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Projektin aiheena oli selvittää biokaasulaitoksissa syntyvien lopputuotteiden markkinapoten-
tiaalia uusmaalaisten luomutuottajien keskuudessa. Projekti on osa Hämeen ammattikorkea-
koulun hallinnoimaa ”Biojätteistä ja –lietteistä kestävää toimintaa” –hanketta, jota rahoite-
taan Etelä-Suomen EAKR-ohjelmasta (Euroopan aluekehitysrahasto).  
 
Projektin käytännön toimenpiteet aloitettiin yhteydenotoilla Suomessa toimiviin biojätteiden 
yhteiskäsittelylaitoksiin. Näin saatiin käsitys mm. lopputuotemääristä tällä hetkellä. Projekti-
tiimi teki yhteydenottojen perusteella taulukon, josta kävi ilmi biokaasulaitoksen perustiedot, 
kuten reaktorikapasiteetti sekä biokaasun ja lannoitteiden tuotantomäärät vuositasolla.  
 
Seuraavassa käytännön vaiheessa projektitiimi ideoi kyselylomakkeen yhdessä toimeksianta-
jan, ohjaajien sekä muiden yritys- ja viljelijäyhteistyökumppaneiden kanssa. Kyselyn tarkoi-
tuksena oli selvittää Uudellamaalla toimivien luomuviljelijöiden kiinnostus biojätteitä käsitte-
leviltä biokaasulaitoksilta saataviin luomulannoitteisiin. 
 
Tiimi teki kyselyn n. 260 Uudellamaalla toimivalle luomuviljelijälle. Yhteydenotoista n. 140 
tehtiin sähköpostitse ja 120 puhelimitse.  
 
Tiimi sai vastauksia kyselyyn yhteensä 75 kappaletta. Suurin osa kyselyyn vastanneista oli vil-
jatilallisia ja tilojen koot vaihtelivat suuresti. Kyselyn perusteella tämän hetken suosituin lan-
noitustapa luomutiloilla on luonnon oma kierto. Varsinkin kiinteässä muodossa oleva lannoite 
herätti kiinnostusta. Kyselyssä kävi myös ilmi, että lannoitteista tarvitaan lisätietoa, jotta sitä 
voisiin käyttää luomutiloilla. Myös lannoitteen saatavuus ja logistiikka vaativat kehittämistä.   
 
Teoria-osuuden toteutus jaettiin projektitiimin tekemän mindmapin perusteella, johon tiimi 
keräsi mielestään projektiin liittyviä aihealueita. Aihealueet olivat nykytila-analyysi, markki-
natutkimus, logistiikka/prosessin mallinnus sekä tuotteistaminen. Teoria-osuuksien pohjalta 
projektitiimi sai aihealueista arvokasta teoreettista oppia, joka oli avuksi projektin käytännön 
toteutuksessa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIOLIIKE, biojäte, mädätysjäännös, luomulannoite, tuotteistaminen, logistinen prosessi, 
markkinatutkimus 



 
 

Laurea University of Applied Sciences   Abstract 
Hyvinkää 
Degree in business management 
 
 
 
Alanne Ville, Karvinen Tommi, Lakaniemi Sakke, Leino Johannes 
 
 
Utilization of the end products from biogas plants as an organic fertilizer: inquiry in 
Uusimaa 

Year  2013    Pages  61                       

The subject of this project was to figure out the market potential for organic fertilizers that 
are generated as byproducts in biogas plants treating biowastes. The target group were or-
ganic  farmers. This project is a part of the larger project called “Sustainable treatment 
technologies and business from biowastes and sludges”, funded by Southern Finland ERDF 
Programme. 
 
The actual procedures in this project were started by contacting all of the biogas plants in 
Finland. Based on these contacts, the project team made a matrix that included the basic 
annual facts of these plants, such as reactor capacity and production quantities for biogas and 
fertilizers. 
 
The next phase in this project was to create an enquiry form with the client, lecturers and 
other company and farmer collaborators. The purpose of the enquiry was to figure out the 
interest of organic farmers in the Uusimaa area concerning the byproducts generated in the 
process of making biogas. 
 
After the enquiry was finished the team presented the enquiry to approximately 260 organic 
farmers that operate in the Uusimaa-area. Approximately 140 of the enquiries were sent via 
email and 120 were made on a telephone conversation. 
 
Project team got 75 answers to the enquiry. Most of the farmers, who answered to the quota-
tion were grain-farmers and the sizes of the farms had a lot of fluctuation. According to the 
quotation, the most popular way to fertilize is nature’s own circulation. Especially the solid 
version of the fertilizer attracted interest from the farmers. It also appeared on the quota-
tion, that the farmers need a lot more information about the fertilizers, that they could use 
those in their organic plants. Also availability and the logistics of the fertilizers need some 
development.  
 
The theory parts of this project were handed to the project team members based on a mind-
map, that the team created in the beginning if this project. The topics were present state 
analysis, market research, logistics/process modeling and productization.  
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1 Johdanto 

 

Projekti toteutettiin, jotta saataisiin selvitettyä luomuviljelijöiden kiinnostus biokaasulaitok-

silla biokaasun tuotannossa sivutuotteena syntyvien luomulannoitteiden käyttöön. Projektissa 

yhteistyötä tekivät Laurea Hyvinkään Liiketalouden P2P-opiskelijat, Lohjan Laurea sekä Hä-

meen ammattikorkeakoulu (HAMK). Projektin toimeksiantajana toimi HAMK:n Biojätteistä ja –

lietteistä kestävää toimintaa BIOLIIKE –projekti. HAMK:n yliopettaja Maritta Kymäläinen toi-

meksiantoi projektin tehtävät ja tavoitteet. Lohjan Laureaa projektissa edusti yliopettaja 

Susanna Kivelä.  

 

Projektin toteuttivat Hyvinkään Laurean liiketalouden P2P-opiskelijat. Projektitiimin jäsenet 

olivat Ville Alanne, Tommi Karvinen, Sakke Lakaniemi (sihteeri) ja Johannes Leino (projekti-

päällikkö). 

 

2 Tausta ja tavoitteet 

 

BIOLIIKE-hankkeen tavoitteena on biojätteiden, lietteiden ja muiden biohajoavien materiaali-

en biokaasulaitoskäsittelyjen ja niihin liittyvien kokonaiskonseptien kehittäminen, biomateri-

aalien kokonaisvaltaiseksi hyödyntämiseksi. Yhtenä keskeisenä kehittämiskohteena on biokaa-

sulaitosten sivutuotteena syntyvän mädätysjäännöksen käsittely ja hyödyntäminen. 

 

Tämän projektin tavoitteina projektissa oli kartoittaa Suomessa sijaitsevien biokaasulaitosten 

nykytilaa ja kartoittaa luomuviljelijöiden markkinapotentiaalia ja kiinnostusta biokaasulaitos-

ten sivutuotteena syntyvän lannoitteen käyttöön. Lopputuloksena projektissa saatiin biokaa-

sua tuottavien biojätteiden yhteiskäsittelylaitosten nykytila-analyysi, luomuviljelijöiden 

markkinapotentiaalitutkimus ja logistisen prosessin mallikaavio. 

 

3 Nykytila-analyysi 

 

Nykytila-analyysin tarkoitus on selvittää yrityksen ja kaiken siihen liittyvän, kuten kilpailijoi-

den olennaiset tiedot. Nykytila-analyysi sisältää useita eri analyysejä, joita alempana tekstis-

sä esitellään. Tämän tekstin tarkoituksena on selvittää biojätteiden yhteiskäsittelylaitoksilta 

peräisin olevien luomulannoitteiden kiinnostavuutta luomuviljelijöiden keskuudessa sekä saa-

da ko. lannoitteista kestävää liiketoimintaa.  

 

 

 

 



  

3.1 SWOT-analyysi 

 

SWOT-analyysi, toiselta nimeltään nelikenttäanalyysi, on yksinkertainen ja tehokas tapa sel-

vittää esimerkiksi yrityksen tai organisaation vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat. 

SWOT-analyysi on kehitetty helpottamaan yritysten markkinointistrategian valintaa. SWOT-

analyysi erottelee yrityksen ulkoiset ja sisäiset tekijät. Sisäisesti sen avulla voidaan selvittää 

yrityksen vahvuudet ja heikkoudet. Ulkoisesti SWOT-analyysi kertoo mm. markkinoiden tilas-

ta, taloudellisista olosuhteista ja markkinatrendeistä. Huolellisesti tehty SWOT-analyysi voi 

tarjota yritykselle ison hyödyn markkinoinnissa.  Oikein tehtynä yritys voi saada siitä paljon 

apua markkinoinnissa. (Hollensen 2010 238-239.) 

 

SWOT on hyvä yhteenveto yrityksen, organisaation tai tuotteen tilasta. SWOTissa on kaksi eri 

aikaulottuvuutta: tämä päivä ja tulevaisuus. Vahvuudet voivat kuvata uniikkia ideaa, vanhoja 

näyttöjä tai vaikkapa luovuutta. Heikkouksia voi olla esimerkiksi sopivan jakelukanavan tai 

pääoman puute.  Mahdollisuudet liittyvät usein markkinoiden kasvupotentiaaliin, yhteistyöso-

pimuksiin tai uuteen pääomaan. Uhkiin voi kuulua esimerkiksi ilmastonmuutos tai myytävän 

tuotteen/palvelun jakelun estävä laki. (Puustinen 2004, 69-70.) 

 

Kyseisessä Bioliike-projektissa SWOT-analyysiä voidaan käyttää esimerkiksi selvittämään bio-

kaasun mädätysjäännöksestä syntyvien sivutuotteiden vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet 

ja uhat. Varsinkin luomukelpoisuus on vahvuus; tänä päivänä ihmiset vaativat yhä orgaani-

sempia tuotteita. Heikkoutena voidaan pitää sitä, että mädätysjäännöksestä syntyvien tuot-

teiden tuotekehitys on vielä varhaisessa vaiheessa, ja että tuotteet eivät tuo biokaasulaitok-

sille vielä tuloa. Moni biokaasulaitos jakaa lannoitteita ilmaiseksi maanviljelijöille, ja osa lai-

toksista jopa maksaa lannoitteen kuljetuksen laitokselta viljelijälle. Mahdollisuuksiin kuuluu 

mm. luomutuotteiden markkinoiden kasvu.  

 

Vahvuudet 

- Ympäristöystävällisyys 

- Ravintorikas 

- Hinta (edullinen)  

Heikkoudet 

- Tuotekehitys varhaisessa vaiheessa 

- Valmistetaan vain Kiteen Biokaasulai-

toksella 

Mahdollisuudet 

- Tulevaisuudessa orgaaniset tuotteet 

yhä suositumpia 

- Lisää luomulannoitteita valmistavia 

biokaasulaitoksia 

Uhat 

- Orgaanisten tuotteiden kysynnän 

heikkeneminen 

- Kilpailijat 

Taulukko 1: Nelikenttäanalyysi mädätysjäännöksestä jalostetusta luomulannoitteesta 



  

 

 

 

3.2 Ympäristöanalyysi 

 

Yrityksen on kilpailukykynsä ylläpitämiseksi omattava kykyä reagoida ympäristössä tapahtuviin 

muutoksiin. Tärkeiden muutosten tunnistaminen ja seuranta tapahtuu ympäristöanalyysin 

avulla. Kun yritys toimii ennakoiden, sen on mahdollista säilyttää kilpailukykynsä ja pysyä ns. 

ajan hermolla. Tyypillisesti yrityksen ympäristöanalyysin kohteena ovat ulkoinen ympäristö, 

kuten asiakkaat, kilpailijat tai vallitseva taloudellinen tilanne. Myös yrityksen sisäinen toimin-

taympäristö on osa ympäristöanalyysiä. Sisäiseen ympäristöön kuuluvat yrityksen organisaa-

tiorakenne, voimavarat ja muut resurssit. Ulkoista ympäristöanalyysiä tehdessä on yksinker-

taisinta jakaa toimintaympäristö kolmeen tai kahteen tasoon. Ylin taso on niin kutsuttu ”mak-

roympäristö”. Seuraavassa kuva makroympäristöön vaikuttavista tekijöistä:  

 

Talous 

- tulot 

- kysyntä 

- hinta 

- valmistuskustannukset 

- alueen taloudellinen ra-

kenne 

 

Teknologia 

- automaatio 

- tuotantomenetelmät 

Yhteiskuntapolitiikka 

- verotus 

- ympäristöpolitiikka 

- lainsäädäntö 

- EU ja EU-tuet 

 

Taulukko 2: Makroympäristöön vaikuttavat tekijät. (Anttila & Iltanen 2007, 67.) 

