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TIIVISTELMÄ 

Vänttinen, Veli-Heikki 
Tiellä kohti uusien energiateknologioiden kaupallistumista – eri toimijoiden 
näkemyksiä puubiomassaa polttoaineenaan käyttävien pien- ja mikro-koko-
luokan CHP-teknologioiden tulevaisuudesta 
Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2011, 81 sivua. 
 
 
Tässä laadullisessa tutkimuksessa selvitettiin puubiomassaa polttoaineenaan 
käyttävien pien- ja mikro-kokoluokan CHP-teknologioiden innovaatioproses-
siin, erityisesti kaupallistamiseen ja markkinoilla yleistymiseen, liittyviä edis-
tämistekijöitä ja esteitä. Tutkimusaineisto koottiin haastattelemalla 10 eri toimi-
jaa, jotka edustivat kattila- ja laitevalmistajia, korkeakouluja, tutkimuslaitoksia, 
julkisia rahoittajia sekä kehitysyhtiöitä. Haastateltavilta kysyttiin heidän näke-
myksiään tarkasteltavien energiateknologioiden innovaatioprosessiin vaikutta-
vista edistämistekijöistä ja esteistä viidestä eri näkökulmasta: poliittisesta, ta-
loudellisesta, sosiaalisesta, teknologisesta ja ympäristötekijöitä koskevasta nä-
kökulmasta. Lisäksi haastateltavat arvioivat pien- ja mikro-kokoluokan CHP-
teknologioiden innovaatioprosessin tämän hetken ja tulevaisuuden aikataulua. 
Tulokset koottiin auki kirjoitetuista haastatteluista, ja niiden analysointi perus-
tui teoreettiseen sisällönanalyysiin. Tarkasteltavien energiateknologioiden in-
novaatioprosessiin vaikuttavia edistämistekijöitä ja esteitä tuli esille lukuisia, ja 
ne liittyivät innovaatioprosessin eri vaiheisiin. Edistämistekijöitä tunnistettiin 
yhteensä 14 kappaletta, joista merkittävimmät olivat taloudellisten ohjauskeino-
jen käyttö, potentiaalisten asiakkaiden, asiakastarpeiden ja potentiaalisimpien 
teknologioiden kartoittaminen, yhteistyön ja verkostoitumisen kehittäminen, 
osaamisen hyödyntäminen sekä ympäristöystävällisyyden ja vihreän imagon 
hyödyntäminen markkinoinnissa. Esteitä tunnistettiin puolestaan 13 kappaletta, 
joista tärkeimmät esteet liittyivät Suomen energiapolitiikkaan, investointien 
heikkoon taloudelliseen kannattavuuteen, demonstraatiorahoituksen saamiseen 
ja erilaisiin teknologisiin pullonkauloihin. Kaupallistamattomien puubiomassaa 
polttoaineenaan käyttävien pien- ja mikro-kokoluokan CHP-teknologioihin liit-
tyvien demonstraatioiden arvioitiin olevan käynnissä vuoteen 2015 mennessä ja 
kaupallisten tuotteiden uskottiin olevan markkinoilla viimeistään 2025. Tämän 
tutkimuksen tulosten perusteella voidaan tarkasteltavien energiateknologioiden 
innovaatioprosessia koskeviin tekijöihin pyrkiä vaikuttamaan - edistämistekijöi-
tä vahvistaa ja esteisiin liittyviä haasteita ratkaista. 
 
Avainsanat: puubiomassa, pien- ja mikro-kokoluokan CHP-teknologiat, 
energiateknologiat, innovaatioprosessi, edistämistekijät, esteet, PESTE-
näkökulmat 
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JOHDANTO 

Väestön ja globaalin markkinatalouden kasvun seurauksena energian kysyntä 
lisääntyy tulevaisuudessa. Kasvavaa energian kysyntää ei voida tyydyttää yk-
sinomaan fossiilisilla polttoaineilla, koska näiden polttoaineiden saatavuus on 
rajallinen ja niiden käyttöön perustuva energiatalous aiheuttaa erilaisia ympä-
ristöongelmia. Lisäksi poliittisesti epävakailta alueilta tuotaviin fossiilisiin polt-
toaineisiin sisältyy toimitusvarmuuteen liittyviä riskejä. Näiden haasteiden rat-
kaisemisessa on uusiutuvilla energialähteillä merkittävä rooli tulevaisuudessa.  
 Uusiutuvilla energialähteillä tarkoitetaan aurinko-, tuuli-, vesi- ja bioener-
giaa, maalämpöä sekä aalloista ja vuoroveden liikkeistä saatavaa energiaa. Näi-
den energialähteiden osuus globaalista energian loppukulutuksesta oli 16 % 
vuonna 2009 (REN 21 2011). Suurimman osan (> 60 %) uusiutuvien energialäh-
teiden käytöstä muodosti biomassa (REN 21 2011), joka käsittää metsissä ja pel-
loilla kasvavan biomassan sekä yhdyskunnissa, maataloudessa ja teollisuudessa 
muodostuvan orgaanisen jätemateriaalin. 
 Biomassasta voidaan tuottaa erilaisilla teknologioilla lämpöä ja/tai sähköä. 
Lämmön- ja sähköntuotanto voidaan jakaa hajautettuun ja keskitettyyn energi-
antuotantoon tuotannossa käytettävän teknologian sähkön nimellistehon perus-
teella (Bergman, Lankila & Kässi 2005). Hajautettuun energiantuotantoon sovel-
tuvia alle 1 MWe:n yhdistettyjä lämmön- ja sähköntuotanto- (combined heat and 
power, CHP) teknologioita ovat esimerkiksi diesel- ja kaasumoottorit, höyryko-
neet ja -turbiinit, kaasuturbiinit, ORC-turbiinit sekä stirling-moottorit (Lensu & 
Alakangas 2004). Polttoaineena voidaan käyttää erilaisia kiinteitä, nestemäisiä 
ja kaasumaisia fossiilisia ja biopolttoaineita (Vartiainen, Luoma, Hiltunen & 
Vanhanen 2002). 
 Näiden energiateknologioiden maailmanlaajuista teknologista, taloudellis-
ta ja markkinapotentiaalia on arvioitu sekä mikro-kokoluokan (< 100 kWe) että 
pienen kokoluokan (100 kWe–1 MWe) osalta (Vartiainen ym. 2002). Teknisesti 
toteutettavissa oleva potentiaali arvioitiin suureksi molemmissa kokoluokissa, 
mutta pienen kokoluokan CHP-teknologioiden todettiin olevan taloudellisesti 
kannattavampia. Tulevaisuudessa polttoaineiden hinnan ja saatavuuden näh-
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tiin rajoittavan kasvukehitystä erityisesti maakaasua polttoaineenaan käyttävil-
lä pien- ja mikro-kokoluokan CHP-teknologioilla.  
 Suomen olosuhteissa biomassan käyttöön perustuvien pien- ja mikro-
kokoluokan CHP-teknologioiden oletettiin lisääntyvän merkittävästi pidem-
mällä aikavälillä (Vartiainen ym. 2002). Käytettävissä olevasta biomassasta voi-
taisiin hyödyntää erityisesti metsistä saatavaa puubiomassaa. Työ- ja elinkei-
noministeriö (2007) on arvioinut, että Suomen bioenergian käytön teoreettisista 
lisäysmahdollisuuksista suurin potentiaali (75 %) puubiomassalla. 

Puubiomassapotentiaalin hyödyntäminen edellyttäisi markkinoilla olevaa 
kaupallista teknologiaa. Pien- ja mikro-kokoluokan CHP-teknologiat ovat kui-
tenkin eri kehitysvaiheissa; osa teknologioista on kaupallisia ja hyvin toimivia, 
toiset ovat saavuttamassa kaupallistamisvaiheen pitkän kehitystyön jälkeen ja 
osa lupaavista teknologioista tarvitsee toimiakseen vielä suuria kehityspanoksia 
sekä uusia materiaaliratkaisuja (Motiva 2010). 
 Tämä tutkimus kuuluu Mikro-CHP roadmap -hankkeeseen, jonka tarkoi-
tuksena on selvittää millä tavoin ja millä aikataululla erityisesti puubiomassaa 
polttoaineenaan käyttävät pien- ja mikro-kokoluokan (10–1000 kWe) CHP-
teknologiat, voidaan viedä kaupallisina tuotteina markkinoille. Hankkeen ta-
voitteiden saavuttamiseksi tutkimusongelma jaettiin kahteen tutkimuskysy-
mykseen: 
 
1. Mitkä ovat todennäköisimmät edistämistekijät (drivers) ja esteet (barriers) pi-

en- ja mikro-kokoluokan CHP-teknologioiden innovaatioprosessin, erityi-
sesti kaupallistamisen, eri vaiheissa? 

2. Missä vaiheessa pien- ja mikro-kokoluokan CHP-teknologioiden innovaa-
tioprosessissa ollaan tällä hetkellä ja minkälainen on arvio niiden kaupallis-
tamisen aikataulusta? 
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2 BIOMASSAN ENERGIAKÄYTÖN ERI TEKNOLO-
GIAT 

Tässä luvussa esitellään biomassan termokemialliset konversioteknologiat, jois-
ta tarkastellaan erityisesti arina- ja leijukerrospolttoa ja kaasutusta. Lisäksi käy-
dään läpi pien- ja mikro-kokoluokan CHP-teknologiat: kaasu- ja dieselmoottorit, 
höyrykoneet ja -turbiinit, kaasuturbiinit, ORC-turbiinit sekä stirling-moottorit. 
 
