ja 

lähialueen yhteinen biokaasulaitos. Potentiaalisia kumppaneita kartoitettiin 

biokaasulaitoksista koulutusta ja tietoa jakavan organisaation kautta. 

Asiantuntijahaastattelun kautta saatiin selville, että ekosysteemin lähialueella olisi 

kiinnostusta biokaasulaitokselle. Yhteisen biokaasulaitoksen kautta biomassaa saataisiin 

haastattelujen perusteella noin 500 000 kilogrammaa lisää. Vaikka pienen 

biokaasulaitoksen rakentaminen tällä määrällä olisikin kannattavaa (Isohätälä 2014), 

esteeksi osoittautuivat toimijoiden erilaiset intressit. Mahdollisella 

yhteistyökumppanilla oli omiin liiketoimiinsa liittyen vaatimuksia, joita ekosysteemi ei 

voinut kannattavasti toteuttaa. Tällaisia vaatimuksia olivat esimerkiksi biojätteen 
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kuljettaminen kumppanin tilalle hajuttomasti, joka kalanperkuujätteen osalta vaatisi 

suuria investointeja kuljetuskalustoon. Lisäksi biokaasulaitos olisi perustunut Ruskon 

laitoksen tavoin porttimaksuihin, joka lisäisi kustannuksia. 

Koska tutkimuksen edetessä löytyi kalanperkuujätteelle uusia hyödyntämiskohteita, 

joista ei syntyisi kustannuksia vaan parhaassa tapauksessa siitä saataisiin jopa tuottoja, 

päätettiin biokaasulaitoksen konseptin sijaan tarkastella myös vaihtoehtoisia 

energiantuotantovaihtoehtoja. Tätä varten määriteltiin ekosysteemin tarvitsema energian 

tarve, jotka on esitetty taulukoissa 6 ja 7.  

Taulukko 6. Kalankasvatuksen energiankulutus 

 Sähkön kulutus 

(GWh) 

Lämmön kulutus 

(GWh) 

Energian kulutus 

yhteensä (GWh) 

Meriallaskasvatus 0 0 0 

Kalojen talvisäilytys 

maa-altaissa 

0,04 0,2 0,24 

Kiertovesilaitos 1,44 0 1,44 

Perkaamo 0,16 0 0,16 

Kalankasvatus 

yhteensä 

1,6 0,2 1,8 

 

Meriallaskasvatuksessa energiaan kulutus on kokonaisuuden kannalta merkityksetön, 

kulutuksen ollessa lähinnä veneiden polttoainetta. Perkaamossa energiaa kuluu tilojen 

lämmitykseen ja jäähdytykseen, laitteisiin ja jään tuotantoon. Kalankasvatuksessa eniten 

energiaa kuluu kiertovesilaitoksen ja maa-altaiden osalta veden pumppauksen ja 

lämpötilan säätöön. 
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Taulukko 8. Kasvihuoneen energiankulutus eri tuotantovaihtoehdoilla (Arvojen lähteenä 

Kaukoranta ym. 2011, luvut arvioiden keski-arvo) 

  Sähkön 

kulutus 

(GWh) 

Lämmön 

kulutus 

(GWh) 

Energian 

kulutus 

yhteensä 

(GWh) 

Satotaso (t) 

A Luonnonvalotuotanto 0 5,5 5,5 450 

B Normaali ympärivuotinen 

tuotanto 

14,5 3 17,5 1 750 

C B + kesällä jäähdytetty 14,5 2,75 17,25 2 050 

D C + tehokkaampi LED-

valotus 

9,5 3,25 12,75 2 250 

E D + kaksinkertainen kate, 

ympärivuotinen jäähdytys 

9,5 0,875 10,375 2 250 

 

Kasvihuoneiden osalta energiankulutus riippuu paljon tuotantotavasta. Varsinkin 

ympärivuotisen kasvihuonetuotannon energiankulutukseen, energiatehokkuuteen ja 

tuotannon aiheuttamaan ilmastovaikutukseen vaikuttavat käytettävä energiamuoto, 

maantieteellinen sijainti, kasvihuoneen rakenteelliset ratkaisut, tuotettavan kasvilajin 

valo- ja lämpötilavaatimukset, tuotanto- ja viljelytekniikka sekä satomäärä (Yrjänäinen 

ym. 2013, Kaukoranta ym. 2014, Särkkä ym. 2017). Ekosysteemin konseptoidun yhden 

hehtaarin kurkkukasvihuoneen kulutus perinteisellä tekniikalla voi olla jopa 17,5 

gigawattituntia. Huomioitavaa on, että vaikka vaihtoehtojen vertailussa sekä 

energiankulutus on pienempi että satotaso suurempi, ei tätä voi suoraan verrata 
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taloudelliseen tulokseen. Monimutkaisempien kasvihuoneiden osalta myös investoinnin 

osuus kasvaa huomattavasti, mikä syö kannattavuutta. 

3.6. Ekosysteemin konkretisointi 

Viimeisenä vaiheena ekosysteemin luomisen konkretisoimiseksi järjestettiin Oulun 

yliopistolla työpaja, jonne kutsuttiin ekosysteemin kannalta tärkeitä sidosryhmiä: 

tutkimusryhmiä, asiantuntijoita ja potentiaalisia tai jo varmistuneita ekosysteemin 

jäseniä. Tarkoituksena oli suunnitella liiketoimintaekosysteemiä yhdessä siten, että 

kaikki potentiaaliset kumppanit pystyisivät aidosti vaikuttamaan tulevaan 

ekosysteemiin. Työpajaan osallistui 24 jäsentä 16 eri organisaatiosta, sisältäen myös 

ekosysteemin rakentamisessa avustaneita tutkijoita ja projektityöntekijöitä. Työpajan 

tarkka aikataulu löytyy liitteestä 4. 

Työpajan avauspuheenvuoroissa keskityttiin ekosysteemikonseptin kokonaisvaltaiseen 

esittelyyn ja kerrottiin uusimpien tutkimustulosten kautta, millainen kestävän ja terveen 

ekosysteemin tulisi olla. Arvovirtaketjujen esittelyssä esiteltiin aiempi tutkimus viidestä 

eri moduulista, jotka on esitelty luvussa 3.5. 

Työpajatyöskentelyn ensimmäisessä osassa osallistujat jaettiin kolmeen eri ryhmään 

osaamisensa ja asiantuntemuksensa perusteella. Yhdessä ryhmässä työskenneltiin 

kalankasvatuksen arvoketjun parissa, toinen ryhmä pohti kiertovesilaitoksen ja 

kasvihuoneen symbioosia ja toteuttamismahdollisuuksia, ja kolmannessa ryhmässä 

mietittiin ekosysteemin energiatarpeen tyydyttämistä. Lounaan jälkeen toisessa osiossa 

ryhmät esittelivät tuotoksensa, ja koko työryhmä yhdessä keskittyi ekosysteemin 

sivuvirtoihin ja niiden hyödyntämiseen mahdollisimman kannattavasti. Molempien 

osioiden jokainen työskentelyprosessi dokumentoitiin työvaiheille nimettyjen sihteerien 

toimesta. 

3.6.1. Kalankasvatus 

Kalankasvatus on koko ekosysteemin ydinprosessi, ja toimijat tähän oli jo hyvin pitkälti 

valmiiksi mietitty. Ryhmätyöskentelyssä arvoketju havainnollistettiin uimaratakaavion 
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avulla, kuvan 24 mukaisesti. Uimaratakaavion avulla toimijat pystyivät helpommin 

havainnollistamaan oman osuutensa arvon tuotosta, ja samalla pystyttiin varmistumaan 

siitä, että jokaiselle työvaiheelle löytyy vastuutoimija. 

 

Kuva 24. Kalankasvatuksen mallinnus uimaratakaaviolla. Punaisella on merkitty 

toimijat, sinisellä prosessin toiminnot ja vihreällä eri prosessin vaiheissa syntyvät 

sivuvirrat. 