   

Taloudelliselta kannalta suurin yksittäinen biojätteiden yhteiskäsittelylaitosten luomulannoi-

temenekkiin on hinta. Viljelijöitä kiinnostaa uusi tuote, koska he haluavat vertailla tuotteiden 

hintoja ja ravintoarvoja. Tällä hetkellä sitä on mahdollista saada vain rahdin hinnalla, joissa-

kin tapauksissa jopa rahti maksetaan toimittajan puolesta.  

Teknologian kannalta makroympäristöön voi vaikuttaa esim. tuotantomenetelmät ja niiden 

automaatioon liittyvä kehitys.  

 

Yhteiskuntapoliittiselta kantilta kannattaa ottaa huomioon niin Suomen kuin Euroopan Unionin 

lainsäädäntö sekä niiden muutokset. Hyvä esimerkki tästä on esim. se, että tällä hetkellä 

puhdistamolietteitä biokaasun valmistukseen käyttävät biokaasulaitokset eivät saa biokaasun 

tuotannossa sivutuotteena syntyville lannoitteille luomuhyväksyntää. Tämä voi tulevaisuudes-

sa muuttua.  

 



  

Tehtäväympäristön analysointi jaetaan yleensä kahteen pääkohtaan, asiakkaiden ja kilpaili-

joiden seurantaan. Toimialasta riippuen yritys saattaa joutua seuraamaan tarkasti myös esim. 

tukku- ja vähittäisliikkeiden sekä tavarantoimittajien toimia (Anttila & Iltanen 2007, 66-68). 

 

Tulevaisuudessa luomutuotteiden suosio tulee todennäköisesti kasvamaan. Tämän takia bio-

kaasulaitokset ovat alkaneet valmistamaan luomulannoitteita, joita luomuviljelijät käyttävät 

tiloillaan. Tämä on hyvä esimerkki markkinoiden muutoksen tunnistamisesta. 

 

3.3 Asiakasanalyysi 

 

Asiakkaiden analysoinnissa on kaksi pääkohtaa: olemassa olevat asiakkaat ja potentiaaliset 

asiakkaat. Olemassa olevia asiakkaita voidaan tutkia kahdella tavalla – omasta näkökulmasta 

ja asiakkaan näkökulmasta. Asiakkaiden analysointiin on monia tapoja, mutta tehokkain niistä 

on vastata kahteen kysymykseen: 1) kuinka paljon asiakas tuo yritykselle rahaa? ja 2) tarjoaa-

ko asiakas mahdollisuuden pitkäaikaiseen yhteistyöhön? (Neville L 2012, 25-26.) 

 

Tällä hetkellä monen biokaasulaitoksen asiakkaat ovat tilallisia, jotka saavat lannoitteet lai-

tokselta ilman korvausta. Lannoitetuotanto biokaasulaitoksissa ei tuo useimmille biokaasulai-

toksille tällä hetkellä tuloa. Luomulannoitteet voisivat olla ratkaisu tähän. Tämän hetken ti-

lanne vaikuttaa siltä, että tehtaat haluavat yksinkertaisesti ”päästä eroon” lannoitteista, ett-

ei heidän tarvitse huolehtia sen hävittämisestä. Tämän takia osa laitoksista huolehtii lannoit-

teen kuljetuksen maatiloille.   

 

3.4 Riskianalyysi 

 

Riskit on mahdollista jakaa omiin lajeihinsa sen mukaan, millaisia ne ovat tai mihin ne vaikut-

tavat. Erilaisia riskityyppejä ovat esim. henkilöriskit, liikeriskit, omaisuusriskit tai tietoriskit. 

Yrityksen aiheuttamat riskitkin voidaan jakaa omiin riskityyppeihinsä, kuten yrityksen aiheut-

tamat ympäristöriskit, jotka aiheutuvat yrityksen jokapäiväisestä toiminnasta.  

Erikoistutkija Yngve Malmén ja tutkija Nina Wessberg toteavat artikkelissaan: ”Riskianalyysin 

tarkoitus on tunnistaa johonkin toimintaan liittyvien tahallisten tai tahattomien vaarojen 

mahdollisuudet ja niistä aiheutuvat seuraukset. Olennaista on, että riskianalyysillä pyritään 

tunnistamaan ja ottamaan haltuun mahdolliset vaarat ennen kuin mitään ikävää tapahtuu”. 

Riskianalyysiin kuuluu myös riskin koon arvioiminen. Malmén ja Wessberg toteavat artikkelis-

saan myös seuraavaa: ”Kirjaimellisesti otettuna riskianalyysin tulisi olla määrällistä tarkaste-

lua. Useimmiten määrällinen tarkastelu ei ole täsmällisten tietojen puuttuessa mahdollista ja 

riskianalyysi on enemmän tai vähemmän laadullista”. (Malmén & Wessberg, Mitä tarkoitetaan 

riskillä, riskianalyysillä, riskin arvioinnilla ja riskienhallinnalla?, 2011.) 

 



  

 

 

 

Kuva 1: Riskianalyysi (JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistami-

nen, 2012) 

 

Biojätteiden yhteiskäsittelylaitoksilla valmistuvaa lannoitetta kohtaa useita riskejä, joista 

tällä hetkellä yksi on omalla tavallaan jo toteutunut; tällä hetkellä biokaasulaitokset eivät saa 

lannoitetoiminnasta juurikaan tuloa. Biokaasulaitokset hoitavat usein lannoitteen tiloille asti 

ilman korvausta, toisissa tapauksissa viljelijä maksaa rahdista ja/tai levityksestä.  

Jotta edellä mainituista luomulannoitteista saataisiin kestävää liiketoimintaa, on syytä ottaa 

huomioon esim. seuraavat riskit; Suomen tai EU:n lainsäädännön muutokset, luomutuotteiden 

kysynnän lasku, tuotantokustannusten nousu ym.   

 

3.5 Markkina-analyysi 

 

Markkina-analyysi kertoo, kuinka hyvin yritys on tehnyt kotiläksynsä. Se antaa myös tekijäl-

leen kokonaiskuvan tilanteesta sekä suunnitelman tulevaisuutta varten (Puustinen, 2004, 62-

63).  

 

Markkina-analyysin tavoitteena on kerätä tietoa, joka auttaa yritystä tekemään päätöksiä. 

Tietoa tulee kahdenlaista; ulkoista ja sisäistä. Nämä tiedot tulee yhdistää, mutta yhdistämi-

nen ei onnistu, jos markkina-analyysiä aloitettaessa kerättäviä perustietoja ei ole kerätty sys-



  

temaattisella ja säännöllisillä mittauksilla. Markkina-analyysi perustuu erilaisiin tunnuslukui-

hin, joita tuotetaan säännöllisesti. Yhteenvetona voidaan siis sanoa, että markkina-analyysin 

elementteinä ovat kokonaismarkkinoiden mittaukset, selvitykset markkinaosuuksista ja niiden 

muutoksista, sekä arvio kokonaismarkkinoiden kehityksestä. Mitä enemmän yritystä kehite-

tään tulevaisuutta silmälläpitäen, sitä enemmän tulee ennakoida markkinoiden muutoksia. 

(Lotti, 2001, 26-28.) 

 

Seuraavassa on markkina-analyysin tärkeitä vaiheita; 

 

Yrityksen toimialan nimeäminen: selvitä, minkä kokoinen ala on kyseessä, minkälainen on 

alan rakenne, kuinka kannattava ala on ja kuinka ”syklinen”, eli kausivaikutteinen ala on. 

Yrityksen asiakkaiden nimeäminen: Erittele asiakkaat segmentteihin, jos se vain on mahdollis-

ta. Kerro asiakkaiden ikäjakaumasta, ostokäyttäytymisestä ja arvoista. Yrityksen kilpailijoiden 

selvittäminen: Arvioi kilpailijoiden osaamista, tuotteita, arvoja, markkinaosuuksia sekä kan-

nattavuutta. Yrityksen toimintaympäristön arviointi: toimintaympäristöä arvioitaessa tulee 

ottaa huomioon yrityksen mahdolliset vaikutukset ympäristöön. Yrityksellä voi olla esimerkiksi 

alueella työllistävä vaikutus. (Puustinen, 2004, 63.) 

 

4 Markkinatutkimus 

 

Markkinatutkimuksesta puhuttaessa on tärkeää tehdä selväksi sen määritelmä, sillä usein 

markkinointitutkimus ja markkinatutkimus sekoitetaan keskenään tai jopa rinnastetaan sa-

maksi asiaksi. Markkinatutkimus on systemaattinen keräys- ja selitystapa tiedolle yksilöistä tai 

organisaatioista. Tällä tiedolla käyttäen tilastollisia ja analyyttisia käyttötekniikoita saadaan 

kiteytystä ja tukea päätöksentekoon. Markkinatutkimukseen osallistujien henkilöllisyyttä ei 

tule paljastaa tiedon käyttäjälle ilman heidän suostumustaan ja heitä ei saa lähestyä myynnil-

lä suoraan heidän vastauksiensa perusteella. (Malhotra, Birks & Wills 2012, 7.) Tämä tarkoit-

taa käytännössä sitä, että markkinatutkimuksella selvitetään markkinoiden jakaantumista, 

kokoa, kehittymistä jne. (Rope 2005, 421) 

 

On tärkeää määritellä myös markkinointitutkimus, jotta ymmärtää sen eron markkinatutki-

mukseen. Markkinointitutkimuksen tuloksilla linkitetään kuluttaja, asiakas ja yleisö markki-

noijalle informaation kautta. Tätä tietoa käytetään määrittelemään markkinoinnin mahdolli-

suuksia sekä ongelmia ja näiden kautta luomaan, muokkaamaan ja arvioimaan markkinoinnin 

toimintoja. Markkinointitutkimuksen avulla voidaan myös valvoa markkinoinnin laatua ja pa-

rantaa markkinoinnin ymmärtämistä prosessina. (Malhotra ym. 2012, 6.)  Käytännössä markki-

nointitutkimuksella hankitaan tietoa, jonka perusteella voidaan tehdä markkinointiin liittyviä 

päätöksiä. Markkinatutkimuksen voidaan näin ollen sanoa olevan osa markkinointitutkimusta, 

mutta siihen sisältyy myös useita muita tutkimusalueita. (Rope 2005, 421) 



  

 

Biojätteisiin liittyvien liiketoimintamahdollisuuksien markkinapotentiaali –projektissa markki-

natutkimus on erityisen tärkeää, sillä projektitiimin yksi päätavoitteista on selvittää millaiset 

markkinat biokaasulaitosten mädätysjäännöksestä valmistettaville lannoitteille luomuviljeli-

jöiden keskuudessa on. Nykyisesti harva biokaasulaitos saa tuloa valmistamistaan lannoitteis-

taan, minkä takia on keskeistä selvittää onko tulevaisuudessa mahdollista saada yhä useam-

mat luomuviljelijät ostamaan ja käyttämään lannoitteita. 