 
2.1 Biomassan konversioteknologiat 
 
 
Biomassaksi luokitellaan kaikki orgaaninen aines, joka on muodostunut levien, 
kasvien, puiden sekä viljelykasvien yhteyttämisen tuloksena mukaan lukien or-
gaaniset jätteet (McKendry 2002a). Biomassasta voidaan tuottaa eri konver-
sioteknologioilla energian lopputuotteita, kuten lämpöä, sähköä sekä liikenne-
polttoainetta (McKendry 2002b). Konversioteknologiat voidaan jakaa biologi-
siin, kemiallisiin ja termokemiallisiin teknologioihin (kuva 1) (Lensu & Alakan-
gas 2004). Biologiset konversioteknologiat perustuvat mikrobien toimintaan, 
kemialliset teknologiat esteröintiin ja transesteröintiin sekä termokemialliset 
teknologiat biomassan lämpökäsittelyyn. Tässä tutkielmassa tarkastellaan yk-
sinomaan termokemiallisia konversioteknologioita, joissa keskitytään polttoon 
ja kaasutukseen. 

 
KUVA 1 Biomassan konversioteknologiat (Lensu & Alakangas 2004, muokattu) 



12 
 
2.2 Biomassan poltto 
 
 
2.2.1 Polton teoriaa 
 
Biomassan polttaminen on käytetyimpiä tapoja hyödyntää biomassan sisältä-
mää kemiallista energiaa (Lensu & Alakangas 2004). Polttamisessa vapautuva 
lämpö voidaan käyttää suoraan lämmitykseen tai sillä voidaan tuottaa höyryä, 
jota hyödynnetään esimerkiksi turbiinin pyörittämiseen ja sähkön tuotantoon. 
Polton etuna muihin termokemiallisiin konversioteknologioihin nähden on sen 
yleinen kaupallinen saatavuus ja helppo yhdistettävyys olemassa olevaan infra-
struktuuriin. 

Polttoprosessi jakaantuu kuivumis-, pyrolyysi- ja jäännöshiilen palamis-
vaiheisiin (Helynen, Flyktman, Mäkinen, Sipilä & Vesterinen 2002). Kuivumis-
vaiheessa (< 100 oC) polttoaineesta haihtuu vesihöyry (Lensu & Alakangas 
2004). Lämpötilan noustessa yli 150 oC alkavat haihtuvat aineet, kuten erilaiset 
hiilivedyt, hiilimonoksidi ja vety, kaasuuntua (pyrolyysi) (Helynen ym. 2002, 
Lensu & Alakangas 2004). Pyrolyysivaiheen jälkeen polttoaineesta jää jäljelle 
jäännöshiili, jonka palamisen tuloksena muodostuu tuhkaa. 
 
2.2.2 Polton teknologiat: arina- ja leijukerrospoltto 
 
Arinapoltto soveltuu kiinteän biomassan, jolla on korkea kosteus- ja tuhkapitoi-
suus sekä vaihteleva partikkelikoko, polttoon lämpöteholtaan pienissä ja kes-
kisuurissa (alle 10 MW) polttoyksiköissä (Lensu & Alakangas 2004). Polttoai-
neena voidaan käyttää esimerkiksi hakkuutähteitä, metsähaketta, puun kuorta, 
sahanpurua tai pellettejä (Vartiainen ym. 2002). Arinapoltossa polttoprosessi 
tapahtuu arinalla, johon polttoaine pyritään syöttämään tasaisena kerroksena 
(Helynen ym. 2002). Palamisilma puhalletaan polttoprosessiin kahdessa tai 
kolmessa vaiheessa. Primääri-ilma syötetään polttoprosessiin arinan alta, ja se-
kundääri- sekä mahdollinen tertiääri-ilma puhalletaan polttoainekerrokseen 
arinan yläpuolelta. Sekundääri- ja tertiääri-ilman tarkoituksena on polttaa polt-
toainekerroksesta haihtuneet palamiskelpoiset kaasut. Arinoiden rakenne vaih-
telee polttoaineen ja kattilan koon mukaan. Käytössä on kiinteitä taso- ja viisto-
arinoita, mekaanisia viistoarinoita ja ketjuarinoita. Esimerkiksi kiinteää arinaa 
voidaan käyttää pienissä kattiloissa, joissa poltetaan hyvälaatuista metsähaketta.  

Leijukerrospolttoa käytetään biomassan polttamiseen lämpöteholtaan 
suuremman kokoluokan (yli 20 MW) laitoksissa (Vartiainen ym. 2002). Leiju-
kerroskattiloissa voidaan polttaa hyvin monentyyppisiä ja erilaatuisia polttoai-
neita joko erikseen tai seospolttona (Obernberger 1997). Leijukerrospoltossa 
biomassa poltetaan kaasun ja petimateriaalin (esimerkiksi hiekka) muodosta-
massa seoksessa, johon puhalletaan primääri-ilmaa alhaalta päin leijumisefektin 
aikaansaamiseksi (Lensu & Alakangas 2004). Leijukerrospoltto voidaan toteut-
taa joko leijukerroksessa (kerrosleiju) tai kiertoleijukerroksessa (kiertoleiju) 
riippuen puhallettavan primääri-ilman nopeudesta. Kerrosleijupoltossa pri-
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määri-ilman nopeus on pieni (1–2,5 m/s), jolloin petimateriaali pysyy leijuker-
roksessa (Obernberger 1997). Kiertoleijupolttoon syötetään primääri-ilmaa suu-
remmalla nopeudella (5–10 m/s), minkä vuoksi kiintoainehiukkaset kulkevat 
leijutuskaasun mukana pois leijutustilasta. Polttoprosessin jatkuvuus taataan 
palauttamalla kiintoainehiukkaset tulipesään syklonilla (Helynen ym. 2002). 
 
 
2.3 Biomassan kaasutus 
 
 
2.3.1 Kaasutuksen teoriaa 
 
Kaasutus on termokemiallinen prosessi, jossa kaasuttava aine, kuten ilma, hap-
pi, vesihöyry tai joku muu hapenkantaja, reagoi kiinteän tai nestemäisen polt-
toaineen kanssa korkeassa lämpötilassa (700–1200 oC) muodostaen polttokaa-
suseoksen (Lensu & Alakangas 2004, Raiko, Saastamoinen, Hupa & Kurki-
Suonio 2002). Polttokaasuseosta kutsutaan tuotekaasuksi, jonka muodostumi-
sen edellytyksenä on, että happea tuodaan prosessiin vähemmän kuin polttoai-
neen täydellinen palaminen edellyttää (Helynen, Hongisto, Hämäläinen, Kor-
kiakoski, Kurkela, Kytö, Laurikko, Mattila, Mäkinen, Peltola, Rosenberg, Sipilä, 
Viinikainen & Vanttola 2004). 

Tuotekaasu syntyy kaasutusprosessin eri vaiheissa muodostuvista kaa-
suista ja sen energiapitoisuus vastaa noin 75–80 % biomassan energiasisällöstä 
(McKendry 2002c). Tuotekaasun koostumus riippuu käytetystä kaasutusmene-
telmästä (Helynen ym. 2004), ja se sisältää palavia komponentteja, kuten vetyä, 
hiilimonoksidia, metaania sekä pyrolyysivaiheessa muodostuvia korkeampia 
hiilivetyjä ja tervoja (Alakangas & Flyktman 2001, Helynen ym. 2004). Lisäksi 
tuotekaasussa on inerttejä kaasuja, kuten typpeä ja hiilidioksidia (Alakangas & 
Flyktman 2001), ja polttoaineesta peräisin olevia epäpuhtauksia (Helynen ym. 
2004). Tuotekaasua voidaan hyödyntää eri tavoin; siitä voidaan polttamalla 
tuottaa lämpöä tai sitä voidaan käyttää suoraan kaasumoottoreissa tai                 
-turbiineissa (Alakangas & Flyktman 2001). 

Kaasutusprosessi voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen: polttoaineen kuivu-
miseen, haihtuvien yhdisteiden vapautumiseen eli pyrolyysiin sekä jäännöshii-
len kaasutus- ja palamisreaktioihin (Alakangas & Flyktman 2001, Helynen ym. 
2004). Biomassan kuivumisvaiheessa polttoaineesta haihtuu vesihöyry (Ala-
kangas & Flyktman 2001). Pyrolyysi tapahtuu noin 200 oC:ssa, jolloin biomas-
sasta haihtuvat useat kaasut, kuten vety, hiilimonoksidi, metaani, hiilivedyt ja 
tervat (Konttinen, Moilanen, Vepsäläinen, Kallio, Hupa & Kurkela 2003). Pyro-
lyysistä jää jäljelle jäännöskoksi, joka on käytännössä hiilen ja polttoaineen tuh-
kan seos. Jäännöskoksin hiili reagoi edelleen vesihöyryn ja hiilidioksidin kanssa 
muodostaen vetyä ja hiilimonoksidia. 
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2.3.2 Erilaiset kaasutusreaktorit 
 
Kaasutusreaktorit voidaan jakaa kiinteäpeti- ja leijupetikaasuttimiin sekä pöly-
kaasuttimiin (kuva 2) (Lensu & Alakangas 2004, McKendry 2002c). Kiinteäpeti-
kaasutusta käytetään yleensä energiantuotannossa, jossa kaasuttimen lämpöte-
ho on alle 10–15 MW (Kurkela 2002, Lensu & Alakangas 2004, Helynen ym. 
2002). Leijukerroskaasutus soveltuu parhaiten lämpöteholtaan suuremman ko-
koluokan (> 20 MW) kaasutusyksiköihin (Helynen ym. 2002). Pölykaasutus on 
kehitetty hienojakoisen kivihiilen kaasutukseen, minkä vuoksi se ei sovellu 
biomassan kaasutukseen (McKendry 2002c). 
 