 

Ekosysteemin luonnissa luottamus verkostoon ja toimijoiden väliset suhteet ovat 

merkittävässä roolissa (mm. Hearn ja Pace 2006, Lappi & Haapasalo 2016, Letaifa 

2014). Tämä näkyi myös toimijoiden valinnassa uimaratakaavioon. Esimerkiksi 

kalanperkuujätteen hyödyntäjäksi löydettiin useampi kiinnostunut toimija. Eri 

vaihtoehdot kerrottiin työpajatyöskentelyn ryhmälle, mutta ekosysteemiin sitoutuneet 

toimijat saivat itse tehdä uimaratakaavion. Kaavioon päätyi lopulta toimijaksi yritys, 

jonka kanssa sekä kalankasvattamon toimitusjohtaja, että kalanjalostusyritys ovat 
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tehneet aiemmin onnistuneesti yhteistyötä, vaikka vaihtoehtona olisi ollut muun muassa 

suurempaa kauppahintaa tarjonnut, mutta toimijoille tuntemattomampi yritys. 

Yksittäisen moduulin lisäksi työpajaryhmässä pohdittiin ekosysteemin mahdollistamia 

synergiaetuja. Kuvassa 24 esitetystä uimaratakaaviosta huomataan, että kuljetus on 

lähes jokaisessa prosessin työvaiheessa jollain tavalla mukana. Ryhmässä pohdittiin, 

pystyisikö ekosysteemin logistiikan yhdistämään ja näin korvata sen, että jokainen 

toimija joutuu itse hoitamaan oman vastuualueensa logistiikan. Tätä ei kuitenkaan 

yritysten edustajien mukaan pidetty kovinkaan realistisena. Merkittävimpänä esteenä 

nähtiin se, että ekosysteemiin sitoutuvilla yrityksillä on jo aiempien liiketoimintojensa 

vuoksi olemassa olevia sopimuksia ulkopuolisten logistiikkayritysten kanssa. Yleensä 

kuljetusta tarjoavat yritykset laskuttavat työstänsä tuntiperusteisesti, jolloin 

kuljetusrekan odotusaika pyritään minimoimaan. Tämä onnistuu helpoiten, kun 

kuljetettavana on vain yhden yrityksen tuotteita. Useamman toimijan tavaroiden 

kuljetus on haastavaa ajoittaa siten, ettei odotusaikaa syntyisi, ja lisäksi useammassa 

kohteessa pysähtyminen ja tavaran lastaaminen lisää logistiikkaan käytettävää aikaa. 

Todellisuudessa logistiikkakulut saattaisivat siis jopa nousta, mikäli kuljetustoiminnot 

yhdistettäisiin. 

Vaikka yhteistä logistiikkaa ei ekosysteemitoimijoiden kannattaisikaan järjestää, tarjoaa 

ekosysteemimäinen liiketoiminta liiketoimintaetuja erityisesti kuljetuksen kautta. 

Ekosysteemin toimijat ovat fyysisesti lähellä toisiaan, jolloin kalankasvattamolta 

jalostamolle vietävät kalat voidaan kuljettaa huomattavasti tavanomaista suuremmissa 

pakkauksissa seuraavaan työvaiheeseen. Yleisten pakkauskokojen ollessa 10 – 20 

kilogrammaa, Laitakarin ekosysteemissä pakkaukset voidaan tehdä jopa 300 

kilogramman suuruisiksi, jolloin säästetään paitsi pakkausmateriaalia, myös 

henkilötyövoimaa. Samoin perkuujätteiden osalta lyhyistä välimatkoista on hyötyä, sillä 

tuoreet kalanperkuu- ja fileerausjätteet ovat kysytympiä ja täten arvokkaampia raaka-

aineita kuin pitempään säilötyt, hapotetut jätteet. Rehunvalmistajan lisäksi tuoreesta 

kalanperkuujätteestä hyötyy myös kalankäsittelyjätettä synnyttävä toimija välttämällä 

pitempiaikaista säilöntää vaativat työvaiheet ja materiaalihankinnat.  
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Fyysisen läheisyyden lisäksi myös hyvät henkilökohtaiset välit koettiin suureksi eduksi 

kalankasvatuksen arvoketjussa. Työpajatyöskentelyn yhteydessä keskusteltiin muun 

muassa siitä, että kalankasvattamo ja -jalostamo voivat keskenään sopia hintojen 

tasauksesta. Kirjolohen hinnassa tapahtuu jonkin verran kausivaihteluita vuoden aikana. 

Ryhmässä pohdittiin, että markkinahinnan ollessa korkeimmillaan kalankasvattamo 

voisi myydä peratut kalansa jalostajalle hieman halvemmalla, ja vastaavasti hintojen 

ollessa alhaalla, jalostaja voisi ostaa kirjolohta hieman markkinahintaa kalliimmalla 

hinnalla. Tällä tavalla kulut ja tuotot olisivat molemmille osapuolille paremmin 

ennustettavissa. 

3.6.2. Kiertovesilaitos ja kasvihuone 

Kiertovesilaitoksen ja kasvihuoneen osalta uimaratakaaviota ei ollut järkevää tehdä, 

sillä kierovesilaitoksen vedestä vain noin 1 % päätyy kasvihuoneeseen, lopun veden 

kiertäessä jopa sata kertaa kiertovesilaitoksen sisällä. Uimaratakaavion sijaan arvoketjut 

päätettiin havainnollistaa yksinkertaistetuilla prosessikaavioilla, joista 

kiertovesilaitoksen prosessikaavio on esitetty kuvassa 21 ja kasvihuoneviljelyn kuvassa 

25. 

 

 

Kuva 25. Kasvihuoneviljelyn ja vesiviljelymallin prosessikaavio. Sinisellä ja harmaalla 

on kuvattu prosessivaiheet, vihreällä prosessista syntyvät sivuvirrat. 
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Koska työpajatyöskentelyn kohteena oleville moduuleille ei ollut vielä löytynyt 

sitoutuneita toimijoita, ryhmässä pohdittiin, kuinka kasvihuone ja kiertovesilaitos 

saataisiin kannattavammaksi ja sitä kautta houkuttelevammaksi. Suurimmat 

kustannuserät on esitetty taulukossa 9. Kustannusten perusteella voidaan todeta, että 

erityisesti energia ja henkilöstö sekä kiertovesilaitoksen tapauksessa rehu ovat 

kustannusten kannalta kriittisessä asemassa. 

Taulukko 9. Kiertovesilaitoksen ja kasvihuoneen merkittävimmät kustannuserät 

 

Työpajassa ja aiemmin tehdyissä haastatteluissa kävi ilmi, että kiertovesilaitoksen ja 

kasvihuoneen symbioosiedut eivät ole kovinkaan merkittävät. Työpajassa ehdotettiinkin 

täysin suljetun kierron sijaan de-coupled-mallia, jossa kasvihuone ei pyri käyttämään 

kaikkea kiertovesilaitoksesta syntyvää ravinnepitoista vettä, vaan symbioosietuja 

käytettäisiin vain soveltuvin osin. Näin kummankaan kokonaisuuden ei tarvitse tehdä 

kannattavuutta syöviä kompromisseja. 

Kiertovesilaitoksen kannattavuus paranee parhaiten korkealla käyttöasteella sekä rehun 

ja energian käytön optimoimisella. Kasvihuoneen osalta selvästi suurin kuluerä on 

energia. Nykyajan uudet ratkaisut, kuten LED-lamput ja liikkuvat valot, eivät työpajan 
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asiantuntijoiden mukaan merkittävästi pienennä kasvihuonetuotannon kulurakennetta, 

johtuen korkeista investointikustannuksista. Työpajatyöskentelyn yhteydessä pohdittiin, 

voisiko vihanneksia kasvattaa nykyaikaisten kasvihuoneiden sijaan 

energiatehokkaammissa halleissa. Työpajassa tuli esille, että keinovalolla saadaan jopa 

nelinkertainen kasvihuonetuotanto verrattuna auringon valoon, ja nykyisen kaltaisia 

kasvihuoneita joudutaan kesäisin jäähdyttämään. Nämä asiat huomioiden, vähemmän 

energiaa kuluttava viljelytila olisi tutkimisen arvoinen asia. 

3.6.3. Energia 

Energia-asioita pohtinut työryhmä mietti, kuinka ekosysteemin energiantarve saataisiin 

parhaiten tyydytettyä. Tutkitut energian tuotantomuodot on esitetty taulukossa 10. 

Taulukko 10. Ekosysteemin energiantuotannon vaihtoehdot. 

 

Kuten aiemmassa tutkimuksessa ja yrityshaastatteluissa, myös työpajassa 

energianlähteenä alun perin suunniteltu biokaasutuslaitos todettiin asiantuntijoiden 

työskentelyn tuloksena kannattamattomaksi. 