 

4.1 Markkinatutkimuksen osa-alueet 

 

Markkinatutkimuksen aluksi määritellään sen tavoitteet. On tärkeää tietää mitä tietoa hanki-

taan, mitä varten, keneltä ja kenelle. Tiedon käyttötarkoitus on myös keskeinen asia; käyte-

täänkö tietoja vain kerran vai toistuvasti. Ennen itse markkinatutkimuksen käytännön osuu-

teen siirtymistä käytetään jo aikaisemmat tiedot markkinoista ja mietitään ovatko ne yhdis-

tettävissä uusiin tietoihin. Tämän jälkeen tutkimuksesta tehdään suunnitelma, jonka mukaan 

toimia. Sitä tehtäessä pitää selvittää markkinatutkimuksen perustiedot, kuten budjetti, re-

surssit ja aikataulu. Tiedot kerätään toimintasuunnitelman mukaisesti, minkä jälkeen ne ana-

lysoidaan ja raportoidaan, jonka jälkeen tehdään johtopäätökset sekä esitellään tulokset. 

Tämän jälkeen tiedot siirretään tietokantaan, mistä niitä voidaan hyödyntää käytännön työssä 

kuten markkinoinnin suunnittelussa. (Lotti 2001, 105-107.) 

 

Markkinatutkimuksessa tietoa voidaan hankkia monella tavalla, kuten haastatteluilla, kysely-

lomakkeilla, tapaustutkimuksilla tai muilla tutkimusmenetelmillä. Yksi keskeinen asia on kui-

tenkin ensin kartoittaa tutkimuksen kohderyhmä. Kohderyhmä valikoituu erilaisten taustatie-

tojen perusteella, joita ovat esim: ikä, sukupuoli, sosiaaliryhmä, tulotaso, perheen koko jne. 

Kohderyhmän saattavat määrittää myös ostotavat, valintakriteerit, elämäntyyli tai muut kulu-

tuskäyttäytymistä ohjaavat tekijät. (Rope 2005, 430.) 

 

Projektissamme projektin kohderyhmä ja tutkittavat markkinat olivat selkeästi määritetty 

toimeksiantajan toimesta.  Kohderyhmänä olivat luomuviljelijät ja markkinoina luomulannoit-

teet. Luomuviljelijöitä lähestymme puhelinhaastatteluilla ja kyselylomakkeilla. Saadut tiedot 

analysoidaan, raportoidaan ja esitetään toimeksiantajalle projektin muiden tulosten ohella 

projektin lopussa.  

 

Markkinatutkimuksen tärkein päämäärä on selvittää tuotteen houkuttelevuus ja potentiaali 

markkinoilla. Toiseksi tutkimuksen tehtävänä on auttaa tutkijaa ymmärtämään markkinoiden 

toimintaa ja dynamiikkaa. Näillä perusteilla markkinatutkimuksen tulisi käsitellä mm. markki-

noiden kokoa, kasvumahdollisuuksia, tuottavuutta, trendejä, kausittaisuutta ja menestysteki-

jöitä.(Aaker 2001, 22.) 



  

 

4.1.1 Koko 

 

Markkinoiden yksi peruspiirre on niiden koko, joka määritellään sekä rahallisesti että palve-

luntarjoajien lukumäärä. Koko on tärkeä tieto ajatellen millaisia tuloja sijoituksilla saadaan. 

Useimmiten suuremmat markkinat ovat paremmat kuin pienemmät. Sen lisäksi, että suurem-

milla markkinoilla on enemmän markkinapotentiaalia, ne tarjoavat enemmän mahdollisuuksia 

tarkemmalle kohderyhmien hakemiselle ja määrittelylle. Sen takia suuret yritykset kokevat 

suuret markkinat houkutteleviksi. Suuret markkinat kuitenkin houkuttelevat paljon kilpailijoi-

ta, minkä takia se ei ole välttämättä sopiva paikka pienemmälle yritykselle. Näin vain mark-

kinoiden koon perusteella ei kannata valita alaa.(Lehmann & Winer 2008, 64.)  

 

Biojäte-projektissa markkinat ovat pienet sekä rahallisesti että palveluntarjoajien lukumäärän 

perusteella. Suomessa on useita satoja luomuviljelijöitä ja vain muutamia biokaasulaitoksia, 

jotka valmistavat luomukelpoisia lannoitteita, mutta silti biokaasulaitokset eivät tee lannoit-

teillaan rahallisesti hyvää tuloa.  

 

4.1.2 Kasvumahdollisuudet 

 

Markkinatutkimuksen tulisi arvioida myös markkinoiden kasvumahdollisuuksia. Sijoittaminen 

pienenevään alaan on joskus viisasta, mutta se ei olisi, jos alaa pidettäisiin kasvavana ja sii-

hen panostettaisiin liikaa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että on tärkeää tunnistaa alan 

kasvumahdollisuudet, vaikka sijoitus ei vaikuttaisikaan kannattavalta. (Aaker 2001, 22.) Aino-

astaan nykyhetken markkinoiden kasvu ei ole tärkeää, vaan myös tulevaisuuden kasvuennus-

teet ovat kriittisiä. Nopeasti kasvavat alat ovat maailmanlaajuisesti haluttuja markkinoita 

niiden korkeiden voittomarginaalien ja tasaisen tuoton takia. Kuitenkin, kuten myös suuret 

markkinat, kasvavat alat houkuttelevat paljon kilpailijoita. Näin ollen nopeasti kasvavat 

markkinat tuovat odotuksia kasvavista tuloista, mutta saattavat aiheuttaa myös nopeita muu-

toksia markkinoiden rakenteessa kilpailijoiden osalta. (Lehmann & Winer 2008, 64-65.) 

 

Biokaasulaitosten valmistamissa luomulannoitteissa on selvä kasvumahdollisuus. Biokaasulai-

tokset tekevät myös tiivistä yhteistyötä ja niiden vähyys selkeästi parantaa mahdollisuuksia 

siihen, että laitokset alkaisivat saada tuloja lannoitteista. Luomulannoitteet ovat kasvava ala 

myös biokaasualan kasvun takia, minkä näkee myös suunnitteilla olevien biokaasulaitosten 

lukumäärästä.  Toisaalta luomulannoitteita valmistavat myös muutkin tahot kuin biokaasulai-

tokset. Kilpailijoita ja tuotteita alalla on useita kymmeniä, mikä tekee kilpailusta kovaa (Evi-

ra 2012). 

 

 



  

4.1.3 Kannattavuus 

 

Markkinoiden kannattavuus riippuu viidestä tekijästä: jo olemassa olevien kilpailijoiden luku-

määrästä ja voimasta, uusien kilpailijoiden uhasta, korvaavien tuotteiden uhasta, vahvojen 

tavarantoimittajien vaikutuksista tuloihin ja asiakkaiden voimasta pakottaa hintamyönnytyk-

siin. Esim. luksushotelli voi joutua kohtaamaan tapahtumajärjestäjiä, jotka pystyvät neuvot-

telemaan hinnat edullisiksi ja näin vaikuttamaan markkinoiden kannattavuuteen. (Aaker 2001, 

22.) Eri tuotteiden ja brandien tuotteiden kannattavuus samoilla markkinoilla voi myös vaih-

della. Tämä kannattavuuden vaihtelu voi aiheutua mm. tekijöistä tuotannossa, valmistustek-

nologiassa ja kilpailusta. Usein vähän sijoitukseen nähden tuottavat markkinat ovat selvästi 

vähemmän houkuttelevat kuin alan, josta saa paljon tuottoa. (Lehmann & Winer 2008, 67.) 

 

Kannattavuus myös vaihtelee ajan mukaan. Tuottavuuden vaihtelua käytetään usein mittana 

alan riskejä mitattaessa. Esim. puolijohteet tuottavat merkityksellisen suuren katteen, kun 

niille on suuri tarve, mutta taas tarpeen ollessa vähäinen niiden kate putoaa todella heikoksi. 

Toinen ääripää on ruokateollisuus, joka tuottaa suhteellisen tasaisesti tuottoa ajasta riippu-

matta. (Lehmann & Winer 2008, 67.) 

 

Biokaasulaitosten lannoiteteollisuuden kannattavuus on todella huonoa, sillä laitokset eivät 

tienaa juuri ollenkaan lannoitteillaan. Vain lannoitteiden valmistamiseen keskittyvät yritykset 

sen sijaan saavat tuottoa lannoitteistaan.  Projektitiimin suorittamien kyselyiden mukaan bio-

kaasulaitokset ovat suunnitelleet tulevaisuudessa saavansa maksun tarjoamistaan lannoitteis-

ta. Koska uusiutuvien polttoaineiden tarve on kovassa kasvussa, alkaa myös biokaasulaitoksis-

ta syntyä tulevaisuudessa yhä enemmän lannoitteita. 

 

4.1.4 Markkinoiden kausittaisuus, vaihtelut ja trendit 

 

Monet markkinat kokevat huomattavaa vuoden sisäistä vaihtelua asiakkaiden tarpeiden mu-

kaan. Korkeakustanteiset alat kuten auto-, metalli- ja konealat ovat usein sidottuja yleiseen 

taloustilanteeseen ja siksi kokevat huippupisteitä ja suvantovaiheita myynnissä bruttokansan-

tuotteen vaihdellessa. Samanlaiset korkoihin sidotut alat, kuten kiinteistö- ja talousala, ovat 

herkkiä syklisyydelle. Maatalouteen perustuvat tuotteet ovat taas vuodenaikojen vaihtelun 

vaikutuksen alaisia. Tällainen vuoden sisällä tapahtuva vaihtelu ei selkeästi ole houkutteleva 

tekijä markkinoiden ominaisuuksissa, koska suuri vaihtelu vaikuttaa tuloihin, työllisyystasoihin 

ja ylimääräisen rahan määrään, jota tarvitaan tuotekehittelyssä. Monet yritykset kehittävät 

tuotteitaan ja ostavat muita yrityksiä poistaakseen vuoden sisällä tapahtuvan vaihtelun vaiku-

tukset tuloihin. (Lehmann & Winer 2008, 66-67.)  

 



  

Kausittaisuus: vuoden sisällä tapahtuvat kierrot myynnissä, ei yleisesti pidetä positiivisena 

asiana. Esim. Leluteollisuus on vähentänyt turvautumistaan joulun ajanjaksoon suurina osan 

myynnistään. Tällaiset kausittaiset alat luovat usein hintakilpailua, koska niillä saattaa olla 

vain muutamia mahdollisuuksia saada merkittävästi myyntiä. Kuitenkin useimmat tuotteet 

ovat kausittaisia vain tiettyyn rajaan asti. Näitä ovat esim. yskänlääkkeet, ruohonleikkurit, 

lämmitysöljy ja jäätelö. (Lehmann & Winer 2008, 67.) 

 

Myös markkinoiden sisällä olevat trendit voivat vaikuttaa nykyisiin tai tuleviin strategioihin ja 

arvioihin markkinoiden tuottavuudesta. Esim. tärkeitä trendejä tällä hetkellä maatalousalalla 

ovat luomuruoka ja ympäristöystävällisyys. Nämä trendit ovat avanneet mahdollisuuksia uusil-

le ratkaisuille, kuten biokaasulaitoksille ja niiden tuotteille. (Aaker 2001, 23.) 

 

Lannoiteteollisuuteen vaikuttavat luonnollisesti maatalouden vuosittaiset syklit, sillä on vain 

tiettyjä ajanjaksoja jolloin lannoitetta kannattaa levittää. Myös ruokateollisuuden trendinä 

luomuruoka vaikuttaa ensin maatalouteen ja sen kautta myös lannoitteisiin. Toisaalta uusiu-

tuvien polttoaineiden kysyntä vaikuttaa uusien biokaasulaitosten rakennuttamiseen ja tämän 

myötä myös lisää lannoitteiden tuottajia.  

 

4.1.5 Menestystekijät  

 

Menestystekijä on mikä tahansa kilpailullinen etu tai taitavuus, jota tarvitaan voittaakseen 

markkinoilla, oli se sitten itse tuote tai vain vertailupiste kilpailijoiden kesken. Esimerkiksi 

luksushotellialalla menestystekijöitä voivat olla asiat kuten tunnelma tai palvelun laatu. 