 
KUVA 2 Kaasutusreaktorit ja niiden toimintaperiaatteet (Helynen ym. 2002) 
 
Kiinteäpetikaasuttimissa polttoaine syötetään kaasutusreaktorin yläosaan, josta 
se valuu painovoiman vaikutuksesta hitaasti alaspäin (Kurkela 2002). Polttoai-
neeksi soveltuvat tasalaatuiset palamaiset polttoaineet (esimerkiksi puuhake) 
tai hienojakoiset kevyet polttoaineet, kuten sahanpuru ja metsätähdemurske 
(Kurkela 2002, Helynen ym. 2002). Kiinteäpetikaasuttimet voidaan jakaa kaasu-
tusreaktoriin syötettävän ilman ja polttoaineen virtaussuuntien suhteen mu-
kaan vasta- ja myötävirtakaasuttimiin (McKendry 2002c). 

Vastavirtakaasuttimessa ilma ja vesihöyry syötetään kaasutusreaktoriin 
alhaalta (Kurkela 2002). Tälle kaasutusreaktorille on ominaista tuotekaasun al-
hainen lämpötila (esimerkiksi biomassalla 80–300 oC) ja korkeat hiilivety- ja ter-
vapitoisuudet. Myötävirtakaasutuksessa ilma syötetään kaasutusreaktoriin si-
vusta, jolloin polttoaine ja ilma kulkevat samaan suuntaan mahdollistaen alhai-
set hiilivety- ja tervapitoisuudet. ”Häkäpöntöksi” kutsuttua myötävirtakaasu-
tusreaktoria käytettiin liikennekäytössä Suomessa jo toisen maailmansodan ai-
koihin, ja energiantuotantosovelluksia, lähinnä puukaasutus ja kaasumootto-
riyhdistelmiä, on kehitetty parin viime vuosikymmenen ajan. Energiantuotan-
tosovellusten haasteena ovat kuitenkin olleet liian korkeat tervapitoisuudet, 
minkä vuoksi yhtäkään kaupallista prosessia ei ole onnistuttu kehittämään. 
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2.3.3 Tuotekaasun puhdistusmenetelmät 
 
Kaasutuksessa muodostuva tuotekaasu sisältää polttoaineesta peräisin olevia 
epäpuhtauksia, jotka voivat aiheuttaa kaasuttimen jälkeisten laitteistojen kor-
roosiota tai eroosiota (Helynen ym. 2004). Epäpuhtaudet voidaan poistaa tuote-
kaasusta joko kylmä- tai kuumapuhdistukseen perustuvilla menetelmillä. Kyl-
mäpuhdistuksessa tuotekaasu jäähdytetään alle 150 oC:seen, minkä jälkeen tuo-
tekaasu pestään vedellä. Vesipesussa tuotekaasusta poistuu valtaosa epäpuhta-
uksista, kuten tervoista, mutta ongelmaksi muodostuu jäähdytysveden likaan-
tuminen ja erityisesti sen puhdistaminen. Puhdistusprosessit ovat monimutkai-
sia, minkä vuoksi ne eivät sovellu pienen kokoluokan kaasutuslaitoksiin. 

Kuumapuhdistuksessa tuotekaasun epäpuhtaudet pyritään poistamaan si-
ten, ettei tuotekaasun sisältämää lämpöä menetetä kylmäpuhdistuksen tavoin 
(Helynen ym. 2004). Esimerkiksi tervojen puhdistusteknologiana voidaan käyt-
tää kuumapuhdistusta, jossa tervat muunnetaan eri tavoin yksinkertaisemmiksi 
yhdisteiksi (McKendry 2002c). Lämpökrakkauksessa tervojen hajoaminen pe-
rustuu korkeaan lämpötilaan (900–1100 oC) ja katalyyttisessä krakkauksessa eri-
laisiin katalyytteihin. Kylmä- ja kuumapuhdistuksen lisäksi tervojen poistami-
nen tuotekaasusta voidaan toteuttaa kehittämällä olemassa olevaa kaasutustek-
nologiaa. 
 
 
2.4 Pien- ja mikro-kokoluokan CHP-teknologiat 
 
 
2.4.1 Kaasu- ja dieselmoottorit 
 
Mäntämoottorista ja siihen liitetystä generaattorista koostuvat moottorivoimalat 
voidaan jakaa polttoaineen käytön perusteella kaasu-, diesel- ja kaksoispoltto-
ainemoottoreihin (Vartiainen ym. 2002). Kaasumoottoreita käytetään pääasiassa 
yhdistetyssä lämmön- ja sähköntuotannossa, ja dieselmoottoreiden käyttö kes-
kittyy lähinnä varavoimasovelluksiin. Moottorit soveltuvat parhaiten kohteisiin, 
joissa edellytetään hyvää sähköntuotannon hyötysuhdetta sekä tarvitaan säh-
köä ja lämpöä tasaisesti ympäri vuoden. Sovelluskohteita ovat esimerkiksi sahat, 
konepajat, sairaalat, kylpylät, kasvihuoneet sekä kauko- ja aluelämpöjärjestel-
mät. 

Kaasu- ja dieselmoottoreiden tehoalueet ovat laajat: pienimmät moottorit 
ovat teholtaan alle 200 kW, kun suurimmat moottorit voivat saavuttaa useiden 
megawattien tehon (Vartiainen ym. 2002). Moottoreiden sähköntuotannon hyö-
tysuhde on 30–45 % ja kokonaishyötysuhde yhdistetyssä lämmön- ja sähkön-
tuotannossa 75–90 %. Moottoreiden pakokaasujen sisältämä lämpö voidaan 
hyödyntää esimerkiksi lämpimän veden tai prosessihöyryn tuottamiseen. Polt-
toainevalikoima on myös laaja, sillä moottoreissa voidaan käyttää fossiilisten 
polttoaineiden lisäksi biomassasta tuotettuja nestemäisiä ja kaasumaisia poltto-
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aineita, kuten bioetanolia, biodieseliä, biokaasua tai kaasutuksessa tuotettavaa 
tuotekaasua (Lensu & Alakangas 2004, Vartiainen ym. 2002). 
 
2.4.2 Höyrykoneet ja -turbiinit 
 
Höyrykone ja -turbiini ovat tällä hetkellä käytetyintä teknologiaa yhdistetyssä 
lämmön- ja sähköntuotannossa (Lensu & Alakangas 2004). Molempien teknolo-
gioiden toiminta perustuu suljettuun prosessiin: vesi höyrystetään korkeapai-
neiseksi höyryksi, joka johdetaan joko höyrykoneeseen tai -turbiiniin (van Loo 
& Koppejan 2007). Höyrykoneessa korkeapaineinen höyry liikuttaa mäntää, jo-
ka on yhdistetty kampiakselilla sähköä tuottavaan generaattoriin (Vartiainen 
ym. 2002). Höyryturbiinissa paineistettu höyry pyörittää turbiinin siipiä, joiden 
mekaaninen liike-energia muunnetaan generaattorissa sähköenergiaksi (van 
Loo & Koppejan 2007). Sähkön tuotannon lisäksi sekä höyrykoneen sylinterin 
että höyryturbiinin siipien läpi kulkenutta paisunutta höyryä voidaan käyttää 
lämmön tuottamiseen. 

Höyryturbiineja on saatavilla 500 kWe–500 MWe ja höyrykoneita 25 kWe–
1,5 MWe kokoluokissa (van Loo & Koppejan 2007). Höyrykoneet soveltuvat kui-
tenkin parhaiten alle 1 MWe:n laitoksiin, joissa niiden taloudellinen kilpailuky-
ky höyryturbiineihin verrattuna on parempi (Vartiainen ym. 2002). Höyryntuo-
tanto tapahtuu sekä höyrykone- että höyryturbiinikäytössä erillisessä höyrykat-
tilassa, jonka polttoaineena voidaan käyttää kiinteää, nestemäistä tai kaasu-
maista fossiilista tai biopolttoainetta (Vartiainen ym. 2002). Biopolttoaineista 
voidaan käyttää esimerkiksi erilaisia puuperäisiä polttoaineita, kuten metsäha-
ketta tai purua. Sähköntuotannon hyötysuhteet ovat höyrykoneessa alle 10 % 
(van Loo & Koppejan 2007) ja pienemmän kokoluokan laitosten höyryturbii-
neilla 15–35 % (Vartiainen ym. 2002). Molemmat teknologiat soveltuvat käytet-
täväksi esimerkiksi sahoilla tai konepajoilla sekä kauko- ja aluelämmön tuotan-
nossa. 
 
2.4.3 Kaasuturbiinit 
 
Kaasuturbiinit voidaan jakaa avoimiin ja suljettuihin prosesseihin perustuviin 
kaasuturbiineihin (van Loo & Koppejan 2007). Avoimen prosessin kaasutur-
biinissa palaminen tapahtuu kaasuturbiinilaitteiston polttokammiossa, josta pa-
lokaasut johdetaan turbiinin siipien läpi. Mikroturbiineiksi kutsutaan avoimeen 
prosessiin perustuvia kaasuturbiineita, joiden sähköntuotannon teho on 25–250 
kW (Vartiainen ym. 2002). Mikroturbiinit koostuvat yhdelle akselille laake-
roiduista generaattorista, kompressorista ja turbiinista. Niiden polttoaineena 
voidaan käyttää erilaisia kaasumaisia ja nestemäisiä polttoaineita, kuten maa-
kaasua, biokaasua, biomassan kaasutuksen tuotekaasua, dieselöljyä ja etanolia. 