Ekosysteemin energiaa kuluu erityisesti kasvihuoneeseen, kun taas kiertovesilaitoksen 

ja meriallaskasvatuksen energiatarpeet ovat suhteessa varsin pieniä. Suurin osa 
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tarvittavasta energiasta on muun muassa kasvihuoneen valaistukseen kuluvaa 

sähköenergiaa. Työryhmä pohti sähkön tyydyttämiseksi CHP-laitoksen rakentamista, 

mutta ainakaan vielä ei ole olemassa ekosysteemin 1 MW:n tuotantoon soveltuvaa 

CHP-laitosta. Tämän vuoksi tarvittaisiin kaksi laitosta, mikä investointina ei ole enää 

järkevä. 

Työpajan työskentelyryhmä päätyi pohdinnoissaan siihen tulokseen, että sähkön 

ostaminen verkosta yhdistettynä uusiutuvan energian täydentäviin ratkaisuihin, kuten 

aurinkoenergiaan, on ekosysteemin kannalta järkevin ratkaisu. 

Varsinaisen energiantyydyttämistarpeiden lisäksi ryhmässä pohdittiin, voisiko 

ekosysteemin sijainnilla olla merkitystä energiakustannusten pienentämiseksi. 

Ryhmässä arvioitiin mahdollisuutta kiertovesilaitoksen ja kasvihuoneen sijoittamisesta 

kalankasvattamon tontin sijaan suuren tehtaan läheisyyteen, jolloin teollisuuden 

hukkalämpöä voitaisiin käyttää hyödyksi energiantuotannossa. Tämä koettiin kuitenkin 

asiantuntijatyöskentelyn tuloksena kannattamattomaksi. Työpajassa huomautettiin, että 

suurten teollisuuslaitosten hukkalämpö ei tule ulos vain yhdestä putkesta, vaan 

lämmöntuotto hajaantuu laitoksen moniin eri osiin. Hukkalämmön kerääminen vaatisi 

monimutkaisia laitteistoja, ja täten lisäisi investointikustannuksia. Lisäksi 

kalankasvatuslaitoksen välittömässä läheisyydessä ei ole suuria teollisuuslaitoksia, 

jolloin kiertovesilaitoksen kalat jouduttaisiin kuljettamaan yli 30 kilometrin päähän, 

lisäten näin logistiikkakuluja. Lämmön osuus koko ekosysteemin energiantarpeesta on 

sähköön verrattuna niin pieni, että saatu hyöty koettiin ryhmän toimesta kokonaisuuden 

kannalta merkityksettömäksi. 

3.6.4. Sivuvirrat 

Työpajan toiseen osioon osallistuivat kaikki tilaisuudessa paikalla olleet. Toisessa 

osiossa ensimmäisessä osiossa tunnistetut sivuvirrat niin kalankasvatuksesta, 

kiertovesilaitoksesta kuin kasvihuoneestakin otettiin tarkempaan käsittelyyn ja niiden 

mahdollisia eri hyödyntämiskohteita arvioitiin. Mielenkiintoisimpana sivuvirtana 

nähtiin kalasta syntyvä orgaaninen jäte, josta keskusteltiin selvästi eniten työpajaosioon 

varatusta ajasta. 
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Perkuujätteen osuuden todettiin työpajassa olevan noin 20 % kalan kokonaismassasta. 

Perkuujätettä voidaan sellaisenaan hyödyntää bioenergian raaka-aineena tai 

turkiseläinten rehuna. Perkuujätteen käyttäminen bioenergiaksi todettiin huonoksi 

vaihtoehdoksi, sillä taloudellisesti kannattavampiakin vaihtoehtoja on olemassa. Tällä 

hetkellä suurin osa Suomen kalankasvatuksen perkuujätteistä menee turkiseläinten 

rehuksi, ja sitä pidetään hyvänä perusratkaisuna sivuvirralle, sillä proteiinirikkaasta 

ravinnosta ollaan valmiita maksamaan hyvin. Kalajätteestä on myös mahdollista 

valmistaa biokaasulaitoksiin tehosteita, joilla saadaan metaanin tuottoa lisättyä 

radikaalisti. Valmistusprosessi ei ole kovin vaativa, ja Saksassa tämä on jo tuotteistettu. 

Näiden lisäksi perkuujätteestä pystytään erottamaan kalaöljy, jolle on omat 

hyödyntämiskohteensa. Kalaöljyä voidaan esimerkiksi jatkojalostaa biodieseliksi. 

Työpajassa tuli esille, että ekosysteemin paikkakunnalta löytyy toimija, jonka 

laitteistolla kalaöljy pystytään erottamaan suhteellisen helposti suolimassasta.  Lisäksi 

keskusteluissa selvisi, että öljystä erotettu perkuujäte kelpaa ekosysteemistä 

kiinnostuneelle turkiseläinten rehun valmistajalle, joten työpajassa pystyttiin 

toimijoiden yhteistyön kautta luomaan lisää liiketoimintaa, vaikka materiaalimäärä 

pysyy samana. Suunnitelmassa, jossa suolimassasta ensin erotetaan öljy ennen 

jatkojalostusta, synnyttää arvioiden mukaan vuosittain 60 tonnia ympäristöystävällistä 

kalaöljyä, jota voidaan polttaa ekosysteemin energiatarpeisiin ja täten korvata yli viiden 

omakotitalon lämmitystarpeen verran energiaa. 

Perkuujätteen lisäksi kalankäsittelystä syntyy jätettä jalostusvaiheessa. Perkuujäte 

koostui lähinnä kalan suolimassasta, mutta fileerauksen yhteydessä kalasta poistetaan 

päät, ruodot ja maharasvat. Myös fileerausjätteestä voidaan erottaa kalaöljy, mutta erona 

suolimassasta erotettavaan öljyyn on mahdollisuus hygienisoida rasva, jolloin se 

soveltuu jalostettavaksi korkeamman arvon tuotteiksi, kuten kosmetiikka- ja 

elintarviketeollisuuteen. Ekosysteemin sitoutunut kalanjalostusyritys on toiminut lähes 

80 vuotta, jonka aikana sivuvirtojen hyödyntämisen prosessit ovat hioutuneet yrityksen 

kannalta sopivimmaksi. Tällä hetkellä kalojen päät myydään Aasiaan, ja muusta 

fileerausjätteestä irrotetaan einesruokiin käytettävää kalamassaa. Jäljelle jääneet osat 

myydään jatkojalostettavaksi turkiseläinten rehuksi. Prosessi on osoittautunut hyvin 
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tehokkaaksi, ja esimerkiksi rehuksi menevän jätteen öljynerotuskokeilut ovat olleet 

kannattamattomia, öljysaannon jäädessä pariin prosenttiin odotetusta 20 prosentista. 

Kasvijätteelle järkevimmäksi hyödyntämiskohteeksi koettiin biokaasulaitoksen jäädessä 

pois kompostointi. Kompostoitua jätettä pystytään tällä tavoin hyödyntämään 

kasvihuoneessa uudestaan. Muut kasvihuoneviljelyn sivuvirtojen hyödyntämiskohteet 

riippuvat paljon valituista materiaaleista. Esimerkiksi kasvualustoja voidaan käyttää 

maanrakentamisessa, mikäli raaka-aineena on perinteinen kivivilla, tai peltojen 

maanparannusaineena, mikäli alustana käytetään turvetta. 

Kiertovesilaitoksesta ja kasvihuoneesta syntyvää ravinnepitoista lietevettä voidaan 

hyödyntää esimerkiksi pelloilla, mutta koska ravinnepitoisuuksia ei ole optimoitu 

kasveja varten ja nestemäinen olomuoto vaikeuttaa kuljetusta, on todennäköisempää, 

että liete puhdistetaan kunnallisessa jätevedenpuhdistamossa. 

3.6.5. Ekosysteemin mallinnus 

Työpajan jälkeen luotu ekosysteemiluonnos on mallinnettu kuvaan 26. Luonnos on 

myös esitetty liitteessä 5. 
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Kuva 26. Yksinkertaistettu ekosysteemin prosessikuvaus. Katkoviivoilla merkatuista 

toimijoista kalankasvatuslaitos on ekosysteemin veturiyritys. Kasvihuoneelle sen sijaan 

ei tutkimustyön aikana löydetty ekosysteemin kaipaamaa sitoutumisvalmista yrittäjää. 