Verkkokaupankäynnissä kolme päämenestystekijää ovat kyky seurata yksilön ostotapoja ja 

motivaatioita, kyky räätälöidä tuote vastaamaan näitä yksilön tapoja ja motivaatioita ja kyky 

olla vuorovaikutuksessa asiaan kanssa.  Yritys, joka saa jalansijaa markkinoilla nopeasti ja 

haluaa tulla voittajaehdokkaaksi pitkällä aikavälillä, omaa tämänkaltaisia menestystekijöitä. 

(Aaker 2001, 23.) 

 

Projektissamme tavoitteenamme on löytää biokaasulaitosten valmistavista lannoitteista jokin 

sellainen menestystekijä, joka erottaisi nämä lannoitteet vain lannoitteiden valmistamiseen 

keskittyvien yritysten tuotteista. Jos tällaista menestystekijää löydy, tulee sellainen luoda, 

että biokaasulaitosten sivutuotteena syntyvät tehokkaat lannoitteet lyövät itsensä läpi luo-

mumarkkinoilla.  

 

4.2 Tutkimusprosessi käytännössä 

 

Tutkimusprosessi voidaan jakaa monin eri tavoin. Yksi yleinen tapa on kuitenkin esitetty tau-

lukossa 1. Taulukko esittää perinteisen tavan tutkimusprosessin etenemiseen. Kaavio on tar-



  

koitettu kertaluonteiseen tutkimukseen, mutta sitä voidaan soveltaa myös jatkuvaan tutki-

mukseen siten, että toteutus, analysointi ja reagointi tulosten perusteella on jatkuvaluonteis-

ta. (Rope 2005, 435.) 

 

 

Kuva 2: Tutkimusprosessin vaiheistus (Rope 2005, 435.) 

 

5 Logistiikka/Prosessin mallintaminen 

 

”Logistiikka on materiaali-, tieto- ja pääomavirtojen, hankinnan, tuotannon, jakelun ja kier-

rätyksen, huolto- ja tukipalvelujen, varastointi-, kuljetus- ja muiden lisäarvopalvelujen sekä  

asiakaspalvelun ja – suhteiden kokonaisvaltaista johtamista ja kehittämistä” (Karrus 2001,  

13). 

 

Logistiikka on tekniseltä kuulostava termi, millä on melko yksinkertainen tarkoitus. Kun sitä 

käytetään liiketoiminnan yhteydessä, viittaa se prosessiin jossa varmistetaan oikeiden asioi-

den olemista oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Logistiikan alkuperä on asepalveluksessa, jos-

sa oltiin huolissaan siitä, että oikeat voimavarat, kuten henkilökunta, hankitaan oikeista läh-

teistä ja kuljetetaan niihin etulinjan osiin missä niitä eniten tarvitaan. Nykyään, vaikka termi 

onkin edelleen armeijan käyttämä, käytetään sitä paljon enemmän liiketoimintaan liittyen. 

(Learn Lean Logistics 2013.) 

 

Logistiikka on monesta ja usein hajallaan sijaitsevasta tehtävästä koostuva prosessi. Se mer-

kitsee tavaroiden varastoimista, kuljettamista ja yrityksen tuotteiden tarjonnan ja kysynnän 

koordinoimista. Näitä kaikkia neljää toiminta voidaan yhdessä kutsua myös jakeluksi, mutta 



  

logistiikka tarkoittaa jakelua laajempaa käsitettä. Logistiikan suppea määritelmä sanoo, että 

se on yksi tavallinen yrityksen toiminto, jolla on oma kohtansa organisaatiotaulukossa. (Sakki 

2003, 23–24.) 

 

Prosessi on tapahtumasarja/tapahtumaketju. Se on joukko toisiinsa yhdistyviä toistuvia toi-

mintoja/tapahtumia ja niiden toteutukseen tarvittavia resursseja, joiden avulla syötteet 

muutetaan tuotteiksi. (Sahi 2006.) 

 

Prosessityön lähtökohtana ovat organisaation asiakkaat, strategia ja liiketoiminta. Asiakkaat 

ovat helpoin osa prosessia. Arvo luodaan asiakkaanprosessissa, esimerkiksi toimitusprosessis-

sa, jos asiakas ei käytä palveluita omaksi hyödykseen tai myyntiprosessissa, jos asiakas ei os-

ta, niin mitään arvoa ei ole luotu. Tässä projektissa keskitytään toimitusprosessiin, eli logis-

tiikkaan. (Laamanen 2012.) 

 

Mallintamisessa on kyse hiljaisen tiedon näkyväksi tekemisestä. Sen tarkoituksena on saada 

aikaiseksi jostakin tietystä prosessista käytännöllinen malli tai kartta, jonka avulla kuka ta-

hansa voi saada aikaiseksi saman tapahtumaketjun.  Malli/kartta sisältää kuvauksen siitä, mi-

tä tarvitaan mallinnetun prosessin tuottamiseen. Mallin/kartan tarkoituksena on eritellä pro-

sessiin liittyvät keskeiset asiat käyttökelpoisesti, lyhyesti ja tiiviisti. Ne ovat kuvauksia, jotka 

vastaavat prosessin rakennetta. (Toivonen & Asikainen 2004, 45–51.) 

 

5.1 Prosessin mallintaminen 

 

Prosessien kehittämishanke koostuu neljästä eri vaiheesta eli kehittämishankkeen suunnitte-

lusta, nykytoiminnan kuvauksesta, tavoitetilan kuvauksesta sekä vaatimusmäärittelystä. Nyky-

toiminnan kuvauksessa, tavoitetilan kuvauksessa ja vaatimusmäärittelyssä käytetään apuna 

mallintamista. Tässä Biojäte projektissa keskitytään tavoitetilan kuvaukseen, mutta myös ny-

kytila täytyy tuntea ennen sitä. (Sahi 2006.) 

 

Nykytila mallinnetaan nykytoiminnan kuvauksessa ja prosessin tavoitetila mallinnetaan tavoi-

tetilan kuvauksessa.  Mallintamisessa tuotetaan malli, joka on monimutkaisen prosessin yksin-

kertaistus valitusta näkökulmasta. Ennen mallintamisen aloittamista on tiedettävä mallinnus-

menetelmät, työkalut ja tulevien mallien käyttötarkoitus ja mallinnuksen kohde.  Kokonai-

suuden ymmärtäminen on prosessin mallintamisen tärkein tavoite. Biojäte projektissa nykytila 

mallinnetaan haastattelemalla niin biokaasulaitoksen henkilöstöä, kuin myös luomuviljelijöi-

tä. (Savolainen, Saaren-Seppälä & Savolainen 1997.) 

 

Prosessimalli toimii suunnitelmana ja perustana päätöksenteossa. Se vaikuttaa tavoitteiden 

priorisointiin, oikeiden resurssien valintaan ja keskusteluihin alihankkijoiden kanssa. Se toimii 



  

myös ajan tasalla olevana kuvauksena siitä, miten prosessia toteutetaan ja mahdollistaa muu-

toksia ja parannuksia prosessiin, kuten kustannusten alentaminen, laadun parantaminen tai 

markkinoilla olo ajan lyhentäminen. Malli voi ennakoida ja ennustaa muutoksia, mutta se ei 

voi tarjota kaikkia vastauksia. Se on perusstrategia tai suunnitelma jota noudattaa. (Eriksson 

& Penker 2000, 12.) 

 

Prosessin mallintaminen muodostuu kahdesta eri prosessista. Prosessit ovat dokumentointi-

prosessi ja henkinen prosessi, jossa mallintamiseen osallistuvien tietämys ongelmien ratkai-

sumahdollisuuksista ja mallintamisen kohteen yhteisestä nykyisyydestä lisääntyy. Tässä pro-

jektissa pitäydytään dokumentointiprosessissa, koska mallintamiseen osallistujat eivät ole 

millään lailla osallisia mallinnettavaan kohteeseen. (Sahi 2006.) 

 

Prosessin kehitystyö pysähtyy, jos prosessia kuvataan liian vähän, käytetään liian yleisiä käsit-

teitä tai käsitteiden merkitys vaihtelee eri kohdissa. Mutta jos kuvaaminen on liian yksityis-

kohtaista, vie se liikaa aikaa ja asioiden unohtaminen pakottaa kertaamaan asioita. Prosessin 

kehitystyössä kirjalliset kuvaukset ovat tärkeitä. Ne mahdollistavat sen, että jo käsiteltyihin 

asioihin voidaan aina palata. Ne saavat myös dokumenttiarvoa kehitystyön päätyttyä. Tässä 

kouluprojektissa prosessin kehitystyö on tärkeässä osassa. (Savolainen ym. 1997) 

 

Prosessin mallintamisessa pitäisi prosessista kuvata vähintään, kuka on vastuussa tai kuka te-

kee, mille tehdään eli syötteet ja tulosteet sekä mitä tehdään eli toiminnallisuus. Tarkempi 

kuvaus prosessista sisältää tiedot prosessin tarkoituksesta ja tavoitteesta, asiakkaasta, tuo-

toksesta, syötteestä, toimittajasta, omistajasta, resurssista, käynnistävästä liipaisimesta, 

kriittisistä menestystekijöistä ja volyymista. Se sisältää myös tiedot prosessin ohjauksesta ja 

hyväksynnästä, kestosta, sekä läpimenoajasta, kustannuksista, hukista ja iteroinnista. (Sahi 

2006.) 

 

Jokaisella prosessilla on tarkoitus tai syy, miksi se läpikäydään. Prosessin tavoite määrittelee  

sen mihin prosessin vaiheet ja koko projekti tähtää. Tuotos eli tulos saadaan jonkin prosessin 

toiminnon lopputuloksena. Se on tavaraa tai tietoa, esimerkiksi esineitä, raaka-aineita, ra-

portteja. Tuotoksista voidaan kertoa myös, kuinka tuotosta käytetään ja kuka sitä tarvitsee. 

Prosessin syöte on asia millä tehdään jotain ja sitä tarvitaan toiminnoissa tuotoksen aikaan-

saamiseksi. Prosessin omistaja on vastuussa prosessista ja sen kehittämisestä. (Sahi 2006.) 

 

Prosessin mallintamiseen on monia erilaisia prosessin mallinnustapoja. Prosesseja voidaan 

mallintaa esimerkiksi toimintokaaviolla, tietovirtakaaviolla, sekä prosessikartalla ja prosessi-

kaaviolla (esimerkkinä Vambion prosessikaavio kuva 3) . Tässä projektissa mallinnustapoja 

käytetään logistiikkaprosessin mallintamiseen. Ja tässä prosessin mallintamisessa keskitytään 

tuotokseen ja sen toimittamiseen asiakkaille. (Sahi 2006.) 



  

 

 

Kuva 3: Vambion yhteiskäsittelylaitoksen prosessikaavio (Vambio Oy, 2010) 

 

5.2 Logistiikkaprosessin mallintaminen 

 

”Logistinen prosessi on tärkeä osa asiakaspalvelua.” Logistinen prosessi muodostuu siitä, kun 

organisaation eri palvelun tai tavaran toimittamiseen liittyvät vaiheet linkitetään kokonaisuu-

deksi. Logistinen prosessi alkaa asiakkailta ja prosessin tiedot kulkevat yrityksen kautta tava-

rantoimittajille. Tavarantoimittajilta saapuvat tavarat kulkevat päinvastaiseen suuntaan, kuin 

tieto, ja päätyvät lopulta yrityksen ohjaamina asiakkaille. Monen vastuualueen läpi yritykses-

sä kulkeva logistinen prosessi on yhtälailla osa markkinointia kuin materiaalitoimintoa. (Sakki 

2003, 23.) 