Suljettuun prosessiin perustuvan kaasuturbiinin toiminta perustuu tur-
biinilaitteiston polttokammiossa tapahtuvan palamisen sijasta ulkoiseen läm-
möntuotantoon (van Loo & Koppejan 2007). Lämpö tuotetaan kaasuturbiinin 
ulkopuolella, josta se siirretään työkaasuun lämmönsiirtimen kautta. Tämän 
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jälkeen työkaasu paineistetaan kompressorilla ja johdetaan turbiiniin. Työkaa-
suna voidaan käyttää ilmaa, heliumia tai vetyä, ja polttoaineeksi soveltuvat 
myös kiinteät polttoaineet, joiden käyttäminen avoimeen prosessiin perustu-
vassa kaasuturbiiniteknologiassa on monimutkaista. 

Molemmissa kaasuturbiiniteknologiavaihtoehdoissa turbiinin mekaaninen 
liike-energia muunnetaan generaattorilla sähköenergiaksi (Lensu & Alakangas 
2004). Sähköntuotannon hyötysuhde riippuu voimakkaasti turbiinien tehosta; 
alle 1 MWe:n kokoluokassa se jää alle 25 %:iin (Vartiainen ym. 2002). Sähkö-
energian lisäksi palokaasujen ja paisuneen työkaasun lämpöenergia voidaan 
hyödyntää lämpimän käyttöveden tai höyryn tuottamiseen (Lensu & Alakangas 
2004). Yhdistetyssä lämmön- ja sähköntuotannossa kokonaishyötysuhde on 75–
85 % (Vartiainen ym. 2002). Kaasuturbiinit soveltuvat parhaiten kohteisiin, jois-
sa on tasainen lämmön tai höyryn tarve. Sovelluskohteita ovat esimerkiksi pro-
sessiteollisuus, kuten panimo- ja elintarviketeollisuus, hotellit sekä kasvihuo-
neet. 
 
2.4.4 ORC-turbiinit 
 
Organic Rankine Cycle eli ORC–prosessi perustuu tavanomaiseen höyryvoima-
laitosprosessiin (Obernberger, Carlsen & Biedermann 2003). ORC-prosessissa 
käytetään kiertoaineena vesihöyryn sijasta orgaanista yhdistettä, jonka höyrys-
tymiseen tarvittava lämpömäärä on pienempi kuin veden (Sipilä, Pursiheimo, 
Savola, Fogerholm, Keppo & Ahtila 2005). Tämä mahdollistaa matalampien 
prosessilämpötilojen käyttämisen, mistä on hyötyä etenkin pienemmässä koko-
luokassa (van Loo & Koppejan 2007, Obernberger ym. 2003). Orgaanisena yh-
disteenä voidaan käyttää silikoniöljyä, tolueenia, isobutaania tai isopentaania 
(Obernberger ym. 2003, Sipilä ym. 2005). 

ORC-prosessi voidaan kytkeä lämmöntuotantoyksikköön, joka voi olla 
poltto- tai kaasutusprosessi (Helynen ym. 2002), joko suoraan tai kuumaöljypii-
rin välityksellä (Obernberger ym. 2003). Biomassaa polttoaineenaan käyttävät 
laitokset käyttävät ORC-prosessia kuumaöljypiiriin kytkettynä (Obernberger 
ym. 2003); kuumaöljypiirissä kiertävä öljy kuumennetaan ensin lämmöntuotan-
toyksikössä, minkä jälkeen lämpö siirretään lämmönvaihtimien kautta ORC-
prosessin kiertoaineeseen (Sipilä ym. 2005). Höyrystyneen kiertoaineen, turbii-
nin ja generaattorin avulla tuotetaan sähköenergiaa, ja paisunut kiertoaine joh-
detaan lauhduttimeen, jossa sen sisältämä lämpö voidaan hyödyntää esimer-
kiksi kaukolämpönä. Sähköntuotannon hyötysuhteet vaihtelevat kirjallisuuden 
mukaan: van Loo ja Koppejan (2007) ilmoittavat hyötysuhteeksi 10–14 % ja 
Dong, Liu ja Riffat (2009) noin 20 % polttoaineen sisältämästä energiamäärästä. 
Lisäksi van Loo ja Koppejan (2007) toteavat, että ORC-prosessin sähköntuotan-
non todellinen hyötysuhde on pienempi, koska ORC-laitteistojen sähköenergian 
kulutus on suhteellisen suurta. 

ORC-teknologiaa on kaupallisesti saatavilla sähköteholtaan 300–1500 kW 
kokoluokissa (van Loo & Koppejan 2007, Obernberger ym. 2003). ORC-
prosessin etuna ovat teknologian varmatoimisuus (Dong ym. 2009) ja alhaiset 
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käyttökustannukset (Obernberger ym. 2003). Investointikustannukset ovat hie-
man suuremmat kuin höyryvoimalaitosprosessiin perustuvalla laitoksella (van 
Loo & Koppejan 2007). Dongin ym. (2009) mukaan tulevaisuuden haasteena on 
yhtäaikaisesti sekä pienentää investointikustannusta että parantaa sähköntuo-
tannon hyötysuhdetta. 
 
2.4.5 Stirling-moottorit 
 
Stirling-moottoria pidetään yhtenä lupaavimmista hajautetun energiantuotan-
non CHP-teknologioista (Lensu & Alakangas 2004). Yksinkertaisimmillaan stir-
ling-moottori koostuu kuumasta ja kylmästä sylinteristä ja sen toiminta perus-
tuu suljettuun prosessiin, jossa työkaasu liikkuu näiden sylintereiden välillä 
vuoron perään laajeten ja puristuen (Obernberger ym. 2003). Lämmöntuotanto 
tapahtuu sylintereiden ulkopuolella, josta lämpö siirretään lämmönvaihtimilla 
työkaasuun. Työkaasuna voidaan käyttää joko ilmaa, heliumia tai vetyä. Työ-
kaasun paineenvaihtelu muunnetaan suljetun sylinteritilan sisällä olevan män-
nän mekaaniseksi energiaksi (Vartiainen ym. 2002). 

Stirling-moottorit soveltuvat mikro-kokoluokan (< 100 kWe) yhdistettyyn 
lämmön- ja sähköntuotantoon (van Loo & Koppejan 2007). Kehitys on kuitenkin 
keskittynyt lähinnä pien- ja rivitalo- sekä maatilasovelluksiin, joissa tarvittava 
sähköteho on 2–20 kWe (Vartiainen ym. 2002). Ulkoinen lämmöntuotanto mah-
dollistaa erilaisten kiinteiden, nestemäisten ja kaasumaisten polttoaineiden, ku-
ten biomassan, öljyn tai maakaasun, käytön. Sähköntuotannon hyötysuhde 
vaihtelee polttoaineesta riippuen, esimerkiksi maakaasulla se on 25–30 % ja 
biomassalla alle 20 %. Kokonaishyötysuhde on 75–85 %, kun lämpö hyödynne-
tään käyttöveden tai tilojen lämmittämiseen. 

Stirling-moottorin etuja samankokoisiin otto- ja dieselmoottorin nähden 
ovat alemmat päästöt, alhaisempi melutaso sekä pidempi huoltoväli (Vartiainen 
ym. 2002). Obernbergerin ym. (2003) mukaan stirling-moottoreiden tulevaisuu-
den haasteet liittyvät erityisesti sähköntuotannon hyötysuhteen parantamiseen 
sekä moottorin toimintavarmuuden parantamiseen ja yksikköhinnan pienen-
tämiseen. Sähköntuotannon hyötysuhteen pitäisi olla 12–20 % polttoaineen si-
sältämästä energiasta sekä laitteistojen täytyisi olla varmatoimisia ja automati-
soituja, jotta suorituskyky olisi myös taloudellisesti kilpailukykyinen. 
 
2.4.6 Pien- ja mikro-kokoluokan CHP-teknologioiden yhteenveto 
 
Pien- ja mikro-kokoluokan CHP-teknologioiden tyypilliset yksikkötehot ja säh-
köntuotannon hyötysuhteet on koottu edellisten kappaleiden perusteella tau-
lukkoon 1. Pienen kokoluokan (> 100 kWe) CHP-teknologioiksi soveltuvat kaa-
su- ja dieselmoottorit, höyrykoneet ja -turbiinit, kaasuturbiinit sekä ORC-
turbiinit. Mikro-kokoluokkaan painottuvat erityisesti stirling-moottorit. Pien- ja 
mikro-kokoluokan sähköntuotannon hyötysuhteet jäävät yleisesti alle 30 %:iin 
polttoaineen sisältämästä energiasta, kun polttoaineena käytetään biomassaa. 
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Ainostaan kaasu- ja dieselmoottoreilla on mahdollista päästä muita teknologioi-
ta parempaan sähköntuotannon hyötysuhteeseen. 

Tarkasteltavien energiateknologioiden investointikustannukset on esitetty 
myös taulukossa 1. Investointikustannukset perustuvat pääasiassa Vartiaisen 
ym. (2002) tietoihin ja ne sisältävät sekä lämmön- että sähköntuotantoon tarvit-
tavien komponenttien kustannukset. ORC-turbiinin investointikustannuksena 
käytettiin Heinimön ja Jäppisen (2005) ilmoittamaa lukuarvoa, mutta muiden 
CHP-teknologioiden investointikustannuksiin verrattuna se sisältää yksin-
omaan sähköntuotannon aiheuttaman lisäkustannuksen. 
 