 

Kalankasvatus on koko ekosysteemin ydinprosessi, ja tämän osalta toimijoita on 

kartoitettu ja sitoutettu jo ennen ekosysteemin rakentamiseen tähtäävän tutkimustyön 

alkua. Ekosysteemin veturiyritys on kontaktoinut kaikki keskeisimmät toimijat 

keskusliikkeitä lukuun ottamatta. Keskusliikkeiden suuntaan yhteyttä pitää 

kalanjalostusyritys, joka jo tällä hetkellä kuljettaa päivittäin jalostamaansa kalaa 

liikkeille. 

Sivuvirtojen hyödyntämisessä lupaavimmaksi liiketoiminnaksi osoittautui kalaöljyn 

erotus ja perkuujätteiden käyttäminen turkiseläinten rehun valmistuksessa. Molempiin 

prosesseihin löytyy lähialueelta osaajia, ja kaikki toimijat ovat valmiita sitoutumaan 

ekosysteemiin. 

Kiertovesilaitoksen rakentaminen on suuri investointi. Kiertovesilaitoksessa on paljon 

etuja, mutta toistaiseksi se on osoittautunut lähes aina tappiolliseksi. Tarkalla 

suunnitelulla ja huolellisella riskiarvioinnilla kiertovesilaitos on kannattava investointi, 
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mutta tämän tutkimuksen puitteissa ei näin yksityiskohtaiseen suunnitteluun ollut 

resursseja. Tutkimuksen aikana haastateltiin suomalaisia kiertovesilaitoksen toimittajia, 

joilla on referenssejä onnistuneiden kiertovesilaitosten toimittamisesta ja käytöstä. 

Haastatellut yritykset ilmoittivat kiinnostuksensa ekosysteemiin, mutta käytännössä 

liiketoimintamalli olisi perinteinen kaupankäynti, jossa kauppasummaa vastaan 

toimitettaisiin kiertovesilaitos kalankasvattamolle sen sijaan että toimijat jäisivät 

ekosysteemiin rakentamisvaiheen jälkeen. 

Kasvihuoneen kohdalla ekosysteemi osoittautui vähemmän houkuttelevaksi kuin alun 

perin odotettiin. Tutkimuksen aikana ei onnistuttu sitouttamaan ekosysteemiin 

kasvihuonetoimijaa, vaikka esimerkiksi kasvisten jalostaja olisi valmis liittymään 

ekosysteemiin ja ostamaan kaiken ekosysteemissä tuotetun kurkun ja/tai tomaatin. 

Vaikka ekosysteemi ei pystykään tarjoamaan kasvihuoneelle toivotun kaltaisesti suurta 

hyötyä, olisi ekosysteemin yhteydessä olevalla kasvihuoneella silti itsenäistä yksikköä 

enemmän etuja, kuten hyvät kuljetusyhteydet sadon luo, valmis ostaja koko tuotannolle 

ja mahdollisuus hyödyntää kiertovesilaitoksen ravinteita. Tämän vuoksi kasvihuonetta 

ei kannata poistaa ekosysteemistä, vaan mahdollinen kumppani voi löytyä 

myöhemminkin. 

Ekosysteemi muodostettiin moduuleittain, mikä mahdollistaa toiminnan helpomman 

käynnistämisen. Mikäli kasvihuoneyrittäjää ei ekosysteemiin saada, voi tämän moduulin 

jättää ekosysteemistä pois, ja jäljelle jäänyt ekosysteemi silti toimii. Vastaavasti 

kiertovesilaitos voidaan jättää rakentamatta, ja ekosysteemi on silti toimintakykyinen. 

Ekosysteemille luonteenomaisesti moduulit ovat kuitenkin kaikki sidoksissa toisiinsa 

jollain asteella. 

3.7. Ekosysteemin terveyden arviointi 

Ekosysteemin terveyttä voidaan arvioida kolmen eri tason kautta: 

liiketoimintatapauksen, liiketoimintamallin ja ekosysteemin terveyden kannalta. 

Liiketoimintatapauksena toimii tutkitussa tapauksessa Laitakariin suunniteltu 

liiketoimintaekosysteemi. Kaikille tunnistetuille ja haastatelluille toimijoille kerrottiin 

suunnitteilla olevasta biotalousekosysteemistä avoimesti, ja yritykset saivat itse 
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arvioida, onko liiketoimintatapaus sellainen, jossa he haluavat olla mukana. 

Kiinnostuneista toimijoista kaikki olivat jo olemassa olevia yrityksiä, jolloin 

liiketoimintamallin voidaan olettaa olevan kestävä. Keskustoimijaverkosto on 

mallinnettu kuvaan 27. 

Käyttämällä ekosysteemin terveyden arvioinnissa Lapin (2017) ekosysteemin 

terveydentilan arviointimallia, tulee konseptista tunnistaa ankkuriyrityksen 

liiketoimintaverkosto, välittäjätoimijat sekä vahvat ja heikot suhteet. Arviointimalli 

täydennettynä case-ekosysteemin tiedoilla on esitetty kuvassa 28. 

Ankkuriyritys on toimija, jolla on laajimmat yhteydet välittäjätoimijoihin ja pisin 

mukanaolo ekosysteemissä (Lappi 2017). Välittäjätoimijoiksi luokitellaan Lapin (2017) 

mukaan toimijat, jotka linkittävät ekosysteemin moduulit yhteen, mutta eivät ole 

minkään verkostomoduulin keskustoimija. Dittrich ym. (2004) kuvaa vahvojen 

suhteiden tunnusmerkeiksi läheisyyden, toistuvuuden ja luottamuksen. Heikot suhteet 

sen sijaan ovat luonteeltaan väliaikaisia ja vahvoja suhteita muodollisempia, tuoden 

innovatiivisuutta ekosysteemiin (Lappi 2017).  
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Kuva 27. Ekosysteemin keskustoimijaverkosto. Nuolen paksuus kuvaa suhteen laatua 

(paksumpi nuoli kuvaa vahvaa suhdetta, ohuempi heikkoa). Katkoviivalla on merkattu 

suhteet, joita ei ole vielä olemassa. 

 

Idea sinisen biotalouden ekosysteemistä syntyi kalankasvattamoyrittäjältä, joka on ollut 

ekosysteemin luomisessa mukana alusta alkaen. Kuten luvussa 3.2. todettiin, 

kalankasvattamoyritys on myös koko ekosysteemin keskustoimija, jolloin Laitakarin 

Kala Oy voidaan määritellä ekosysteemin ankkuriyritykseksi. Ankkurityksen 

verkostoon voidaan kuvan 27 mukaisesti laskea seitsemän eri toimijaa. Kuvan 27 lisäksi 

neljä tutkimusorganisaatiota avustivat ekosysteemin luomisessa ja konseptoinnissa. 

Kaikki tutkimusorganisaatiot ovat myös jatkossa valmiita antamaan omaa osaamistaan 

ekosysteemin käyttöön. Koska ankkuriyritys toimii koko ekosysteemin yhteyslinkkinä, 

voidaan verkoston määräksi laskea 11 toimijaa. 

Kuvassa 27 on esitetty vain ekosysteemin keskustoimijat. Jokaisella toimijalla on tämän 

lisäksi omat verkostot, esimerkiksi laitteiston toimittajilla alihankkijoita ja 

ruoanjalostajilla tuottajaverkosto. Tämän vuoksi kaikkia kuvan 27 toimijoita voidaan 

pitää välittäjätoimijoina. Ottamalla pois jokaisen liiketoimintamoduulin keskustoimijat, 
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eli kasvihuoneen osalta kasvihuoneyrittäjä ja muiden moduuleiden tapauksessa 

kalankasvatuslaitos, saadaan välittäjätoimijoiden lukumääräksi kahdeksan. 

Suhteiden osalta kalankasvatuksen arvoverkosto on kokonaisuudessaan hyvin vahva. 

Keskeisten toimijoiden välillä on luottamus johtuen aiemmasta liiketoiminnasta. 

Toimijoiden vuorovaikutus tulee ekosysteemin operatiivisessa vaiheessa olemaan 

jatkuvaa. 

Myös kalankäsittelyn sivuvirtojen osalta suhteet ovat vahvoja. Perkuu- ja 

fileerausjätteen hyödyntäjä on operatiivisessa vaiheessa jatkuvassa yhteydessä sekä 

kalankasvatus- että –jalostustoimijoihin, ja yrittäjä on lupautunut ostamaan molempien 

toimijoiden koko tuotannon. Rasvanerotuksen osalta laitteiston toimittaja on luonut 

hyvät välit ankkuriyritykseen ja investoinut ekosysteemiin. Laitteiston toiminta 

jatkuvana sivuvirtojen hyödyntäjänä ja energianlähteen tuottajana täyttää vahvan 

suhteen tunnusmerkit, mutta koska toimitus on kertaluontoinen ja laitteiston 

omistussuhde ja vastuu siirtyvät kaupan jälkeen ankkuriyritykselle, on toimijoiden 

välinen suhde luonteeltaan enemmän heikko. 