 

Logistinen prosessi sisältää todella paljon ihmisten välistä kommunikointia ja se kohtaa mo-

nessa prosessin eri kohdassa asiakkaan. Kaikki yritykset voivat parantamaa kilpailukykyänsä 

suorittamalla logistisen projektin nopeammin tai paremmin kuin kilpailijansa, näin ollen sen 

toteuttaminen muodostaa keskeisen menestystekijän yritykselle. Oikea näkökulma on oleellis-

ta logististen toimenpiteiden toteuttamisessa. Ne tulee suunnitella aina asiakkaiden tarpeiden 

ja halujen mukaisiksi. Siksi tässä projektissa haastatellaan myös luomuviljelijöitä, jotta hei-

dänkin tarpeet huomioidaan. (Sakki 2003, 24–25.) 



  

Logistisen prosessin tavoitteet liittyvät kustannustehokkuuteen, asiakaspalvelun kehittämi-

seen ja nopeisiin läpimenoaikoihin. Kaksi päätavoitekohtaa ovat ulkoinen eli palvelutehokkuus 

ja sisäinen eli kustannustehokkuus. Ulkoinen tavoite on toiminnan jatkuvaa parantamista, eli 

asiakkaille tarjotaan myös ratkaisuja pelkkien tavaroiden sijasta. Sisäinen tavoite on pääoman 

ja työn tuottavuuden parantamista, eli varastoja pienennetään ja turhia käsittelyjä vältetään. 

(Sakki 2003, 24–25.) 

 

Logistisen prosessin kehittäminen on erityisesti kaiken yhteistyön kehittämistä. Sitä kehite-

tään niin asiakkaiden ja tavarantoimittajien kanssa kuin yrityksen sisälläkin. Joskus yhteistyön 

kehittäminen kohdistuu vain peräkkäisiin logistiikkatoimintoihin ja joskus se kohdistuu koko 

tavaravirran radikaaliin muutokseen. Logistisissa prosesseissa on suuria mahdollisuuksia pää-

oman ja työn tuottavuuden parantamiseen. Bioliike projektissa yhteistyötä kehitetään biokaa-

sulaitosten tavarantoimittajien ja asiakkaiden kanssa. (Sakki 2003, 24–25.) 

 

Logistiikan mallinnusprosessissa on viisi eri vaihetta, jotka ovat nykytila-analyysi, strate-

giaselvitys, top-down mallinnus, tarpeellinen mallinnustarkkuuden arviointi ja mallinnustyö-

kalun valinta. Logistiikan mallinnuksen kannalta on todella tärkeää, että yritys tietää logistis-

ten prosessinsa nykytilan. Yrityksen on myös selkeästi määriteltävä logistiikkastrategiansa, 

sillä mallintamisessa on tavoitteena kuvata sekä tavoiteltu että nykyinen toimintatapa. Tä-

män vuoksi strategia- ja nykytilaselvityksiä ei ole järkeä toteuttaa erillisinä selvityksinä vaan 

ne muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, joka toimii koko logistiikkaprosessin mallintami-

sen pohjana. (Laurikkala & Huttunen 2004, 9–13.) 

 

Mallinnuksen seuraava vaihe nykytila-kartoituksen ja strategiaselvityksen jälkeen on top-down  

mallinnus. Se tarkoittaa prosessin mallintamista ylhäältä alaspäin, eli lähtien ylätason mallis-

ta ja tarkentaen sen osia tarpeen mukaan. Ylätason mallia laadittaessa logistinen prosessi 

jaetaan laajempiin kokonaisuuksiin. Bioliike projektissa logistinen prosessi on jaettu moneen 

osaan, esimerkiksi varastointi, kuljetus, tuotanto, syötteet ja tuotokset. (Laurikkala & Huttu-

nen 2004, 9–13.) 

 

Logistisen mallin tarkennus aloitetaan prosessin osia jakamalla pienempiin osiin jatkaen tätä 

haluttuun tarkkuuteen asti. Mallinnustarkkuus täytyy määrittää mallinnuksesta haetun käytön 

ja hyödyn mukaan. Vasta kaikkien näiden neljän mallintamisen vaiheen jälkeen on vuorossa 

mallinnustyökalun valinta. Mikäli halutaan mallintaa vain yrityksen logistisia prosesseja kehit-

tämismielessä karkealla tasolla, mallinnustyökaluksi riittää yksinkertainen piirto-ohjelma tai 

Power Point. Mikäli taas luodaan jatkuvasti päivittyviä logistisia malleja, mallinnustyökalun 

täytyy olla juuri tähän tehtävään soveltuva. (Laurikkala & Huttunen 2004, 13–14.) 



  

 

6 Tuotteistaminen 

 

Kokonaisuutena tuotteistaminen on dynaaminen ja monimutkainen systeemi. Tuotteistamises-

sa yhdistyvät eri liiketoimintastrategiat, tuotestrategiat, tuotteensuunnittelu sekä markki-

nointi. Kaikki nämä edeltävät liiketoimintakonseptin määrittelyyn. Tuotteistamisella tarkoite-

taan koko yrityksen tai organisaation liiketoimintaketjun kehittämistä ja määrittämistä. Idea-

na tuotteistamisessa on kasata tuote tai palvelu selkeäksi yhdeksi kokonaisuudeksi, jolla on 

oman yrityksen tai organisaation ja sen toteuttajien ja toimijoiden antama hyväksyntä. (Tien-

suu 2005, 62.)   

 

Tuotteistaminen on tuotekehitystä eli tuotteen luomista. Tuotekehitys on prosessi organisaa-

tiossa, jolla pyritään saamaan markkinoille uusia tuotteita tai parannuksia nykyisiin tuottei-

siin, joita organisaatiossa on. Käytännössä tuotekehitys on eri kokemusten sekä tutkimustulos-

ten kautta saatujen tietojen käyttämistä eri menetelmien ja järjestelmien parantamiseksi. 

Useimmiten tuotteistaminen on tuotekehitystä, jossa on taustalla asiakkaalle tehty räätälöity 

tuote tai ohjelma. Näin pyritään hakemaan tuotteistamisella laajempaa tarvetta ja kehittä-

mään omaa tuotetta. Prosessi muuttaa tekniset mahdollisuudet ja markkinatarpeet markki-

noille myytäviksi tuotteiksi. Tuotteistamisprosessi perinteisesti yhdistetään valmistettaviin 

esineisiin, mutta prosessia käytetään myös nykyään eri palvelutuotteista, ohjelmistoista, ra-

hamarkkinoiden instrumenteista ja julkisista palveluista. Kehityksen tavoitteena on tuottaa 

nopeasti ja taloudellisesti uusia, eri asiakkaiden tarpeita täyttäviä kilpailukykyisiä tuotteita 

sekä saada arvio tuotteen laadusta ja hintatasosta. Myös tuotteistuksen edelleen kehittämistä 

voidaan pitää yhtenä tavoitteena. (Tiensuu 2005, 62.)  

 

Tuotteistamisessa on useita erilaisia toimijoita, joilla on osaamista eri aloista. Keskeisin asia 

tuotteistamisen onnistumisessa on erilaisen osaamisen integroiminen ja hyödyntäminen orga-

nisaation määritellyn yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Tuotteistamista voidaan myös pi-

tää osaltaan organisaation tai yrityksen verkoston johtamisena. Verkostolla on tietty osaamis-

varanto organisaatiossa, joka pitää pystyä hyödyntämään. Suurin haaste osaamisen hyödyn-

tämisessä tuotteistamisprosessissa on erilaisten näkökulmien yhdistäminen sekä integroiminen 

yhdeksi kokonaisuudeksi. Tuotteistamisesta vastaa yleensä erillinen osasto suurimmissa yri-

tyksissä ja organisaatioissa. Eri menojen osuus yrityksen liikevaihdosta tuotteistamisessa vaih-

telee suuresti, koska tuotteistamiseen tarvitaan eri määriä menoja. (Tiensuu 2005, 62.)  

 

Tuotteistamisen sisäiset tekijät ovat ne tekijät, jotka ohjaavat ja vaikuttavat prosessin ete-

nemiseen. Näitä tekijöitä ovat tuotteistamisessa eri visiot ja arvot, joiden merkitys tulee esiin 

kun pyritään onnistumaan tuotteenkehityksessä. Tuotteistamisen konkreettisen tuleman mah-

dollistaa erilainen osaaminen, joka tiivistyy neljään eri osaan: tuote, hinta, myynninedistämi-



  

nen ja toimintaympäristö. Toimintaympäristöllä tarkoitetaan sitä ympäristöä, jossa kuluttaja 

tekee ostopäätöksensä. Toimintaympäristössä tulee huomata useita eri tekijöitä: kilpailijat, 

trendit sekä julkisuudessa esillä olevat arvostukset. (Tiensuu 2005, 62-63.)  

 

Hyvä tuotteistaminen vahvistaa palvelua tai tuotetta monella eri tavalla. Tuotteistamisen 

avulla tuote on helpompi ostaa ja ominaisuuksiltaan se saadaan näkymään kilpailijoihin näh-

den parempana. Tuotteistamisen avulla myös tuote tai palvelu on tehokkaammin myytävissä 

ja markkinoitavissa sekä helpommin monistettavissa asiakkaille. Kaksi ensimmäistä ominai-

suutta kasvattavat tuotteen katetta ja kaksi viimeistä taas pienentävät myynnin kuluja sekä 

tehostavat palvelutuotantoa. Tuotteistamisen päätavoite on kuitenkin kasvattaa palvelun tai 

tuotteen katetta ja saada mahdollisimman suuri hyöty yritykselle siitä. (Ediste Oy & Talentum 

Media Oy – Tuotteistamisen idea.)  

 

Haasteina tuotteistamisessa voidaan yhteenvetona pitää, että liiketoiminnankonseptin lähtö-

kohtana on käytettävissä verkosto ja siinä olevat resurssit sekä osaaminen. Toisena lähtökoh-

tana ovat markkinat, toiminta ympäristö, jossa toimitaan ja pyritään tuotteistamaan.  En-

simmäiseen lähtökohtaan pitää osata sisällyttää erilaiset visiot ja arvot, ja siinä käytettävissä 

olevat toimijat ja osaamiset. Jälkimmäisessä tuotteistamisen onnistuminen edellyttää rele-

vantin tiedon hankkimista toimintaympäristöstä. Organisaation tai yrityksen markkinointi, 

tuote-, toiminta- ja liiketoimintakonseptit syntyvät näiden välisen vuorovaikutuksen myötä. 

Eri markkinatiedoista ja lähtökohdista saadut tiedot luovat perustan tuotekehityksen syntymi-

selle. (Tiensuu 2005, 63.)   

 

Projektitiimillä on tavoitteena tässä projektissa selvittää luomuviljelijöiden kiinnostusta käyt-

tää mädätysjäännöstä lannoitteena sekä eri biokaasulaitoksien nykytilaa. Tuotteistamisen 

rooli tässä projektissa on, kuinka hyvin saisi biojätteitä tuotteistua markkinoille - biokaasulai-

toksen kautta lannoitteena. Käytännössä on tarve kehittää biojätteiden käsittelystä markki-

noille tuote, jolla olisi taloudellista kannattavuutta sekä markkina-arvoa. Suurin osa yhteiskä-

sittelylaitoksista ei saa suurta taloudellista hyötyä lopputuotteiden myynnistä, joten näiden 

tuotteistamisella voisi olla suurta markkina-arvoa.  

 

Potentiaalisin mädätysjäännöksen käyttökohde on tällä hetkellä maanparannusaineet maata-

louteen. Tärkeintä biokaasulaitosten lopputuotteiden tuotteistamisessa olisi osaamisen integ-

roiminen sekä hyödyntäminen, jolloin tuote pystyttäisiin integroimaan yhdeksi kokonaisuudek-

si ja havaitsemaan liiketoimintamahdollisuuksia tuotteelle. Osaamisen hyödyntäminen kon-

sentroituu neljään eri osaan: biokaasulaitoksen lopputuote, kilpailukykyinen hinta, myyn-

ninedistäminen markkinoilla sekä toimintaympäristö. Projektitiimin tekemän markkinapoten-

tiaalianalyysin avulla voidaan biojätteiden käsittelystä syntyvän mädätysjäännöksen tuotteis-

tamisen kehittämistä jatkaa edelleen.  