TAULUKKO 1 Pien- ja mikro-kokoluokan CHP -teknologioiden ominaisuuksia 
 

Tyypillinen Sähköntuotannon Investointi- 

yksikköteho hyötysuhde kustannus 

  (kWe) (%) (€/kWe) 

Kaasu- ja dieselmoottorit -10000 (1) 30 – 45 (1) 450 – 1400 (1) 

Höyrykoneet ja  > 25 (höyrykone) (2) < 10 (2) 

1500 – 3000 (1) -turbiinit > 500 (höyryturbiini) (2) < 35 (2) 

Kaasuturbiinit (*) 25 – 250 (1) 25 – 30 (1) 1000 – 1700 (1) 

ORC-turbiinit 300 – 1000 (2)  10 – 20 (2,3) ~ 2800 (4) (**) 

Stirling-moottorit < 100 (2) < 20 (1) 1400 – 2200 (1) 

 
(1) Vartiainen ym. (2002) 
(2) van Loo & Koppejan (2007) 
(3) Dong ym. (2009) 
(4) Heinimö & Jäppinen (2005) 
(*) Tarkasteltavana on ainoastaan mikroturbiini 
(**) Investointikustannus sisältää vain sähköntuotannon aiheuttaman lisäkustannuksen 
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3 UUDEN TEKNOLOGIAN TIE KOHTI KAUPALLI-
SIA MARKKINOITA 

Tässä luvussa esitellään tutkimuksellisesta näkökulmasta uuden teknologian tie 
tutkimus- ja kehitysvaiheesta kohti kaupallisia markkinoita. Ensin käydään läpi 
uuteen teknologiaan liittyvän innovaatioprosessin tutkimusta ja sen kehittymis-
tä. Tämän jälkeen tarkastellaan tarkemmin erityisesti uuteen energiateknologi-
aan liittyvän innovaatioprosessin vaiheita ja käsitellään vaiheisiin liittyviä eri-
tyispiirteitä. 
 
 
3.1 Innovaatioprosessista innovaatiosysteemiin 
 
 
3.1.1 Innovaatioprosessin lineaari- ja interaktiivinen malli 
 
Uuteen teknologiaan liittyvän innovaatioprosessin etenemisestä on yritetty ke-
hittää lukuisia malleja viime vuosisadan aikana (Gallagher, Holdren & Sagar 
2006). Ensimmäisen mallin, jossa uusi ja kehittynyt teknologia levittäytyy 
markkinoille, kuvasi taloustieteilijä Joseph Schumpeter (Jaffe, Newell & Stavins 
2002, Foxon 2003). Schumpeter havaitsi innovaatioprosessin sisältävän kolme 
vaihetta: keksinnön, innovaation ja diffuusion. Keksintö on tieteellisesti tai tek-
nisesti uuden tuote-/prosessi-idean ensimmäinen käytännön demonstraatio, ja 
innovaatio on keksinnön ensimmäinen markkinoilla oleva kaupallinen sovellus. 
Diffuusio on puolestaan vaihe, jossa kaupallisesti menestynyt innovaatio leviää 
vähitellen laajempaan käyttöön innovaation käyttäjien omaksumisen myötä. 

Innovaatioprosessin lineaarimalli perustuu Joseph Schumpeterin havait-
semaan yksinkertaiseen kolmivaiheiseen malliin (Foxon 2003). Lineaarimalli 
kuvaa innovaatioprosessin suoraviivaisena ja vaiheittaisena prosessina, joka 
etenee tutkimus- ja kehitysvaiheiden (T&K) sekä demonstraatiovaiheen kautta 
innovaation diffuusioon (kuva 3) (Foxon 2003, Gallagher ym. 2006). Innovaatio- 
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KUVA 3 Innovaatioprosessin lineaarimalli 
 
prosessin lineaarimallissa uutta teknologiaa ikään kuin työnnetään markkinoil-
le (Valtakari, Pulkkinen, Leminen, Pelkonen, Rajahonka, Kiuru & Laurila 2004). 
Teknologian työnnöllä (technology push) tarkoitetaan prosessia, jonka mukaan 
uusien teknologioiden markkinoille leviämiseen voidaan parhaiten vaikuttaa 
kasvattamalla tutkimus- ja kehitysvaiheen taloudellisia resursseja (Foxon 2003). 
Ajatus teknologian työnnöstä markkinoille liittyi toisen maailmansodan jälkei-
seen vaiheeseen, jolloin panostettiin runsaasti julkisia varoja perustutkimuksen 
tekemiseen tuotteiden kysynnän ylittäessä niiden tarjonnan (Kuusisto & Meyer 
2003). 

Klinen ja Rosenbergin (1986) mukaan innovaatioprosessin lineaarimalli 
kuitenkin vääristää todellisuutta monella tavalla. Lineaarimallista puuttuvat 
esimerkiksi innovaatioprosessiin luontaisella tavalla kuuluvat eri vaiheiden vä-
liset vuorovaikutukset (feedbacks) ja oppimisprosessit. Lisäksi lineaarimallin ole-
tus, jonka mukaan teknologian työntö on innovaatioprosessin ainoa eteenpäin 
vievä voima, on harhaanjohtava, koska miltei aina uuden innovaation menes-
tyminen edellyttää myös markkinoiden kysynnän tyydyttämistä. 

Innovaatioprosessin interaktiivisessa mallissa painotetaan lineaarisesta 
mallista poiketen markkinoiden kysyntävetoisuutta (Valtakari ym. 2004). Ky-
syntävetoisuudella (demand-pull) tarkoitetaan prosessia, jonka mukaan tuottei-
den kysynnän oletetaan parhaiten edistävän uusien teknologioiden leviämistä 
markkinoille (Foxon 2003). Kysyntävetoisuuden lisäksi interaktiivisessa mallis-
sa korostetaan innovaatioprosessin eri vaiheiden välistä vuorovaikutusta (Val-
takari ym. 2004). Innovaatioprosessissa tieto liikkuu eri vaiheiden välillä mo-
lempiin suuntiin; esimerkiksi teknologian kaupallisilta markkinoilta saatava 
tieto välittyy takaisin teknologian tutkimus- ja kehitysvaiheisiin, joissa teknolo-
giaa kehitetään markkinoilta saadun tiedon perusteella vastaamaan käyttäjien 
tarpeita (Foxon, Gross, Chase, Howes, Arnall & Anderson 2005). 

Nykyään sekä lineaariseen innovaatioprosessin malliin liittyvä teknologi-
an työntö että interaktiivisessa innovaatioprosessin mallissa painottuva kysyn-
tävetoisuus nähdään tärkeinä innovaatioprosessin näkökulmina (Foxon 2003). 
Klinen ja Rosenbergin (1986) mukaan onnistunut innovaatioprosessi itse asiassa 
vaatii sekä teknologia- että markkinatarpeiden tyydyttämistä. Näiden näkö-
kulmien lisäksi korostetaan teknologian työnnön ja kysyntävetoisuuden välistä 
vuorovaikutusta (Foxon 2003). Innovaatioprosessin voidaankin ajatella olevan 
erilaisia vuorovaikutussuhteita ja erityyppisiä oppimisilmiöitä sisältävä proses-
si, jossa innovaation teknisiä mahdollisuuksia yritetään sovittaa yhteen mark-
kinoiden mahdollisuuksien kanssa (Freeman & Soete 1997). 
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3.1.2 Innovaatiosysteemi 
 
Foxonin (2003) mukaan innovaatioihin liittyvä tutkimus käsittelee tänä päivänä 
innovaatioiden syntymistä innovaatioprosessia laajemmasta näkökulmasta, jos-
sa lähestymistapana käytetään systeemiajattelua. Innovaatioprosessi kuvataan 
epälineaarisena ja dynaamisena systeeminä, joka sisältää lukuisia eri toimijoita 
ja heidän välisiä positiivisia ja negatiivisia vuorovaikutuksia (Foxon ym. 2005). 
Esimerkiksi OECD (1999, 2002a) määrittelee innovaatioprosessin innovaatiosys-
teemiin kuuluvien eri toimijoiden ja instituutioiden, kuten erikokoisten yritys-
ten, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, loppukäyttäjien sekä hallinnollisten ja 
lainsäädäntöelinten, väliseksi vuorovaikutukseksi, joka on luonteeltaan sekä 
tiedollista vuorovaikutusta että tuotteiden ja palveluiden vaihdantaa. 

Innovaatiosysteemi sisältyy puolestaan laajempaan institutionaaliseen jär-
jestelmään, joka luo edellytykset innovaatioiden kehittymiselle (Foxon 2003). 
Institutionaalinen järjestelmä koostuu eri tekijöistä, kuten laista, säädöksistä, 
normeista ja arvoista (Foxon ym. 2005). Esimerkiksi taloudellisten ohjauskeino-
jen käyttö riippuu institutionaalisesta järjestelmästä, minkä vuoksi politiikka on 
tärkeässä roolissa institutionaalisen järjestelmän muuttamisessa innovaatioiden 
kehittymisen kannalta edullisempaan suuntaan (Foxon 2003). 

Carbon Trust on kehittänyt erään esitystavan, jossa yhdistetään innovaa-
tioprosessi ja sen sisältämät vaiheet, teknologian työntö sekä kysyntävetoisuus 
laajempaan näkökulmaan – innovaatiosysteemiin (kuva 4) (Foxon 2003, Foxon, 
Makuch, Mata & Pearson 2003). Innovaatiosysteemi sisältää eri toimijoita, kuten  
 

 
KUVA 4 Eräs esitystapa innovaatiosysteemistä (Foxon 2003, Foxon ym. 2003, muokattu) 
 
yrityksiä, korkeakouluja, tutkimuslaitoksia, asiakkaita ja rahoittajia, joilla on 
erilainen rooli uuden teknologian kehittämisessä ja markkinoille viemisessä. 
Esimerkiksi uuden teknologian saamiseksi markkinoille ja asiakkaiden tarpei-
den täyttämiseksi yritys tarvitsee rahoitusta, jota tarjoavat erityyppiset sijoitta-
jat, kuten vakuutusyhtiöt, pankit, pääomasijoittajat ja enkelisijoittajat (Foxon 
2003). Korkeakoulut ja tutkimuslaitokset tuottavat puolestaan uutta tietoa tut-



23 
 
kimus- ja kehitysvaiheessa. Lisäksi valtio voi poliittisilla ohjauskeinoilla edistää 
uuden teknologian kehittymistä innovaatioprosessin eri vaiheissa (Foxon 2003). 