Kiertovesilaitoksen suhde on kokonaisuudessaan heikko. Kiertovesilaitostoimittajilla ei 

ole kiinnostusta sitoutua ekosysteemiin syvemmin, vaan lyhytaikaisen transaktion 

jälkeen laitoksen omistussuhde siirtyy kalankasvatuslaitokselle. 

Kasvihuoneen jatkojalostaja on lupautunut ostamaan koko kasvihuonetuotannon, joka 

merkitsisi vahvaa suhdetta kasvihuoneyrittäjän ja –jalostajan välille. Haasteena on 

kuitenkin heikko suhde muuhun ekosysteemiin, minkä vuoksi sitoutumisvalmista 

kasvihuoneyrittäjää ei tutkimuksen aikana ekosysteemiin löydetty. 
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Kuva 28. Case-ekosysteemin terveydentilan mittarit. 

Ekosysteemin ankkuriyrityksen liiketoimintaverkoston koko on kalankasvattamoksi 

riittävä, ja ekosysteemiin on valmiita sitoutumaan suuri määrä välittäjätoimijoita. 

Liiketoimintaekosysteemissä on paljon vahvoja sidoksia, joka ennustaa toiminnan 

olevan kimmoisaa ja selviytyvän hyvin ympäristön häiriöistä. Ekosysteemin heikot 

suhteet ovat lähinnä kiertovesilaitos- ja kasvihuonemoduuleiden yhdistymisessä 

muuhun ekosysteemiin, mikä voi johtaa siihen, että nämä moduulit jäävät lopullisesta 

ekosysteemistä pois. 

Odotettavissa on, että vahvojen suhteiden ansiosta ekosysteemi menestyy, mutta 

vaarana on kalankasvatuksen ja siitä syntyvien sivuvirtojen arvoverkoston 

uusiutumattomuus. Ekosysteemin terveyden kannalta olisi parempi, että näissä 

arvoverkostoissa olisi enemmän heikkoja suhteita, jotka synnyttäisivät uusia 

innovaatioita ja tätä kautta uudistaisi koko ekosysteemiä. 
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4. BIOTALOUSEKOSYSTEEMIN LUOMISEN 

HAASTEET 

Aiemmat tutkimukset liiketoimintaekosysteemeistä ovat keskittyneet pitkälti tuotteisiin 

ja palveluihin, jotka ovat sidoksissa nykyajan teknologioihin. Viljelyyn perustuvaa 

alkutuotantoa pidetään jopa vastakohtana liiketoimintaekosysteemin siirtymistä 

vauhdittavalle palvelukeskeiselle logiikalle (Vargo ja Lusch 2004). Case-ekosysteemin 

luomisen yhteydessä huomattiin, että monet ekosysteemikirjallisuuden nostamat seikat 

eivät päde biotalousekosysteemissä.  

4.1. Case-ekosysteemin haasteet 

Tutkitussa ekosysteemitapauksessa huomattiin seuraavia haasteita: 

 Loppuasiakasta ei pystytty integroimaan ekosysteemiin 

Ekosysteemin loppuasiakkaana ovat yksittäiset kuluttajat. Suomessa yli 5 miljoonaa 

ihmistä syö vuosittain kalaa, joten kaikkien asiakkaiden näkökulmia ei voida mitenkään 

ottaa huomioon. Case-ekosysteemissä jouduttiin turvautumaan saatavilla oleviin 

kuluttajatutkimuksiin ja loppuasiakkaiden kanssa lähimpänä toimivien yritysten 

asiakaskokemuksiin. 

 Ekosysteemiin ei löydetty kaikkia konseptoitujen liiketoimintojen toimijoita 

Kasvihuone oli suunnitelmien mukaan yksi merkittävimmistä 

liiketoimintakokonaisuuksista ekosysteemissä, mutta tutkimuksen aikana tavoitetuista 

yrittäjistä yksikään ei pitänyt liiketoimintatapausta riittävän houkuttelevana.  

 Suljetun kierron konsepti ei osoittautunut kannattavaksi ratkaisuksi 

Täysin suljettu konsepti vaatii eri liiketoiminnoilta joustoja ja kompromisseja. 

Ekosysteemin kannalta osoittautui kannattavammaksi tarkastella jokainen arvoverkosto 
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erillisenä moduulina ja hyödyntää sivuvirtoja soveltuvin osin tai täysin eri 

käyttötarkoitukseen. 

 Fyysisesti kauempana toimivia toimijoita oli vaikea sitouttaa ekosysteemiin 

Tutkittu ekosysteemi on liiketoiminnalliselta luonteeltaan hyvin paikkasidonnainen. 

Ekosysteemin luomista vahvoista suhteista lähes kaikki toimivat samassa kaupungissa 

tai saman maakunnan alueella. Fyysiseltä sijainniltaan kauempana 

liiketoimintaekosysteemistä toimivien yritysten välille syntyi heikkoja suhteita, ja 

mikäli samaan toimintoon oli useammalla toimijalla kyvykkyyksiä ja mielenkiintoa, 

ekosysteemitoimijat suosivat lähimpänä sijaitsevaa toimijaa. 

 Ekosysteemin oli valmiita sitoutumaan vain vakiintuneet yritykset osana 

olemassa olevaa liiketoimintaansa. 

Ekosysteemin luomat mahdollisuudet eivät synnyttäneet uusia yrityksiä, vaikka 

esimerkiksi kasvihuoneen osalta tällainen olisi täysin mahdollista. 

Jotta ymmärretään, mistä haasteet johtuvat ja kuinka vastaavat haasteet voidaan 

tulevissa tutkimuksissa välttää tai huomioida paremmin, tulee ymmärtää 

biotalousliiketoiminnan ominaispiirteet. 

4.2. Biotalousliiketoiminnan erityispiirteet 

Alkutuotantoon perustuva liiketoiminta poikkeaa muista liiketoiminnoista. Tämä johtaa 

haasteisiin, sillä aiemmat ekosysteemitutkimukset eivät täysin päde 

biotalousekosysteemin luomiseen. 

Maa- ja kalatalous on alkutuotantoa, jossa katteet ovat pienet. Kestävän ja kannattavan 

liiketoiminnan luominen vaatii kustannusrakenteen pitämistä alhaalla ja tuottojen 

maksimoimista hinnan sijaan muilla tavoin, kuten suurella tuotantovolyymillä. Alhaisiin 

kustannuksiin voidaan vaikuttaa esimerkiksi sijainnin avulla. Viljelyliiketoiminta vaatii 
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paljon pinta-alaa, mikä suosii laitosten sijoittamista syrjäseuduille, mutta toisaalta 

kaukana asiakkaista tapahtuva liiketoiminta lisää logistiikkakustannuksia. 

Biotaloustuotannossa ympäristön rooli korostuu. Tavallisesti tavaroita valmistetaan 

tehtaassa, jossa ympäristöolosuhteet pysyvät stabiileina. Ruoan viljely sen sijaan 

tapahtuu vielä nykypäivänäkin lähes aina ulkotiloissa, ja tuotannon määrä vaihtelee 

sääolosuhteiden mukaan.  Tämä tekee tuotannon ennustettavuudesta vaikeaa, sillä 

satomäärä vaihtelee kausittain ja vuosittain. Riippuvuus ympäristöoloista johtaa siihen, 

ettei täysin tarkkoja tuotantomääriä pystytä lupaamaan asiakkaille. 

Ympäristöstä riippuvainen tuotanto vaikuttaa tuotannon määrän lisäksi 

valmistusaikatauluihin. Ympärivuotisesti tasaisen tuotannon sijaan biotaloudessa 

tuotannon valmistuminen vaihtelee vuodenajan mukaan. Tämä johtaa henkilöstön 

kannalta epätasaiseen kuormittavuuteen ja vaihtelevaan työntekijätarpeeseen. 