  

 

6.1 Tuotteistamisprosessi 

 

Tuotteistaminen on tuotekehittelyä, jossa on taustalla jollekin tietylle asiakkaalle räätälöity-

nä tehty tuote, palvelu tai ohjelma. Käsitettä tuotteistaminen käytetään, kun eri palveluista 

halutaan kehittää selkeitä palvelukokonaisuuksia tai – prosesseja. Tuotteistamisprosessin avul-

la saadaan realistinen kuva, mistä osista tuote, palvelu tai ohjelma muodostuu, sekä kuva 

uuden tuotteen tai palvelun sopeuttamisesta markkinakelpoiseksi. Tuotteistamisprosessin tu-

loksena tuote tai palvelu saa erilaisia asiakas- ja tuotantolähtöisiä kuvauksia sekä nimen. 

(Raatikainen 2008, 64.)  

 

Ensimmäinen vaihe tuotteistamisprosessi on tuotteen määrittely. Fyysisen tuotteen ja palve-

lutuotteen välillä raja hämärtyy, jolloin tuote pitää ymmärtää hyvin laajasti. Esimerkkejä 

myytävistä tuotteista voi olla: tavaratuotteet (lenkkikengät), palvelutuotteet (huoltopalve-

lut), elämyspalvelut (safarit moottorikelkoilla), tapahtumatuotteet (Provinssirock-festivaali). 

Myös tietoa ja erityisosaamista voidaan myydä tuotteena, esimerkiksi konsulttipalveluna tai 

asiantuntijaosaamisena. Tuotteistamisen tarkoituksena ja tavoitteena on tarjottavien hyöty-

jenmaksimoiminen asiakkaalle ja oman tuotteen tai palvelun koostumuksen täydellinen hal-

linta yrittäjälle. Moni palvelutuotepaketti, esimerkiksi matkailualalla koostuu useamman yri-

tyksen yhteistyöstä. (Raatikainen 2008, 64.) 

 

Tuotteistamisprosessi koostuu yhdeksästä osaprosessista: 1. tuoteaihio, jossa idea muodoste-

taan tuotteeksi tai palveluksi, jonka jälkeen määritellään muodostuneella tuotteelle tai pal-

velulle asiakaskohderyhmä. Asiakaskohderyhmä määrittelee millaisen tuotteen/palvelun lop-

pukäyttäjä lopulta haluaa. Näiden osioiden jälkeen täytyy miettiä tuotteen tai palvelun hyö-

tyä ja tarvetta asiakkaalle. Tuotteen hyöty ja tarve täytyy miettiä etukäteen, koska sillä pys-

tytään ennakoimaan ja tutkimaan sen kannattavuutta. Täytyy selvittää onko kehitetylle ideal-

le todella kysyntää. (Raatikainen 2008, 65.) 

 

Seuraavana vaiheena alkaa tuotteen/palvelun rakentaminen sekä tuotteen prototyypin ja tes-

tauksien miettiminen ja suorittaminen. Samalla täytyy miettiä tuotteen/palvelun hinnoitte-

lua, mitä asiakas olisi valmis maksamaan kyseisestä tuotteesta/palvelusta. (Raatikainen 2008, 

65-66.) 

 

Viimeisinä osaprosesseina on jakelukanavan rakentaminen tuotteella/palvelulle sekä markki-

nointiviestinnän ja brändin rakentaminen. Osittain eri prosessivaiheet tuotteistamisprosessis-

sa etenevät rinnakkain. Ideat tuotteistamisprosessiin tulevat useimmiten kuluttajilta tai niitä 

yritetään hakea tietoisesti tuotekehittelyn avulla. Asiakkaiden arvojen, halujen ja mieltymyk-



  

sien miettiminen ennen tuotteistamisprosessin käynnistämistä on tärkeää, jotta voidaan tuot-

taa taloudellisesti kannattava tuote/palvelu. (Raatikainen 2008, 65-67.) 

 

 

Kuva 4: Tuotteistamisprosessi (Raatikainen 2008) 

 

Biojätteiden tuotteistamisessa aluksi täytyy määritellä asiakaskohderyhmä tuotteille. Asiakas-

kohderyhmä niille pääosissa ovat maatalousyrittäjät, joten niiden kartoittaminen ei vaadi ko-

vin suurta tutkimusta. Asiakaskohderyhmään käy niin suuret kuin pienemmätkin maatalous-

yrittäjät. Asiakkaiden kartoittamisessa selvitetään myös tarve ja hyöty tuotteelle, joka on 

pääosin maanparannusaine pelloille. Myös kilpailutilannetta markkinoilla tulee miettiä biojät-

tepohjaista tuotetta tuotteistaessa.  

 

Tämän jälkeen aletaan rakentaman tuotetta. Tuotteen rakentamiseen kuuluu tuotteen kilpai-

lukykyinen hinnoittelu, eri jakelukanavien rakentaminen ja hankkiminen, markkinointiviestin-

tä sekä tuotteen brändin rakentaminen. Organisaatioiden tulisi rakentaa biojätteiden käsitte-

lystä syntyvä lannoitetuote niin, että se olisi kuluttajien mielestä hankittavissa helposti. 



  

Tuotteen rakentamiseen tulee myös sisällyttää prototyypin luominen sekä tuotteen testauk-

set, jotta ei tule negatiivisia yllätyksiä tuotteen ollessa markkinoilla.   

 

6.2 Tavaran vai palvelun tuotteistaminen? 

 

Kun tuotteistetaan tavaroita, tuotteistamisprosessissa avainasemassa on esineen tai valmis-

teen tuotanto-ominaisuuksien parhaiden ratkaisuvaihtoehtojen hakeminen. Niitä ovat esimer-

kiksi raaka-aineet, valmistustavat, käyttöominaisuudet, muotoilu ja pakkaus. Tuotteen proto-

tyypinlaatimisella koetellaan ja arvioidaan tuotannon yksityiskohdat. Ennen tavaran viemistä 

markkinoille voidaan testata tavaran toimivuutta ja toteutuskelpoisuuden realiteetteja erilai-

silla tuotetestaus ohjelmilla. (YritysSuomi – Idean tuotteistaminen.) 

 

Erilaisten palvelujen, kuten asiantuntijapalveluissa tuotteistetaan sen palvelukonsepti. Palve-

lukonseptiin sisältyy profiloitu käyttötarkoitus palvelulle, palvelulupaus, koko palvelun sisältö 

ja palvelumalli eli palvelun tarjoamisen prosessi, asiakaspalveluun osallistuvien koulutus, 

oheismateriaalit ja erilaiset sopimukset liittyen tuotteistamisprosessiin. Palveluita tuotteista-

essa keskeinen haaste on, kuinka pystyä monistamaan uudella ja muista kilpailijoista erottu-

valla tavalla tarjottava asiantuntijapalvelu, koska palvelu todennäköisesti voi olla useiden 

erilaisten asiantuntijoiden jo tarjottavissa oleva jälleenmyytävä tuotepaketti. (YritysSuomi – 

Idean tuotteistaminen) 

 

Tuotteistetut palvelut ovat myös paljon uskottavampia ja konkreettisempia tuotteita tuotteis-

tamisprosessin jälkeen. Palvelun uskottavuuden saavuttaminen asiakkaiden keskuudessa on 

yksi tärkeimmistä asioista tuotteistamisessa. Asiakkaiden täytyy todella tietää sekä kokea 

palvelu omakseen, että he pystyvät ostamaan sen. Aineettomien palveluja on vaikeampi myy-

dä, kuin aineellisia tavaroita, koska asiakas pääsee paremmin tutustumaan aineelliseen tuot-

teeseen kokeilemalla tuotetta käsissä sekä näkee sen ulkomuodon. Palveluja ei voi koskea, 

haistaa, maistaa eikä kokeilla ennen ostoa, mikä tekee niistä paljon riskialttiimpia myydä kuin 

aineellisia. Palvelutuotteen uskottavuutta pystyy kehittämään erilaisilla mainoskampanjoilla 

sekä tehokkailla markkinointikeinoilla, joilla markkinoida uskottavasti, että palvelu on todella 

asiantuntevaa sekä luotettavaa. Usein asiakkaat ovat vaativia ja haluavat todisteita tai var-

muuden palvelun toimivuudesta ja luotettavuudesta. Palvelua tuotteistaessa täytyy aina poh-

tia, mitä uutta arvoa palvelu voisi tarjota sen kohderyhmän asiakkaille, jotta uskottavuus pal-

velussa säilyisi. (Business to community – Productize your professional services) 

 

Molempien tuotteiden, tavaroiden ja palveluiden tuotteistamisessa on tärkeää löytää innova-

tiivinen tuotenimi, joka erottuu tuotteen muista kilpailijoista. Tuotenimi on tuotteelle muo-

dostuva tuotemerkki ja brändi. Yhtä tärkeä asia tuotteen varsinaisten ominaisuuksien rinnalla 

on tuotteistamisessa tuotteen ympärille rakentuva tuoteimago, joka on tuotteen kaupallista-



  

misessa, jakelussa ja markkinoinnissa käytettävä ulottuvuus. (YritysSuomi – Idean tuotteista-

minen) 

  

Palveluja ja tavaroita tuotteistaessa on tärkeää myös muistaa, että teollisoikeuksilla yritys voi 

suojata tuotteistamisessa syntyneitä tuloksia hankkimalla yksinoikeuden tavaraan, palveluun 

tai niiden osan ulkoasuun, tuotenimeen tai jopa tuotemerkkiin. Tuotteistamisessa kehitteillä 

olevan tuotteen kilpailukykyä voidaan parantaa hakemalla tuotteelle patenttia. Patentilla 

suojattua tavaraa tai palvelua eivät kilpailijat voi samanaikaisesti ryhtyä tuotteistamaan sa-

maa tuotetta markkinoille. Mille tahansa tuotteelle patenttia ei kuitenkaan voi myöntää, jo-

ten yrityksen tai organisaation on paneuduttava erilaisiin tapoihin, joilla suojata tuotteistami-

sen lopputuloksia ja pyrkiä valitsemaan niistä sellaiset menetelmät, jotka tukevat parhaiten 

tuotteen tai palvelun tuotteistamisen tavoitteita. (YritysSuomi – Idean tuotteistaminen)  

 

Tuotteistamisessa on myös hyvä huomata ja varmistettava, että kehitteillä oleva tuote ei 

loukkaa kenenkään muun tahon suojaamia oikeuksia. Kun tuotteistamisessa kehitellään tuot-

teelle nimi, tuotemerkki tai ulkomuoto, on varmistettava, että se on vapaasti käytettävissä. 

Eri esteiden selvityksillä ja oman tuotteen suojauskelpoisuuden tarkistamisella varmistetaan 

se, etteivät tuotteistamiseen panostetut investoinnit osoittaudu turhiksi. (YritysSuomi – Idean 

tuotteistaminen.) 

 

Tässä projektissa tuote on tavara muodossa, jolloin on tärkeää miettiä pääosin sen raaka-

aineita, valmistustapoja sekä käyttöominaisuuksia. Biojätteistä valmistuvasta lannoitteesta 

täytyy miettiä tarkkaan mitkä käytettävissä olevat jätteet ovat tehokkaimpia ja hyödyllisim-

piä lannoitteen valmistusta varten. Valmistustapoja täytyy myös kehitellä ja prosessoida, mit-

kä ovat tehokkaimpia. Organisaation tulisi myös selvittää tuotteen käyttöominaisuudet tark-

kaan, jolloin organisaatio voi ne esitellä kuluttajille ja saada tuotteelleen lujan uskottavuu-

den. Tuotteen uskottavuuden luominen asiakkaiden keskuudessa on tärkeää tuotteita tuot-

teistaessa. Innovatiivinen nimi tuotteelle on myös tärkeää, kun halutaan tuotteistaa uusia 

markkinoita etsiskelevä tuote. Innovatiivisella nimellä rakennetaan biojätteiden käsittelyssä 

syntyvälle lannoitteelle imagoa ja uskottavuutta.  