Innovaatioprosessin tarkasteleminen innovaatiosysteemin näkökulmasta 
ei kuitenkaan sulje pois innovaatioprosessin sisältämiä vaiheita, vaan asettaa 
vaiheet laajempaan asiayhteyteen (Foxon 2003). Itse asiassa eri vaiheiden avulla 
voidaan tunnistaa esimerkiksi uuden teknologian kaupallistumisen haasteet, 
jotka liittyvät innovaatioprosessin eri vaiheisiin (Foxon ym. 2005). Innovaatio-
prosessista voidaankin tunnistaa erilaisia vaiheita, kuten tutkimus- ja kehitys-, 
demonstraatio- ja kaupallistamisvaiheet sekä diffuusio (Foxon 2003, Foxon ym. 
2005), joita käsitellään tarkemmin seuraavassa kappaleessa. 
 
 
3.2 Uuteen energiateknologiaan liittyvän innovaatioprosessin 

vaiheet ja erityispiirteet 
 
 
3.2.1 Tutkimus- ja kehitysvaihe 
 
Uuden energiateknologian tutkimus- ja kehitysvaihe sisältää kolme toiminta-
kokonaisuutta: perus- ja soveltavan tutkimuksen sekä tuotekehityksen vaiheet 
(Gallagher ym. 2006). OECD:n (2002b) mukaan perustutkimus on kokeellista tai 
teoreettista työtä, jossa kerätään uutta tietoa tarkasteltavasta ilmiöstä tai havai-
tusta tosiasiasta. Perustutkimuksessa ei kiinnitetä huomiota tarkasteltavan il-
miön tai havaitun tosiasian käytännön sovelluskohteisiin, vaan siinä pyritään 
ennemminkin muotoilemaan ja testaamaan teorioita ja hypoteeseja. Perustut-
kimuksen tulokset julkaistaan yleensä tieteellisissä aikakausjulkaisuissa. 

Soveltavassa tutkimuksessa etsitään perustutkimuksen tuloksille mahdol-
lista käyttöä tai kartoitetaan uusia mahdollisia tapoja saavuttaa ennalta määrite-
tyt tavoitteet (OECD 2002b). Soveltavan tutkimuksen tulokset ovat ensisijaisesti 
voimassa vain yhdelle tai rajatulle määrälle tuotteita, operaatioita tai systeemejä, 
minkä vuoksi soveltavasta tutkimuksesta saatava tieto yleensä patentoidaan. 
Tutkimus- ja kehitysvaiheen kolmannessa kokonaisuudessa, tuotekehityksen 
vaiheessa, tuotetaan olemassa olevasta tutkimus- ja käytännöntason tiedosta 
systemaattisesti uusia materiaaleja, tuotteita ja laitteita. 
 
3.2.2 Demonstraatiovaihe 
 
Demonstraatiovaihe koostuu tyypillisesti yhdestä tai useammasta projektista, 
joiden tarkoituksena on tuoda uusi energiateknologia lähemmäksi kaupallisia 
markkinoita osoittamalla teknologian tekninen ja taloudellinen elinkelpoisuus 
(Sagar & Gallagher 2004). Projekteissa testataan uutta energiateknologiaa labo-
ratorio-olosuhteita suuremmassa mittakaavassa ja lähempänä todellisia toimin-
taolosuhteita, jolloin saadaan tarkempaa tietoa teknologian teknisestä ja talou-
dellisesta suorituskyvystä. Näiden tietojen perusteella uuden energiateknologi-
an suorituskykyä voidaan edelleen kehittää ja parantaa sekä kaupallistamista 



24 
 
edistää. Projektien tarkoituksena on myös lisätä valmistajien ja potentiaalisten 
asiakkaiden luottamusta uutta energiateknologiaa kohtaan. Uuden energiatek-
nologian demonstraatiovaiheessa esiintyy kuitenkin lukuisia haasteita, jotka 
liittyvät esimerkiksi demonstraatioprojektien rahoittamiseen sekä demonstraa-
tioiden korkeisiin kustannuksiin ja pieneen markkinaosuuteen. 

Julkisen sektorin rahoitus vähenee asteittain siirryttäessä uuden energia-
teknologian tutkimus- ja kehitysvaiheesta demonstraatiovaiheeseen (kuva 5) 
(Gallagher ym. 2006). Demonstraatioprojekti vaatii kuitenkin suurta taloudellis-
ta pääomaa, minkä vuoksi uuden energiateknologian demonstraatiovaiheen 
toteuttaminen yksinomaan yksityisen sektorin toimesta on haastavaa (Sagar & 
Gallagher 2004). Yrityksen voi olla vaikea saada rahoitusta, koska uudesta 
energiateknologiasta saatavien taloudellisten tuottojen realisoitumisen aikajän-
ne on liian pitkä, mikä aiheuttaa liian suuren riskin yksityiselle rahoitukselle. 
 

 
KUVA 5 Eräs malli yrityksen riskiprofiilista innovaatioprosessin eri vaiheissa (COWI 

2009, muokattu) 
 
Erityisesti pienten innovatiivisten yritysten rahoitus on vaakalaudalla tutkimus- 
ja kehitysvaiheen sekä demonstraatio- ja kaupallistamisvaiheiden välissä, koska 
nämä yritykset eivät enää täytä julkisen T&K-rahoituksen vaatimuksia eivätkä 
yksityiset rahoittajat ole kiinnostuneita rahoittamaan uutta ja kypsymätöntä 
teknologiaa siihen liittyvän suuren riskin vuoksi (kuva 5) (COWI 2009). 

Rahoituksen saamiseen liittyvien haasteiden lisäksi demonstraatiovaihees-
sa uuden teknologian kustannukset ovat korkeat ja markkinaosuus on pieni 
(Balachandra, Nathan & Reddy 2010), minkä vuoksi monet teknologiat eivät 
koskaan saavuta kaupallista vaihetta. Esimerkiksi pilot-laitokset ja ensimmäiset 
kaupalliset täyden kokoluokan laitokset eivät ole taloudellisesti kilpailukykyi-
siä markkinoilla olemassa oleviin energiateknologioihin verrattuna (Sagar & 
Gallagher 2004). Lisäksi uudet energiateknologiat eivät välttämättä hyödy ta-
loudellisesti ympäristökustannusten, kuten haitallisten ilmapäästöjen, vähen-
tämisestä. Demonstraatiovaiheen sekä kaupallistamisvaiheiden ja diffuusion 
välistä ajanjaksoa kutsutaankin innovaatioprosessin kuoleman laaksoksi (the 
valley of death) (kuva 6) (Balachandra ym. 2010). 
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KUVA 6 Teknologian kustannuksien suhde markkinaosuuteen innovaatioprosessin eri 

vaiheissa (Balachandra ym. 2010, muokattu) 
 
Näiden haasteiden vuoksi myös julkinen sektori osallistuu yleensä uusien ener-
giateknologioiden demonstraatioprojektien rahoittamiseen tai toimii projektien 
osarahoittajana (Sagar & Gallagher 2004). Gallagher ym. (2006) toteavat, että 
esimerkiksi Yhdysvalloissa julkinen sektori on lisännyt osallistumistaan de-
monstraatiovaiheeseen rahoitukseen viimeisen 15 vuoden aikana tunnistettu-
aan demonstraatiovaiheen sekä kaupallistamis- ja diffuusivaiheiden väliseen 
kuoleman laaksoon liittyvien esteiden laajuuden. Julkisen sektorin osallistumis-
ta demonstraatioiden rahoittamiseen on myös perusteltu samoilla seikoilla kuin 
T&K-vaiheen julkista rahoitusta: uuden energiateknologian käytön yhteiskun-
nallisilla hyödyillä ja ulkoisten ympäristökustannusten pienenemisellä. Uuden 
energiateknologian käyttö vähentää esimerkiksi tuontienergian riippuvuutta ja 
pienentää kasvihuonekaasupäästöjä. 
 
3.2.3 Kaupallistamisvaihe 
 
Uuden teknologian markkinoille leviäminen (deployment) sisältää innovaatio-
prosessin kaupallistamisvaiheen ja diffuusion (OECD/IEA 1997). Uuden ener-
giateknologian kaupallistamisvaihe voidaan jakaa esikaupalliseen, kaupallisesti 
tuettuun ja täysin kaupalliseen vaiheeseen (Foxon ym. 2005, Balachandra ym. 
2010). Esikaupallisessa vaiheessa useita demonstraatiovaiheen energiateknolo-
gioita voidaan ottaa käyttöön ensimmäistä kertaa ja/tai muutamia energiatek-
nologioita soveltaa ensimmäistä kertaa suuremmassa mittakaavassa (Foxon ym. 
2005). Yleensä uusi teknologia otetaan käyttöön marginaalisilla markkinoilla 
(niche markets) (Grübler, Nakićenović & Viktor 1999), jossa uuden energiatekno-
logian uusista ominaisuuksista, kuten pienemmistä päästötasoista, ollaan val-
miita maksamaan markkinoilla olemassa olevia teknologioita enemmän 
(OECD/IEA 2003). Marginaalisten markkinoiden koko voi olla suhteellisen 
pieni (0-5 %) verrattuna teknologian potentiaalisiin markkinoihin, mutta nämä 
markkinat ovat erityisen tärkeät uuden teknologian kehittäjien ja asiakkaiden 
välisen vuorovaikutuksen ja oppimisen kannalta (Grübler ym. 1999, OECD/ 
IEA 2003). 
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Oppiminen (learning) on erityisen tärkeä osa uuden teknologian esikaupal-
listamisvaihetta (Sagar & van der Zwaan 2006). Oppimisella tarkoitetaan uu-
desta teknologiasta saatavaa käytännön kokemusta, minkä seurauksena uuden 
teknologian suorituskykyä voidaan tulevaisuudessa parantaa ja erilaisia kus-
tannuksia pienentää. Käytännössä oppiminen voi tapahtua eri mekanismein 
(Sagar & van der Zwaan 2006). Esimerkiksi uuden teknologian tuotannossa ta-
pahtuvalla oppimisella (learning-by-doing) voidaan parantaa teknologian laatua 
ja pienentää tuotannon kustannuksia (Foxon 2003). Uuden teknologian käytöstä 
(learning-by-using) saatavalla kokemuksella voidaan puolestaan kehittää uuden 
teknologian suorituskykyä. 