Taloudellisesti vaikutus näkyy tuotannossa saatavasta hinnasta, sillä tuotantokaudet ovat 

lähes samat koko markkina-alueella. Yleisesti kesällä ja syksyllä on markkinoilla 

ylitarjontaa biotaloustuotteista, jolloin myös hinnat laskevat ja katteet pienenevät, kun 

taas talvisin ja keväisin kysyntä ylittää tarjonnan, ja suureen kysyntään vastataan pitkälti 

ulkomaisilla tuontituotteilla. 

Biotaloustuote on orgaanista, mikä luo haasteita säilyvyyden kannalta. Jotkin 

maataloustuotteet säilyvät pitempään kuin toiset, mutta verrattuna muihin fyysisiin 

tavaroihin biotaloustuotteet pilaantuvat nopeasti. Tämä luo paineita erityisesti 

varastojen nopealle kierrolle, sillä varastoon jääneet tuotteet muuttuvat pian arvoa 

luovasta raaka-aineesta resursseja syöväksi jätteeksi, joka myös hygienian ja 

lainsäädännön vuoksi on pakollista hävittää. Tuotannolle on löydettävä ostaja nopeasti, 

mielellään jo ennen sen valmistumista, mikä on erityisen haastava aiemmin mainitun 

epävarman tuotannon määrän vuoksi.  

Yleensä yritykset pyrkivät kasvattamaan tuotantoaan ja laajentumaan, mutta ruoan 

tuotannon liiketoimintaympäristössä tämä on paljon harvinaisempaa. 

Biotalousliiketoimintaa harjoittavat toimijat ovat yleensä pieniä perheyrityksiä, ja tilat 

ovat perhetiloja. Tilat ovat yleensä tarkkaan määriteltyjä joko maanomistuksen tai 
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ympäristölupien puitteissa, ja näiden laajentaminen ei usein ole mahdollista. 

Laajennussuunnitelmien sijaan biotalousyritysten tulisikin pyrkiä hyödyntämään 

olemassa olevat resurssit mahdollisimman tehokkaasti, mutta kestävästi, sillä samoja 

alueita käytetään myös tulevissa tuotannoissa. 

Tuotekehityksen osalta alkutuotanto poikkeaa monista muista aloista, sillä tuotteita ei 

aktiivisesti kehitetä. Päinvastoin, kuluttajat suosivat mahdollisimman perinteisesti 

tuotettua ruokaa, ja monet biotaloustuotteiden ominaisuuksia parantavat toimenpiteet, 

kuten geenimanipulaatio sekä säilöntä- ja lisäaineiden käyttö nähdään negatiivisena 

seikkana. Biotaloudessa tulisikin tuotekehityksen sijaan pyrkiä prosessien kehitykseen. 

Edellä mainitut biotalouden poikkeavuudet muuhun fyysistä tavaraa tuottavaan 

liiketoimintaan on listattu taulukkoon 11. 
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Taulukko 11. Yleisen tavaraliiketoiminnan ja biotalousliiketoiminnan eroavaisuudet. 

Yleinen fyysisten tavaroiden 

tuotanto 

Biotaloustuotteiden tuotanto Huomioitava biotalouden 

ekosysteemin luomisessa 

Tehdyt toimenpiteet case-

ekosysteemissä 

Hankituista raaka-aineista 

jalostetaan uusia tuotteita, korkea 

jalostusaste takaa korkeat katteet 

Maatalous on alkutuotantoa, jossa 

katteet ovat pienet. 

Kustannukset tulee pitää 

alhaisina, prosessi 

tehokkaana, tuottoa pitää 

hakea suuresta 

tuotantovolyymistä. 

Kalankasvattamo haki ja sai 

suurimman yksittäisen 

ympäristöluvan toiminnalleen. 

Sijainti on syrjässä asutuksesta 

(halvemmat tonttivuokrat), mutta 

lähellä jatkojalostajia (alhaisemmat 

logistiikkakustannukset). 

Valmistaja pystyy 

kontrolloimaan tuotantomäärää. 

Tuotanto on kohtalaisen hyvin 

ennustettavissa. 

Tuotanto vaihtelee suuresti. 

Tuotannon määrään vaikuttaa 

paljon ympäristöolot, joihin 

tuottaja ei yleensä pysty 

vaikuttamaan.  

Tuotantoa ei voi suunnitella 

kysynnän mukaan, tarkkoja 

tuotantomääriä ei pystytä 

lupaamaan ostajalle. 

Keskeisimmät toimijat ovat 

lupautuneet ostamaan koko 

tuotannon, riippumatta lopullisen 

tuotannon määrästä 

Tuotanto on lähtökohtaisesti 

tasaista. Sesonkiaikaan voidaan 

varautua palkkaamalla lisää 

henkilöstöä, hiljaisempina 

aikoina voidaan huoltaa laitteita. 

Tuotanto valmistuu tiettyinä 

vuodenaikoina, riippumatta 

kyseisten tuotteiden 

markkinakysynnästä. Kaikilla 

tuottajilla tuotteet valmistuvat 

samoihin aikoihin 

Markkinoilla on kausia, 

jolloin tuotteista on 

ylitarjontaa, ja kausia, jolloin 

kysyntä on suurempaa kuin 

tarjonta. Tuotteista saatava 

hinta vaihtelee vuoden aikana 

kysynnän ja tarjonnan lain 

mukaisesti. 

Ennustettavuuden lisäämiseksi 

kalankasvattamo ja –jalostaja 

sopivat keskinäiseen luottamukseen 

perustuen hinnantasauksesta. 

Kasvattamo myy kaloja jalostajalle 

halvemmalla, kun markkinahinta on 

korkeimmillaan, ja jalostaja ostaa 

kalat kasvattamolta kalliimmalla, 

kun markkinahinta on alimmillaan. 

Varastotasot pyritään pitämään 

alhaisina pääoman sitoutumisen 

vuoksi. Tarvittaessa 

varastotasoja pystytään 

nostamaan, esimerkiksi 

sesonkiaikaan varautumalla    

Varaston kierron on pakko olla 

nopeaa. Varastoon ei voida jättää 

tuotteita pidemmäksi aikaa, sillä 

muuten tavara pilaantuu ja tulee 

arvottomaksi. 

Tuotannolle tulee löytää 

ostaja nopeasti, mieluiten jo 

ennen tuotannon 

valmistumista. Tuotanto pitää 

pystyä vastaanottamaan 

nopealla aikataululla. 

 

Sekä kalan että kasvisten koko 

tuotannolle on ostajat valmiina 

vähittäiskauppaan asti. 

Tuotteet pyritään 

suunnittelemaan siten, että jätettä 

syntyy mahdollisimman vähän. 

Tuotannossa syntyy suuri määrä 

orgaanista jätettä, jota ei pystytä 

varastoimaan pitkiä aikoja. 

Elintarviketuotantoon soveltuvat 

osat ovat muuttumattomia, eikä 

perkuu-/sadonkorjuujätteen määrää 

pystytä merkittävästi vähentämään 

Sivuvirrat pitää hävittää 

nopeasti. Sivuvirtojen määrä 

riippuu tuotannon määrästä, 

jolloin tarkkoja arvioita ei 

pystytä ennustamaan 

Sivuvirroista tunnistettiin 

liiketoimintapotentiaalia 

kalanperkuujätteen kohdalla. Jätteen 

jatkokäsittelijä on valmis ostamaan 

koko tuotannon, riippumatta 

lopullisen tuotannon määrästä. 

Sadonkorjuujätettä voidaan käyttää 

kompostoinnin jälkeen 

liiketoiminnan ylläpitämisen raaka-

aineena. 

 

Tuotteita valmistava yritys pyrkii 

lisäämään myyntiään. 

Laajentuminen on mahdollista ja 

sitä tavoitellaan. 

Tuottaja on yleensä perheyritys. 

Laajentuminen on harvemmin 

tavoitteena, eikä monissa 

tapauksissa edes mahdollista. 

Laajentumissuunnitelmien 

sijaan tulisi pyrkiä 

hyödyntämään olemassa 

olevat resurssit 

mahdollisimman tehokkaasti, 

mutta kestävästi (samat alueet 

ovat käytössä myös tulevissa 

tuotannoissa) 

Tontille pyritään luomaan useista 

liiketoiminnoista koostuva 

ekosysysteemi, jossa eri toiminnot 

tukevat toisiaan. Resurssit 

hyödynnetään mahdollisimman 

tehokkaasti, muun muassa luomalla 

sivuvirroista liiketoimintaa.   

Tuotetta kehitetään jatkuvasti 

vastaamaan paremmin asiakkaan 

tarpeita. 