 

6.3 Liikeidean toimivuus ja strategia tuotteistamisessa 

 

Tuotteistaessa liikeideaa on olennaista peilata sitä yrityksen tai organisaation toimintaympä-

ristöön. Peilaaminen yrityksen toimintaympäristöön määrittää sen asemaa muun muassa suh-

teessa muihin kilpailijoihin. Toimintaympäristön tarkastelu kertoo yrityksen mielikuvasta sekä 

miten pysyvä tai riskialtis asema yrityksellä on markkinoilla. Jatkuva realistinen tieto omasta 

asemasta on perusta jatkuvalle liikeidean tuotteistamiselle sekä riskien ennakoinnille. Mah-

dollisia riskejä tuotteistamisessa on, että tuotteelle ei löydy lopulta kiinnostusta kuluttajien 



  

keskuudessa tai tuote ei ole taloudellisesti kannattavaa tuottaa. Tuotteistaessa tuotetta 

markkinoiden ennustamattoman nopea muuttuminen voi olla teknologisen innovaation riski. 

(Hiltunen, Hänninen, Ossa, Pättiniemi, Pötry, Tainio & Troberg 2009, 53.)  

 

Eri markkinoiden sekä kilpailualueiden kilpailutilanteiden huomioiminen on tärkeää liikeideaa 

laadittaessa tuotteistamisessa. Erityisesti tulisi ottaa huomioon eri kilpailukeinot. Täytyy poh-

tia onko tuote lähes samanlainen kuin kilpailijoilla, mutta sillä tullaan markkinoille alhaisem-

malla hinnoittelulla. Vai markkinoille tullaan samalla hinnoittelulla, mutta tuotteella tuodaan 

lisää ulottuvuutta sekä vaihtelua. Myös on hyvä miettiä olisiko toimintapa erilainen kuin muil-

la ja tarjoaisi uudenlaista ja erilaista lisäarvoa kuluttajille. (Hiltunen 2009, 53.) 

 

Tuotteistaessa liikeidean tulee jatkuvasti olla tarkistettavissa ja tarkennettavissa. Esimerkiksi 

aloittavan yrityksen olisi hyvä kiinnittää huomiota siihen, että toteutuuko ja toimiiko liikeidea 

käytännössä, jotta käsitys tavoitteiden saavuttamisesta säilyy. Luonnollisesti jo liikeidean 

suunnitteluvaiheessa on varmistettava, että idea ja strategia ovat yhdensuuntaisia. Tällä tar-

koitetaan käytännössä sitä, että strategiaa voidaan toteuttaa liikeideassa tehdyillä asiakas-, 

tuote- ja toimintatapavalinnoilla ja että strategia myös sallii eri kannattavien liikeideoiden 

hyödyntämisen. (Hiltunen 2009, 54.)  

 

Biojätteiden käsittelystä syntyviä lannoitteita tuotteistaessa olisi myös syytä pystyä tarkista-

maan sekä tarkentamaan ideaa sen kehittämisprosessissa. Organisaation tulisi jatkuvasti tar-

kastaa toteutuuko ja toimiiko tuoteaihio käytännössä, jolloin saavutetaan tuotteistamispro-

sessin tavoitteet tehokkaammin. Jatkuva käsitys siitä, että tuote on toimiva sekä hyödyllinen 

antaa vankan perustan sen viemiseen markkinoille. 

 

Tuotteistamisessa toiminnan kehitysvaihe päättyy itse tuotteen viemiseen markkinoille. Mark-

kinointi usein alkaa jo, kun tuotteen prototyyppi on valmistunut ja tuotannon alkamiselle on 

vahvistettu aikataulu. Moniin tuotteisiin kuitenkin tehdään vielä niiden elinaikana eri muutok-

sia esimerkiksi jonkin tekijän saatavuuden vuoksi tai jonkin komponentin laatu on osoittautu-

nut luvattua huonommaksi. Tärkeätä kuitenkin on huomioida tuotteen elinkaaren vaiheet ja 

että tuotteistamisen aikana mietitään kuinka voidaan tehdä hyvä tuottavuus koko tuotteen 

elinkaaren ajalle. (Hiltunen 2009, 54.) 

 

6.4 Yksittäisen tuoteaihion kaupallistaminen 

 

Tuotteistamiseen myös liitetään kaupallistamisprosessi. Kun tuoteaihio eli idea tunnistetaan 

kaupallisen hyödyntämisen näkökulmasta potentiaaliseksi, se otetaan tarkemman arvioinnin 

kohteeksi, jolloin arvioidaan sen mahdolliset asiakkaat ja tarpeet markkinoilla. Tuoteaihion 



  

tunnistamisen jälkeen on nopeasti myös käynnistettävä sen suojaaminen patentoiden tai mui-

na keinoin. (Hjelt, Niinikoski, Syrjänen, Valovirta & Törmälä 2006, 4.) 

 

Tämän jälkeen alkavat potentiaalisten innovaatioiden jatkokehitys ja kaupallistamistavan va-

linta, koska itse tuoteaihio ei ole useinkaan heti valmis kaupallistettavaksi. Tuoteaihion jat-

kokehityksellä tässä tarkoitetaan markkina-analyysien tekemistä, suojaamista, teknologista 

jatkokehitystä, testaamista tai muita toimia, joita tulisi tehdä ennen tuoteaihion siirtymistä 

markkinoille. Viimeisenä vaiheena on kaupallistamistavan valinta, jota jatkokehityksen eri 

toimet tukevat tiedoillaan. Niiden perusteella voidaan tehdä perusteltu päätös parhaan mah-

dollisen kaupallistamistavan valitsemiseksi. Varsinainen kaupallistaminen voi tapahtua monilla 

eri tavoin. Erimerkkejä ovat tuotteen lisensiointi, yritysperustanta ja omistusoikeuden siirto. 

Näillä avuilla potentiaalinen tuoteaihio siirretään markkinoille. (Hjelt 2006, 5.) 

 

Lopulliseen kaupallistavan valitsemiseen vaikuttavat useat eri muuttujat. Jo olemassa olevilta 

yrityksiltä löytyy useita etuja, jotka puoltavat tutkimuslähtöisten innovaatioiden kaupallista-

mista niiden kautta. Esimerkiksi tällaisia etuja ovat markkinatiedon hallinta, olemassa olevat 

asiakassuhteet, jakelu-järjestelmät ja – kanavat, liitännäistuotteet ja – palvelut. (Hjelt 2006, 

28.) 

 

Kaupallistettaessa biojätteiden käsittelystä syntyvää lannoitetuotetta tulisi organisaation tu-

tustua jo olemassa oleviin mahdollisiin etuihin kuten asiakassuhteisiin sekä jakelu-

järjestelmiin ja – kanavoihin. Jo olemassa olevilla asiakassuhteilla pystyy rakentamaan tuotet-

ta entistä tehokkaammaksi markkinoilla, kun käyttää asiakassuhteitaan oikein. Asiakassuhtei-

den ja yhteistyökumppanien hyödyntäminen, kuten esimerkiksi erilaisen osaamisen saaminen 

tai oppiminen voi olla tuotteen kantavia voimia markkinoilla. Tällaisena esimerkkinä voitaisiin 

pitää erilaisia varastointitapoja, mitkä niistä ovat tehokkaimpia ja hyödyllisimpiä.   

 

Välttämättä kaikki nämä vaiheet eivät kuitenkaan seuraa toisiaan täsmällisessä järjestyksessä 

lineaarisesti. Vaiheet jäsentävät eri havaintojen tekemistä sekä kaupallistamisprosessissa syn-

tyvien johtopäätösten kehittämisehdotusten laadintaa. Esimerkiksi markkina-analyysin jäl-

keen tunnistettavat markkinatarpeet voivat synnyttää kysyntälähtöisiä uusia ideoita kaupallis-

tamiselle. (Hjelt 2006, 5.) 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Kuva 5: Kaupallistaminen (Hjelt 2006, 6.) 

 

Kaikista haastavinta luultavasti biojätteiden käsittelystä syntyvien tuotteiden tuotteistamises-

sa on se, että kovin monella organisaatiolla tai yrityksellä ei löydy kokemusta niiden hyödyn-

tämisestä taloudellisena hyötynä. Organisaatioiden pitäisi itse kehitellä, tunnustella, tutkia ja 

selvittää tarkasti sen kaikki lähtökohdat ja hyödyt, jotta tuotteistamisesta saataisiin onnistu-

nut prosessi. Tässä projektissa projektitiimi tekeekin arvokasta työtä ja selvittää biojätteiden 

käsittelyssä syntyvien sivutuotteiden markkinamahdollisuuksia sekä eri biokäsittelylaitoksien 

nykytilaa ympäri Suomea. Kattavalla analyysillä rakennetaan hyvää pohjaa mahdolliselle tuot-

teen tuotteistamiselle markkinoille.



  
 

 

7 Projektin toteutus ja aikataulu 

 

Projekti alkoi viikolla 5, jolloin HAMKin yliopettaja Maritta Kymäläinen piti briiffin. Viikolla 5 

projektitiimi aloitti mindmapin luonnostelun ja mindmap valmistui viikolla 6. Viikolla 7 Pro-

jektitiimi teki alustavan projektisuunnitelman, jota täydennettiin projektin edetessä. Samalla 

viikolla tiimi aloitti myös teoriaosuuksien kirjoittamisen. Teoriaosuuksia kirjoitettiin viikot 7-

10. Teorian jako pidettiin viikolla 10, 4.3.2013.  

 

Projektin käytännön osuus aloitettiin biokaasulaitosten nykytilakartoituksella, joka kesti vii-

kot 6-9. Projektin isoin yksittäinen käytännön tehtävä oli kysymyslomakkeen luominen. Kysy-

myslomakkeen luomisessa ja kehittämisessä kuluivat viikot 8-15. Luomuviljelijöiden haastat-

telut sekä loppuraportin tiimi teki viikoilla 15-18. Viikolla 18 tehtiin myös biojätteiden yh-

teyskäsittelylaitoksilta peräisin olevien luomulannoitteiden logistisen prosessin mallinnus. 

3.5.2013, viikolla 18 projektitiimi esitteli tulokset toimeksiantajalle ja projektin arviointikes-

kustelu käytiin viikolla 19. 

 

7.1 Biokaasulaitosten nykytilakartoitus 

 

Projektitiimi kartoitti Suomessa toimivien biokaasulaitosten nykytilaa.  Kartoitus tehtiin kyse-

lytutkimuksena puhelimitse ja sähköpostitse. Tutkimuksen tulokset kerättiin yhteen Excel-

taulukkoon ja tulokset toimitettiin toimeksiantajalle. Projektitiimi oli yhteydessä kaikkiin 

kymmeneen Suomessa toimiviin biokaasulaitoksiin. Suomessa toimii nykyisin 10 biojätteiden 

yhteiskäsittelylaitosta. Ensimmäinen yhteiskäsittelylaitos valmistui vuonna 1990 Vaasaan. Yh-

teiskäsittelylaitosta laajennettiin vuonna 1994. Muut 9 Suomessa toimivaa yhteiskäsittelylai-

tosta ovat valmistuneet 2000-luvulla, viimeisimpänä Kouvolan Kymen Bioenergia vuonna 2011. 