Uuden energiateknologian siirtyminen esikaupallisesta vaiheesta tuettuun 
kaupalliseen vaiheeseen voi kuitenkin olla haastavaa, jos teknologian laajamit-
taiseen markkinoille leviämiseen liittyy todellisia tai oletettuja riskejä, jotka koe-
taan uuden teknologian potentiaalisia hyötyjä suuremmiksi (Foxon ym. 2005). 
Epävarmuus voi kohdistua esimerkiksi uuden energiateknologian suoritusky-
vyn, kuten hyötysuhteen, mahdolliseen parantumiseen tai kustannusten mah-
dolliseen vähentymiseen. Lisäksi uuden energiateknologian tulevaisuuden 
markkinat tai poliittinen ilmapiiri voidaan kokea epävarmoiksi, mikä voi vä-
hentää uusien energiateknologioiden investointihalukkuutta. Saavuttaessaan 
kaupallisesti tuetun vaiheen uusi teknologia yleistyy (Foxon ym. 2005) ja sen 
markkinaosuus kasvaa nopeasti (Grübler ym. 1999). Uuden teknologian yleis-
tymistä edistää kustannusten pieneneminen, mikä perustuu esimerkiksi tuo-
tannon kasvulla saavutettuun mittakaavaetuun ja oppimiseen (Grübler ym. 
1999). Kaupallistamisen viimeisessä vaiheessa uusi teknologia puolestaan saa-
vuttaa täysin kaupallisen vaiheen (Foxon ym. 2005), jossa teknologian markki-
naosuus on korkeimmillaan (Grübler ym. 1999). Täysin kaupallisessa vaiheessa 
ei ole enää tarvetta taloudellisten ohjauskeinojen käyttöön, vaan eri teknologiat 
pystyvät kilpailemaan keskenään vapaasti (Foxon ym. 2005). 
 
3.2.4 Diffuusio 
 
Rogers (1995) määrittelee diffuusion prosessiksi, jossa innovaatio leviää aikaa 
myöten erilaisten kanavien kautta yhteiskunnan jäsenten käyttöön. Diffuusio-
prosessin tunteminen on erittäin tärkeää uuden energiateknologian kaupallis-
tamisessa (Balachandra ym. 2010). Diffuusioprosessia edistävät ja hidastavat 
tekijät voidaan paremmin selittää ja niitä voidaan ennustaa, kun ymmärretään 
innovaation omaksumiseen vaikuttavat taustatekijät. 

Uuden teknologian diffuusiota voidaan tarkastella teknologian kasvun tai 
teknologian käyttäjien näkökulmista (Balachandra ym. 2010). Teknologian kas-
vua voidaan mallintaa S-käyrällä, joka kuvaa teknologian tuotantovolyymin tai 
markkinaosuuksien kasvua aikayksikköä kohti (kuva 7) (Gallagher ym. 2006). 
S-käyrä jakaa teknologian diffuusion ja kasvun neljään vaiheeseen (Balachandra 
ym. 2010). 
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KUVA 7 Teknologian kasvua ja diffuusiota kuvaava S-käyrä (Balachandra ym. 2010, 

muokattu) 
 
Oppimisvaiheessa kasvu on hidasta, koska uuden teknologian edut ovat pienet 
verrattuna markkinoilla olemassa olevaan teknologiaan ja/tai markkinat ovat 
rajoittuneet hyvin marginaaliseen osaan (niche) kokonaismarkkinoista (Ba-
lachandra ym. 2010, Gallagher ym. 2006). Hitaan kasvun vaihetta seuraa kiihty-
vän kasvun vaihe, jossa uuden teknologian edut lisääntyvät ja/tai niiden arvos-
tus kasvaa (Gallagher ym. 2006). Saturaatiovaiheessa kasvu hidastuu, kun 
markkinat saturoituvat ja/tai kehittyneemmät teknologiat tulevat kilpailemaan 
samoista markkinoista korvaten lopulta vanhan teknologian (Gallagher ym. 
2006), jolloin teknologian kasvu kääntyy laskuun (Balachandra ym. 2010). S-
käyrän avulla voidaan analysoida sekä teknologian diffuusiota uusille markki-
noille että olemassa olevan teknologian korvaamista uudella teknologialla 
(Grübler ym. 1999). 

Uuden teknologian diffuusiota voidaan tarkastella myös käyttäjien näkö-
kulmasta, jolloin teknologian diffuusiosta voidaan erottaa viisi erillistä vaihetta 
(Rogers 1995). Ensimmäisessä vaiheessa (knowledge) uuden teknologian potenti-
aaliset omaksujat oppivat käyttämään teknologiaa. Seuraavaksi käyttäjät va-
kuuttuvat teknologiasta (persuasion), tekevät päätöksen (decision) ja hankkivat 
sen itselleen (implementation). Viimeisessä vaiheessa (confirmation) käyttäjät te-
kevät päätöksen jatkavatko teknologian käyttöä; tyytyväiset käyttäjät ovat val-
miita jatkamaan käyttöä, muussa tapauksessa he lopettavat käytön. 

Yksittäisten henkilöiden halukkuus omaksua innovaation käyttö kuiten-
kin vaihtelee, ja siten koko väestön halukkuus jakautuu tasaisesti (Rogers 1995). 
Normaalijakauma voidaan jakaa viiteen segmenttiin, jotka kuvaavat yksittäis-
ten henkilöiden omaksumishalukkuutta: innovaattorit (2,5 %), varhaiset omak-
sujat (13,5 %), varhainen enemmistö (34 %), myöhäinen enemmistö (34 %) ja 
viivyttelijät (16 %). Esimerkiksi innovaattorit ovat riskinottajia ja pioneereja uu-
teen teknologiaan liittyvän diffuusioprosessin alkuvaiheessa. Viivyttelijät puo-



28 
 
lestaan vastustavat uuden teknologian omaksumista viimeiseen asti. Uuden 
teknologian omaksumisen nopeutta voidaan kuvata käyrällä, jossa uuden tek-
nologian prosentuaalinen omaksuminen esitetään ajan kulumisen funktiona 
(kuva 8) (Balachandra ym. 2010). 
 

 
KUVA 8 Teknologian omaksumista ja diffuusiota kuvaava käyrä (Balachandra ym. 2010, 

muokattu) 
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4 UUDEN ENERGIATEKNOLOGIAN INNOVAATIO-
PROSESSIIN VAIKUTTAVAT EDISTÄMISTEKIJÄT 
JA ESTEET 

Tässä luvussa käydään läpi uuden energiateknologian kehittämiseen ja mark-
kinoille leviämiseen vaikuttavat edistämistekijät ja esteet. Edistämistekijöiden 
tarkastelu jaetaan kahteen osaan: julkiseen rahoitukseen, jolla edistetään inno-
vaatioprosessin tutkimus- ja kehitysvaihetta sekä poliittisiin ohjauskeinoihin, 
joilla vaikutetaan uuden energiateknologian markkinoille leviämiseen. Poliitti-
sista ohjauskeinoista tarkastellaan taloudellisia ohjauskeinoja, kuten ympäristö-
verotusta, uusiutuviin energialähteisiin perustuvan sähköntuotannon tuotanto-
tukea sekä investointitukea, jotka vaikuttavat erityisesti uusiutuvia energialäh-
teitä käyttävien energiateknologioiden markkinoille leviämiseen. Uuden ener-
giateknologian innovaatioprosessiin vaikuttavat esteet puolestaan painottuvat 
markkinaesteisiin, jotka hidastavat uuden teknologian leviämistä markkinoille. 
 
 
4.1 Edistämistekijät - rahoitus 
 
 
Uuden energiateknologian kehittymistä voidaan edistää tutkimus- ja kehitys-
vaiheen rahoituksella (Foxon 2003). Tutkimus- ja kehitysvaiheen rahoittamiseen 
osallistuvat sekä yksityiset että julkiset toimijat, joiden rahoitusintressit kuiten-
kin vaihtelevat. Yksityisten toimijoiden osallistuminen uuden teknologian tut-
kimus- ja kehitysvaiheen rahoittamiseen perustuu heidän odotuksiinsa uuden 
teknologian kaupallisista markkinoista. Julkinen sektori puolestaan osallistuu 
uuden teknologian tutkimus- ja kehitysvaiheen rahoittamiseen, kun innovaati-
on yhteiskunnallinen arvo koetaan tärkeäksi. Lisäksi innovaatioprosessin myö-
hemmissä vaiheissa sijoittajien, kuten vakuutusyhtiöiden, pankkien, pääomasi-
joittajien ja enkelisijoittajien, merkitys korostuu (Foxon 2003, Foxon ym. 2003). 
 Tässä tutkielmassa esitellään erityisesti puubiomassaa polttoaineenaan 
käyttävien pien- ja mikro-kokoluokan CHP-teknologioiden kannalta tärkeät 
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julkiset rahoittajat. Tarkasteltavien energiateknologioiden kehittämishankkei-
siin voi saada rahoitusta Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Teke-
siltä sekä Euroopan unionin aluekehitysrahastosta (EAKR). Lisäksi kansainväli-
sille markkinoille potentiaaliset yritykset voivat saada rahoitusta Suomen itse-
näisyyden juhlarahasto Sitralta, joka toimii julkisena pääomasijoittajana. 
 