Tuotetta ei voida juurikaan 

kehittää, lainsäädäntö ja kuluttajien 

yleinen mielipide ohjaavat 

perinteiseen tuotantoon. 

Tuotteen muokkaamisen 

sijaan tulisi keskittyä 

prosessien muokkaamiseen. 

Case-ekosysteemin luomisen aikana 

tehtiin selvitystä rinnakkaisten 

biotalousprosessien synergiaeduista.  
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4.3. Yhteenveto 

Huomioiden case-ekosysteemin luonnissa tunnistetut haasteet ja biotalousliiketoiminnan 

erityispiirteet, työn kirjoittaja ehdottaa tulevaisuuden biotalousekosysteemien 

luomisessa huomioitavan seuraavat seikat: 

 Tuotannon ostajien kanssa tulee pyrkiä vahvaan suhteeseen. Tuotanto on 

toiminnaltaan jatkuvaa, mutta määrältään epävarmaa, mikä ajaa vahvojen 

suhteiden syntymiseen – erityisesti, kun tuotantoa ei pystytä varastoimaan 

pitkäksi aikaa. 

 Tuotannon ostajien määrä tulisi pitää mahdollisimman vähäisenä. 

Optimitilanteessa yksi toimija lupautuu ostamaan koko tuotannon. Vähäisempi 

toimijoiden määrä auttaa ylläpitämään syviä vahvoja suhteita ja pitämään 

tuotantoprosessin tehokkaana (logistiikka, pakkaaminen, kommunikointi jne. 

ovat sitä helpompaa mitä vähemmän on toimijoita). 

 Ekosysteemin toimijat tulisi kartoittaa erityisesti lähialueelta. Biotalous on 

luonteeltaan hyvin paikkasidonnaista ja tavarakeskeistä, jolloin fyysisesti 

läheiset toimijat sitoutuvat ekosysteemiin helpommin. Läheinen sijainti myös 

tehostaa prosessia erityisesti logistiikkakustannusten kautta saaduilla säästöillä. 

 Biotalousliiketoimintojen integroiminen on harvoin kannattavaa. Synergiaetuja 

voi ja kannattaa etsiä, mutta matalakatteisella alalla tämä ei saisi johtaa 

kompromissien kautta tapahtuvaan tehottomampaan tuotantoon. 

 Markkinoiden veto (market pull) on biotaloustuotannon kannalta 

merkittävämpää kuin teknologian työntö (technology push). Varastot pilaantuvat 

nopeasti, minkä vuoksi tuotannolle on löydettävä nopeasti ostaja. Tämä ohjaa 

myymään tuotteet markkinoille, joissa kysyntä on varmaa.  
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5. POHDINTA 

Jatkuvasti kasvavan globaalin kilpailun vuoksi matalakatteiset alat siirtyvät enenevissä 

määrin kauemmaksi markkinoilta ja suurempiin yksikköihin. Tämä on ristiriidassa 

kuluttajien intressien kanssa, jotka erityisesti ruuan kohdalla toivovat tuotannon 

tapahtuvan lähellä. 

Tämän diplomityön pohjalta haluan antaa oman panokseni suomalaisen lähiruoan 

menestymiselle myös tulevaisuudessa. Uskon, että jatkossa maataloudessa tullaan 

näkemään entistä enemmän liiketoimintaekosysteemejä ja useiden liiketoimintojen 

yhteistyötä. 

5.1. Kontribuutio 

Tämän työn tavoitteena oli tutkia liiketoimintaekosysteemin luomista ja soveltumista 

biotalouden alalle. Kirjallisuuskatsauksessa liiketoimintaekosysteemejä tarkasteltiin 

arvon tuoton, liiketoiminnan ja terveyden kautta. Teoriasynteesissä yhdistettiin 

liiketoiminnan kolme tasoa ja jokaisen tason terveyden mittarit. Arvon tuotannon osalta 

korostettiin ekosysteemin toimimista yhteisömäisenä, moniulotteisena arvon tuottajana, 

jossa ekosysteemin suhteet ja toimijoiden roolit ovat menestymisen keskiössä. 

Kolmitasoisen liiketoimintamallin kautta päädyttiin samaan päätelmään, ja 

ekosysteemitason keskeisimmäksi terveyden mittareiksi tunnustettiin Lapin (2017) 

esittämät neljä kohtaa: ankkuriyritysten liiketoimintaverkoston koko, 

välittäjätoimijoiden määrä, vahvojen suhteiden määrä ja heikkojen suhteiden määrä. 

Empiirisessä osiossa tutkittiin biotalouteen liittyvää ekosysteemiä tutkimustapauksen 

kautta ja tunnistettiin sinisen biotalouden arvoverkostot, joiden pohjalta koko case-

ekosysteemi lopulta luodaan. Koska empiirisessä osiossa määriteltyihin 

arvoverkostoihin sitoutuneet yritykset olivat jo vakiintuneita, ei terveyttä tarkasteltu 

tarkemmin liiketoimintatapaus- ja liiketoimintamallitasoilla. Ekosysteemitason 

terveyden kannalta kalankasvatuksen ja sen sivuvirtojen arvoverkostot muodostuvat 

vahvojen toimijoiden välisten suhteiden ympärille. Samoin kasvihuoneen 
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arvoverkostoon löytyneen toimijan kautta vahvat suhteet ovat mahdollisia. Case-

ekosysteemin haasteena on kiertovesilaitoksen ja kasvihuoneen integroituminen 

kalankasvatuksen arvoverkostoon, mikä arvioiden mukaan tapahtuisi vain heikkojen 

suhteiden kautta. Vaikka heikot suhteet luovat ekosysteemiin innovatiivisuutta, voi se 

casen kohdalla tarkoittaa myös arvoverkostojen jättäytymistä pois lopullisesta 

ekosysteemistä. 

Luvussa 4 tarkasteltiin biotalousliiketoimintaekosysteemin luomisen haasteita. Suuri 

osa haasteista on selitettävissä biotalouden erityispiirteillä, joita ei 

liiketoimintaekosysteemien aiemmissa tutkimuksissa ole otettu huomioon. 

Tunnistettujen haasteiden ja erityispiirteiden pohjalta listattiin myös viisi kohtaa, jotka 

tulisi vastaavanlaisissa biotalouden liiketoimintaekosysteemeissä ottaa huomioon. 

Tällaisia seikkoja ovat vahvojen suhteiden, markkinoiden vedon ja fyysisen läheisyyden 

korostuminen sekä viljelijätilan näkökulmasta ostajien määrän minimointi ja prosessin 

tehokkuutta heikentävien integrointitoimien minimointi. 

5.2. Realibiteetti ja validiteetti 

Realibiteetti kuvaa tutkimuksen toistettavuutta. Mikäli sama tutkimus tehtäisiin 

myöhemmin uudelleen käyttäen samoja toimenpiteitä kuin aiemmassa tutkimuksessa, 

tulisi lopputuloksen olla sama. (Yin 2009) 

Liiketoimintaekosysteemien kohdalla realibiteetti on haastavaa, sillä ekosysteemit ovat 

jo luonteeltaan dynaamisia ja kehittyviä kokonaisuuksia. Liiketoimintaekosysteemeissä 

toimijoiden välisellä luottamuksella on suuri merkitys, joka näkyi myös tässä 

tapauksessa joidenkin toimijoiden valinnassa ekosysteemiin. Ekosysteemin kautta 

tehtyihin päätöksiin esimerkiksi valituista arvoverkostoista ja toimijoista vaikutti paljon 

myös sijainti, joka on biotalousliiketoiminnassa merkittävässä roolissa. 

Tutkimuksessa on ollut osallisena neljä eri tutkimusorganisaatiota, mikä on osaltaan 

taannut objektiivisen, monista näkökulmista tarkastellun laadukkaan tutkimuksen. Case-

ekosysteemin arvoverkostojen mallintamisessa toistettavuutta ei voida olettaa olevan, 

mutta tässä työssä esitellyt toimintaohjeet ja prosessit voivat helpottaa vastaavanlaisia 
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ekosysteeminmuodostamisprosesseja. Lisäksi neljännessä luvussa esitettyjä 

biotalousliiketoiminnan haasteita, erityispiirteitä ja ekosysteemin luomisen kannalta 

esitettyjä erityishuomioita voidaan soveltaa biotalousliiketoimintaekosysteemin 

luomisessa globaalisti.  