Tällä hetkellä Suomen suurin yhteiskäsittelylaitos sijaitsee Forssassa ja sen omistaa Envor Bio-

tech Oy. Projektitiimi vieraili Envor Biotech Oy:n biokaasulaitoksella 6.3.2013. Vierailun aika-

na projektitiimi sai käsityksen biokaasun valmistuksesta sekä biokaasun tuotannossa sivutuot-

teena syntyvien lannoitteiden synnystä. Projektitiimille selvisi vierailun aikana myös, mistä 

biokaasulaitosten liikevaihto koostuu. Kyseisessä yhteiskäsittelylaitoksessa on käytössä kolme 

reaktoria ja se tuottaa biokaasua n. 6 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Biokaasun valmistuk-

sessa syntyy sivutuotteena myös lannoitteita. Kartoituksen aikana kävi ilmi, että Suomessa 

toimivista biojätteen yhteiskäsittelylaitoksista vain yksi, Kiteen Biokymppi tuottaa luomukel-

poista lannoitetta viljelijöille. Muut yhteiskäsittelylaitokset käyttävät biokaasun valmistuk-

seen puhdistamolietteitä, jonka takia nykyinen lainsäädäntö evää lannoitteiden luomukelpoi-

suuden. Suurin lannoitetta tuottava yhteiskäsittelylaitos sijaitsee Vampulassa ja se tuottaa 

lannoitetta vuodessa n. 80 000 tonnia. Keskimäärin biojätteiden yhteiskäsittelylaitoksilla on 

vakituisia lannoiteasiakkaita 10-30 kappaletta. Poikkeuksena Vampulan Vambio, jolla on lan-



  
 

noiteasiakkaita n. 200-300 kappaletta. Tällä hetkellä yhteiskäsittelylaitokset eivät saa min-

käänlaista tuloa lannoitteista. Osa kustantaa jopa lannoitteiden kuljetuksen tiloille.   

 

7.2 Luomuviljelijöiden kyselytutkimus 

 

Projektitiimi valmisteli yhdessä toimeksiantajan, yhteistyöyritysten, Hämeen ammattikorkea-

koulun luomuasiantuntija Sonja Pyykkösen sekä Hyvinkääläisen luomuviljelijän Markus Eerolan 

kanssa kyselytutkimuslomakkeen. Kysely toteutettiin Laurean eLomakkeen avulla.  Kysely 

kohdistettiin yhteensä 260 luomutilalliselle.  

 

Kyselyn tavoitteeksi asetettiin 150 vastausta. Tämä tavoite osoittautui kuitenkin mahdotto-

maksi saavuttaa johtuen luomuviljelijöiden halukkuudesta vastata kyselyyn. Kyselytutkimus 

aloitettiin HAMKin luomuviljelijöille järjestämässä tapahtumassa Laurea Hyvinkään tiloissa 

9.4.2013. Tapahtumassa projektitiimi sai kyselyyn vastauksia 18 kpl. Tämän jälkeen kysely 

lähetettiin huhikuun 2013 aikana sähköpostitse 150 luomuviljelijälle. Vastauksia sähköpostin 

kautta tehtyyn kyselyyn saatiin 7 kappaletta (vastausprosentti 5 %). Sähköpostin lisäksi pro-

jektitiimi otti yhteyttä puhelimitse huhti- ja toukokuun 2013 aikana 110 luomuviljelijään. 

Näistä kyselyyn vastasi 50 viljelijää. Vastausprosentiksi puhelinhaastatteluissa tuli 45. Kyse-

lyyn vastasi kaiken kaikkiaan 75 luomuviljelijää Uudeltamaalta ja kokonaisvastausprosentiksi 

muodostui 29. 

 

Tulokset analysoitiin tekemällä vastauksista erilaisia diagrammeja, joiden perusteella tehtiin 

toimeksiantajan kanssa johtopäätöksiä biokaasulaitosten biokaasun tuotannossa sivutuotteina 

syntyvien luomulannoitteiden kiinnostavuudesta luomuviljelijöiden keskuudessa.  

 

8 Tulokset 

 

Vastanneiden tilojen koko oli keskimäärin 60 hehtaaria. Suurin tila oli 350 hehtaaria ja pienin 

2 hehtaaria.  

 

Lähes 87 % kyselyyn vastanneista tiloista tuottaa viljaa. 37 % tiloista tuottaa jotain muuta, 

kuin viljaa, vihanneksia, juureksia, lihaa, hedelmiä tai maitoa. Suurin osa, jotka vastasivat 

”Muuta, mitä?”-vaihtoehdon, tuottivat härkäpapuja. Vihannekset, juurekset, liha ja hedelmät 

olivat selkeästi pienemmässä roolissa luomuviljelijöiden tuotannossa Uudellamaalla. Kuten 

kuva 6 kertoo, vihanneksia tuotti 13%, juureksia 9%, lihaa 7%, ja hedelmiä 4% kyselyyn vastan-

neista tiloista.  

 



  
 

 

Kuva 6: Uudellamaalla toimivien luomutilojen luomutuotteet 

 

Suurin yksittäinen käytetty lannoitustapa oli luonnon oma kierto, toisin sanoen viherlannoi-

tusnurmi n. 63% osuudella. Seuraavaksi suurin lannoitustapa oli luujauho, jota käytti 33% ky-

selyyn vastanneista. Muita lannoitustapoja olivat naudan lanta (20%), hevosen lanta (16%) ja 

muut luomulannoitteet (16%). 

 

Kyselyyn vastanneet luomutilat käyttivät keskimäärin 1834,68 €/vuosi erilaisiin luomulannoit-

teisiin. Suurin osa tiloista ei käyttänyt lannoitteisiin rahaa ollenkaan, vaan lannoitteet olivat 

oman tilan tuotoksia. Suurin yksittäisen tilan lannoitteisiin vuodessa käyttämä rahamäärä oli  

20 000€.  

 

69% prosenttia tilallisista kokisi kiinteässä muodossa olevan lannoitteen helpommaksi levittää. 

12% kokisi nestemäisen paremmaksi. Loput 19% näkivät, että lannoitteen olomuodolla ei ole 

merkitystä levittämisen kannalta.  

 

56%:lla oli mahdollisuus varastoida kiinteää mädätysjäännöslannoitetta tilallaan ympäri vuo-

den. 44%:lla ei tähän ollut mahdollisuutta.  

 

Noin puolilla kyselyyn vastanneista viljelijöistä oli mahdollisuus hakea lannoitetta itse. Keski-

määrin viljelijät olivat valmiita noutamaan lannoitetta enintään 38 kilometrin päästä.   

 

Projektitiimi kysyi myös viljelijöiden mielenkiintoa biokaasulaitoksilta peräisin olevien luomu-

lannoitteiden käyttöön. Kysymykseen vastattiin asteikolla 1-5, 1 tarkoittaa vähän kiinnostusta 



  
 

ja 5 erittäin paljon kiinnostusta. 28% vastasi 5, 21% 4, 23% 3, 17% 2 ja 11% vastasi 1. Kuvasta 7 

saa kokonaiskäsityksen vastaajien kiinnostuksesta luomukelpoisten lannoitteiden käyttöön.  

 

 

Kuva 7: Kiinnostus luomukelpoisten lannoitteiden käyttöön 

 

Viljelijöiltä kysyttiin heidän halukkuutta maksaa biokaasulaitoksilta peräisin olevasta mädä-

tysjäännöslannoitteesta. Kysymys osoittautui todella hankalaksi ja hyvin harva viljelijä osasi 

siihen vastata. Kysymykseen vastasi 40 viljelijää. 13 viljelijää ei ollut valmis maksamaan lan-

noitteesta mitään, korkeintaan rahdin ja/tai levityksen. Yleisin mielipide hinnasta oli se, että 

sen pitäisi olla kilpailukykyinen tai halvempi nykyisiin lannoitteisiin verrattuna.  

 

61% halusi lisätietoa nimenomaan lannoitteiden ravintomääristä, 17% halusi tietoa siitä, sisäl-

tääkö lannoite raskasmetalleja. 13% halusi lisätietoa lannoitteen levitystavasta, 11% halusi 

tietää onko lannoite luomuhyväksyttyä, 9% halusi tietää lannoitteen hinnan. Muita kiinnostuk-

sen kohteita olivat mm. puhtaus, muoto ja liukoisuus. 

 

Seuraavassa kyselyyn vastanneiden luomuviljelijöiden mielipiteitä lannoitteista: ”Ei eläinti-

loille kiinnostava”, ”Hyvä ajatus, jos saadaan helposti levitettävään muotoon”, ”Hyvä idea, 

tarvitsee paljon kehitystä ja luvat kuntoon”, ”Kiinnostava hanke. Jos hintaan sisältyy levitys, 

lannoitteesta voi jotain maksaa”, ”Lannoitteiden laatu tulee olla tasaista ja jäämien valvonta 

tiukkaa”, ”Lisää tarjontaa”, ”Mitkä ovat kriteerit, joilla biojäte hyväksytään luomulannoit-

teeksi?”, ”Turvallisuus ennen kaikkea”.  

 

Tutkimuksen tuloksista tehtiin keskeisiä johtopäätöksiä yhdessä toimeksiantajan kanssa. Suu-

rin osa vastaajista oli viljatilallisia ja tilojen koot vaihtelivat suuresti. Kiinnostusta luomuvil-

jelijöillä löytyy varsinkin kiinteään lopputuotteeseen. Lannoitteen saatavuus ja logistiikka 



  
 

vaativat kehittämistä tulevaisuudessa sekä luomuviljelijät tarvitsevat lisätietoa lannoitteesta, 

kuten sen koostumuksesta, ravinteista, turvallisuudesta, levityksestä ja lainsäädännöstä. Tut-

kimuksesta ilmeni, että lannoitteisiin käytettävä rahamäärä vuodessa vaihtelee suuresti ja 

tällä hetkellä suosituimmaksi lannoitustavaksi ilmeni luonnon oma kierto. Tutkimustuloksia 

esittävät graafit löytyvät liitteestä 3. 

 

9 Kehittämisehdotukset ja –toimenpiteet 

 

Kyselyn aikana kävi ilmi, että luomuviljelijöillä ei ole tarpeeksi tietoa biokaasun tuotannossa 

sivutuotteina syntyvistä lannoitteista. Luomuviljelijöille pitäisi järjestää tilaisuuksia, joissa 

kerrottaisiin yksityiskohtaisesti lannoitteista. Luomuviljelijät olivat sitä mieltä, että järkevin-

tä lannoitteiden menekin edistämiseksi olisi se, että lannoitteen hintaan sisältyisi kuljetus ja 

levitys. Tällöin tilallisten ei tarvitsisi erikseen investoida levityskalustoa. Lannoitteiden hin-

nan tulisi olla kilpailukykyinen verrattaessa muihin luomulannoitteisiin, jotta se saisi jalansi-

jaa markkinoilla.   

 

10 Projektin arviointi 

 

Projektitiimi saavutti projektin päätavoitteen, eli biokaasulaitosten sivutuotteiden markkinoi-

den selvittämisen. Projektissa käytiin läpi kaikki ison kokoluokan biojätteiden yhteiskäsittely-

laitosten nykytila nykytilakartoituksessa. Toisena tavoitteena oli tutkia luomuviljelijöiden ha-

lukkuutta ja valmiutta biokaasulaitosten mädätyssivutuotteiden käyttöön luomuviljelyssä. 

Tämänkin tavoite saavutettiin vaikka jäätiin hieman projektiryhmän itse asettamista vastaus-

määrätavoitteesta. Projektin käytännönosuudessa ei ilmennyt suuria ongelmatilanteita. 

 

Projektiryhmän työskentely ryhmässä onnistui todella hyvin, ryhmähenkikin oli loistavaa. 

Viestintäkin onnistui ryhmäläisten kesken, ohjaajien kanssa ja myös toimeksiantajien kanssa 

erittäin mallikkaasti. Kaikki projektin aikana ilmestyneet suuremmat ja pienemmät ongelmat 

pystyttiin ratkaisemaan projektiryhmän kesken. 
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