Validiteetilla tarkoitetaan tutkimusmenetelmän kyvykkyyttä selvittää haluttu asia. 

Tämän työn tutkimusmenetelmänä käytettiin konstruktiivista tutkimusta. Taustalla oli 

paikallisen yrittäjän mielenkiinto luoda perinteisen liiketoiminnan sijaan uudenlainen, 

useita toimijoita hyödyttävä ekosysteemiyhteisö. Tutkimuksessa teorian ja kerätyn 

aineiston pohjalta luotiin konsepti uudesta biotalousliiketoimintaekosysteemistä. 

Tämä tutkimus kannatti toteuttaa valitulla menetelmällä, sillä linkki käytännön 

ongelmaan on hyvin vahva. Case-ekosysteemin ankkuriyrityksen liiketoiminnan 

käynnistäminen meni koko tutkimuksen ajan itsenäisesti eteenpäin, ja täysin uusien 

liiketoimintojen sijaan onnistuneen ekosysteemin luominen vaati olemassa olevien 

toimijoiden sitoutumista yhteisömäiseen alustaan. 

Tutkimukseen sisältyi teemahaastatteluja, ja on mahdollista, että olen omilla 

kommenteillani vaikuttanut haastateltavien mielipiteeseen esimerkiksi 

ekosysteemimäisen liiketoiminnan mahdollisuuksista. Liiketoimintaekosysteemin 

menestyminen vaatii kuitenkin toimivia ja tasapainoisia toimijoiden välisiä suhteita, 

joten varsinaiseen ekosysteemin muodostamiseen järjestettiin erillinen työpaja, jossa 

toimijat saivat yhdessä pohtia tulevan ekosysteemin perustamista ja sitä, ketkä toimijat 

yhteisöön tarvitaan ja haluavatko toimijat ekosysteemiin liittyä. 

Konstruktiivisen tutkimusotteen luonteeseen kuuluu tarjota lopputuloksena 

toimintamalleja ja ongelmanratkaisumenetelmiä. Tässä työssä näitä on pyritty antamaan 

erityisesti biotalouden liiketoiminnan näkökulma huomioon ottaen. 

5.3. Jatkotutkimus ja sovellettavuus 

Tässä työssä esitettyä empiirisen osuuden prosessia sekä biotalousliiketoiminnan 

erityishuomioita voidaan soveltaa myös muihin viljelylähtöisiin ekosysteemeihin. 
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Arvoverkostojen ja toimijoiden valinnan osalta sen sijaan skaalautuvuutta ei ole, sillä 

ekosysteemin luomiseen vaikuttavat muun muassa ympäristö, lähialueen 

toimijaverkosto, toimijoiden halukkuus arvon yhteisluontiin, ajanhetki ja 

markkinatilanne. 

Jatkotutkimukseksi on nähtävissä kaksi erillistä suuntaa. Case-ekosysteemin kohdalta 

kyse oli esiselvityshankkeesta. Kalankasvatuksen ja kasvihuonetuotannon yhdistämistä 

Oulun alueella voisi tutkia vielä tarkemmin ja laskea kannattavuuden kannalta 

soveltuvimmat tavat toteuttaa arvoverkostojen integrointi. Lisäksi tarkastelun kohteeksi 

voisi ottaa erilaisia liiketoimintamalleja, ja selvittää kuinka ne vaikuttaisivat 

ekosysteemin liiketoiminnalliseen menestymiseen. 

Biotalouden ekosysteemien tutkimisessa sen sijaan jatkotutkimusta voisi tehdä erilaisten 

teollisten symbioosien vaikutuksesta arvonluontiin. Tämän tutkimuksen yhteydessä 

kasvihuonekasvatuksen integroiminen kalankasvatukseen osoittautui ennakoitua 

kannattamattomammaksi. Tulevaisuudessa voitaisiin tutkia esimerkiksi 

teollisuuslaitosten hukkalämmön hyödyntämistä tai kalaravinnon, kuten levän tai 

hyönteisten, kasvattamista kalanviljelylaitoksen yhteydessä.  
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Liite 1. Kalankasvatuksen materiaalivirtojen laskennalliset tuotokset ja panokset. 

  Materiaali Määrä 

Verkkoallaskasvatus 

merellä 

Panokset Kalanpoikaset 360 000 kg 

Rehu 1 034 000 kg 

Polttoaine 6 000 l 

Tuotokset Kalojen kasvu 967 000 kg 

Kalojen kokonaisbiomassa 

 Talvisäilytykseen 

 Perkaamoon 

1 367 000 kg 

500 000 kg 

867 000 kg 

Fosforikuormitus  3 600 kg 

Typpikuormitus 35 130 kg 

Talvisäilytys satama- 

ja maa-altaissa 

Panokset Kirjolohi 500 000 kg 

Merivesi maa-altaisiin  1 900 800 m3 

Rehu 10 000 kg 

Tuotokset Kala 500 000 kg 

Fosforikuormitus 30 kg 

Typpikuormitus 300 kg 

Purkuvesi 1 900 800 m3 

Liete vähäinen määrä 

Perkaamo Panokset Kala 1 298 650 kg 

Talousvesi perkaukseen 1 250 m3 

Vesi tainnutukseen ja 

verestykseen 

1 000 m3 

Desinfiointi- ja pesuaineet 490 l 

Tuotokset Perattu kala 1 162 000 kg 

Perkeet 197 540 kg 

Jätevesi 990 m3 

Pakkausjäte 3 500 kg 

Muuta Tuotokset Jäteöljy 150 l 

Kuolleet kalat 6 000 kg 



 

 

 

Liite 2. Kiertovesikasvatuksen materiaalivirtojen laskennalliset tuotokset ja panokset. 

 Materiaali Arvioinnissa 

käytetty suhdeluku 

Määrä 

Panokset 
Mäti/poikaset  364 000 kg 

Rehu 0,7 – 1 kg/ kg kasvua 270 000 kg 

Merivesi 500 – 1 000 l/ kg rehua 202 500 m3 

Happi 0,5 – 0,8 kg/ kg rehua 175 500 kg 

Emäs 0,2 kg/ kg rehua 54 000 kg 

Tuotokset 
Kalanpoikaset 

jatkokasvatukseen 

Panokset – kuolleet 

poikaset 

360 000 kg 

Poistuva vesi yhteensä 400 l/ kg rehua 108 000 m3 

Poistovesi  106 600 m3 

 Nitraattityppi 20 – 30 g/ kg rehua 6 750 kg 

 Fosfaattifosfori 0,5 – 1 g/ kg rehua 200 kg 

Lietevesi  1 350 m3 

 Kiintoaine 0,2 – 0,3 kg/ kg rehua 67 500 kg 

 Fosfori 3 – 4 g/ kg rehua 950 kg 

Hiilidioksidi 1 kg/ kg rehua 270 000 kg 

Kuolleet kalat Kuolleisuus suurinta 

alkuvaiheessa 

2 000 – 5 000 kg 

 

  



 

 

 

Liite 3. Kasvihuoneviljelyn materiaalivirtojen laskennalliset tuotokset ja panokset. 

 

 Materiaali Arvioinnissa 

käytetty suhdeluku 

Määrä 

Panokset Kurkun taimet 2,5 tainta/m2 25 000 tainta 

Kasviravinteet 

yhteensä 

 Typpi 

 Fosfori 

 Kalium 

 

 

4 025 kg/ ha/ v 

700 kg/ ha/ v 

5 512,5 kg/ ha/ v 

 

10 238 kg 

4 025 kg 

700 kg 

5 513 kg 

Vesi 20 000 m3/ ha 20 000 m3 

Hiilidioksidi 200 t/ ha 200 t 

Kasvualusta 3,2 kpl/ m2/ v 32 000 kpl 

Biologiset 

torjuntaeliöt 

 pieniä määriä 

Pakkausmateriaalit 

 Pahvi 

 Kelmu 

 

1 laatikko (370 g)/ 10 kg 

1 pala (2,3 g)/ 450 g 

 

44 400 kg 

6 240 kg 

Tuotokset Kurkut 120 kg/ m2/ v 1 200 000 kg 

Kasvijäte 21 kg/ m2/ v 210 000 kg 

Jätevesi 3 000 m3/ ha 3 000 m3 

Kasvualustajäte 600 m3/ ha 600 m3 

 



 

 

 

Liite 4. Työpajan ohjelma 

  



 

 

 

Liite 5. Case-ekosysteemin yksinkertaistettu prosessikuvaus. 
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