4.1.1 Tekes 
 
Suomessa yritysten, tutkimusorganisaatioiden ja julkisten palvelutarjoajien tut-
kimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa edistää Tekes, joka tarjoaa rahoitusta 
merkittävää uutuusarvoa sisältäviin tutkimus- ja kehitysprojekteihin (Tekes 
2011a). Tässä tutkielmassa keskitytään erityisesti yritysten ja tutkimusorgani-
saatioiden tutkimus- ja kehitysvaiheen rahoitukseen, johon Tekes osallistuu. 

Tekesin rahoituksella yritykset voivat tutkia sekä kehittää tuotteita, mene-
telmiä, palveluita ja uusia liiketoimintakonsepteja (Tekes 2011b, 2011c). Rahoi-
tusta ei kuitenkaan myönnetä tavanomaiseen liiketoimintaan tai sen kehittämi-
seen. Pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) tutkimus- ja kehityspro-
jektien rahoitus voi olla avustusta, ilman vakuutta myönnettävää lainarahaa tai 
näiden rahoitusmuotojen yhdistelmä ja sen suuruus riippuu innovaation uu-
tuusarvosta sekä siitä kuinka kaukana ennakoidut markkinat ovat (Tekes 
2011b). Rahoitus voi kuitenkin enimmillään kattaa vain osan hankkeen kustan-
nuksista. Esimerkiksi tutkimukselliseen ja haastavaan kehitysprojektiin voi 
saada avustusta enintään 50 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista sekä 
pilotteihin, demonstraatioihin, tuotteistukseen tai koetuotantoon lainarahaa 
enintään 70 % projektin hyväksyttävistä kustannuksista. Suuria yrityksiä Tekes 
kannustaa tutkimus- ja kehitystoiminnan kansainvälistämiseen sekä yhteistyö-
hön pk-yritysten ja tutkimusorganisaatioiden kanssa (Tekes 2011c). Rahoitus 
voi olla joko avustusta tai lainarahaa ja sen suuruus vaihtelee projektin tutki-
muksellisuuden, uutuusarvon ja yhteistyön laajuuden perusteella. Yleensä 
avustuksen suuruus on enintään 25, 35 tai 50 % hankkeen hyväksyttävistä kus-
tannuksista. 

Tekes myöntää rahoitusta myös valtion tutkimuslaitoksissa, yliopistoissa 
ja ammattikorkeakouluissa tehtävään julkiseen tutkimukseen, jonka tavoitteena 
on tuottaa laajasti tietoa Suomessa toimiville yrityksille (Tekes 2011d). Julkisen 
tutkimuksen rahoitus jakaantuu laajoihin hankekokonaisuuksiin, joissa on tiivis 
kansainvälinen yhteistyö, sekä muihin projekteihin. Rahoituksen enimmäis-
määrät vaihtelevat 60–70 %:iin hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. Li-
säksi tietyissä projekteissa vaaditaan tutkimustulosten liiketaloudellisten hyö-
dyntäjien osuutta rahoitukselle; esimerkiksi soveltavan tutkimuksen projektissa, 
jota ei luokitella laajaksi ja tiiviiksi kansainvälisen yhteistyön projektiksi, Teke-
sin myöntämän rahoituksen osuus on maksimissaan 60 %, jos ulkopuolisten 
hyödyntäjien osuus rahoituksesta on vähintään 10 %. 

Yritykset ja julkiset tutkimusorganisaatiot voivat saada rahoitusta tekno-
logian tai innovaatioiden kehittämiseen myös Tekesin ohjelmien kautta (Tekes 
2011e). Tekesin ohjelmilla vaikutetaan laajasti Suomen elinkeinoelämän ja yh-
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teiskunnan tulevaisuuteen ja niitä käynnistetään aihealueille, joissa todetaan 
olevan tulevaisuuden kannalta ratkaisevia haasteita. Ohjelmien tavoitteena on 
vahvistaa kansallista osaamista, edistää elinkeinoelämän kilpailukykyä ja uu-
distumista sekä lisätä yhteistyötä eri toimijoiden, kuten yritysten, tutkimusor-
ganisaatioiden ja julkisen sektorin, välillä. Käytännössä Tekes rahoittaa ohjel-
missa tutkimus- ja kehityshankkeita, jotka edistävät ohjelmien tavoitteiden saa-
vuttamista. Ohjelmat ovat määräaikaisia; niiden kesto on neljästä kuuteen vuot-
ta. 
 
4.1.2 EAKR 
 
Euroopan unioni tukee suomalaisten alueiden kehittämistä Euroopan aluekehi-
tysrahaston varojen avulla (Työ- ja elinkeinoministeriö 2011a). Rakennerahas-
tokaudella 2007–2013 toteutetaan viittä alueellista EAKR-ohjelmaa, joiden ta-
voitteena on parantaa työllisyyttä sekä lisätä alueiden kilpailukykyä ja elinvoi-
maisuutta. EAKR-ohjelmien hankkeilla voidaan esimerkiksi tukea yrityksiä in-
vestoinneilla, kannustaa innovaatioiden syntymistä sekä kehittää verkostoitu-
mista ja osaamista. Puubiomassaa polttoaineenaan käyttävien pien- ja mikro-
kokoluokan CHP-teknologioiden kannalta EAKR-rahoitus on myös tärkeää, 
koska eräänä tuettavien hankkeiden mahdollisuutena on uusien ympäristötek-
nologioiden kehittäminen. 
 
4.1.3 Sitra 
 
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on rahasto, jonka lakisääteisenä tehtä-
vänä on edistää Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä sekä talouden kas-
vua (Sitra 2011a). Lisäksi Sitra pyrkii edistämään Suomen kansainvälistä kilpai-
lukykyä ja yhteistyötä. Sitralla on useita käynnissä olevia ohjelmia, joiden toi-
minta-alueella oleviin yrityksiin Sitra tekee pääomasijoituksia (Sitra 2011b). 
Esimerkiksi energiaohjelma, joka keskittyy rakennetun ympäristön energian-
käytön tehostamiseen ja kasvihuonekaasujen vähentämiseen, on käynnissä 
2008–2012. Pääomasijoitusten ehtona on, että yrityksellä on mahdollisuus, po-
tentiaali ja halu kasvaa kansainvälisille markkinoille. 
 
 
4.2 Edistämistekijät – poliittiset ohjauskeinot 
 
 
4.2.1 Yleistä ympäristöpoliittisista ohjauskeinoista 
 
Uuden teknologian kehittämiseen ja markkinoille leviämiseen liittyy monenlai-
sia esteitä, joihin voidaan vaikuttaa erilaisilla ympäristöpoliittisilla ohjauskei-
noilla (OECD/IEA 2003). Määtän (1999) mukaan ympäristöpoliittiset ohjaus-
keinot muodostavat hyvin monilukuisen ja -muotoisen kokonaisuuden, jotka 
voidaan pääpiirteittäin jakaa hallinnollisiin, informaatio- ja taloudellisiin ohja-
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uskeinoihin. Hallinnolliset ohjauskeinot koostuvat esimerkiksi ilmoitus- ja lu-
pamenettelyistä, suorista kielloista sekä oikeudellisista sanktioista (Sairinen 
2000). Informaatio-ohjauskeinot sisältävät puolestaan esimerkiksi neuvonnan, 
kasvatuksen ja ympäristöystävällisten tuotteiden merkinnän. Ympäristöminis-
teriö (1991) luokittelee taloudelliset ohjauskeinot maksuihin ja veroihin, talou-
delliseen tukeen, panttimaksujärjestelmään sekä muihin keinoihin. Maksuihin 
ja veroihin sisältyvät esimerkiksi päästömaksut ja -verot, tuotemaksut ja -verot 
sekä valmisteverotus. Taloudellista tukea ovat ympäristönsuojelututkimukseen 
ja -kehitykseen saatava rahoitus, ympäristönsuojeluinvestointeihin saatava tuki 
sekä verotuet. Panttimaksujärjestelmään kuuluvat puolestaan virvoitus- ja al-
koholijuomapullojen pantti ja muihin ohjauskeinoihin esimerkiksi päästökiinti-
öiden kauppa. 

Tässä tutkielmassa keskitytään tarkastelemaan ympäristöpoliittisista ohja-
uskeinoista yksinomaan taloudellisia ohjauskeinoja, joissa keskitytään uusiutu-
vista energialähteistä tuottavan sähkön taloudellisiin ohjauskeinoihin: ympäris-
töverotukseen, uusiutuvilla energialähteillä tuotettavan sähkön tuotantotukijär-
jestelmään sekä energia- eli investointitukeen. 
 
4.2.2 Ympäristöverotus 
 
Määtän (1999) mukaan ympäristöverot voidaan jakaa suppeassa mielessä kan-
nustin- ja rahoitustyyppisiin ympäristöveroihin sekä laajassa mielessä edellä 
mainittujen verojen lisäksi fiskaalisiin ympäristöveroihin. Kannustintyyppiset 
ympäristöverot ovat ohjaavia veroja, joiden ensisijaisena tavoitteena on vaikut-
taa kuormittajien, kuten kuluttajien ja yritysten, käyttäytymiseen, jotta nämä 
veron kannustamana vähentäisivät ympäristön kannalta haitallista käyttäyty-
mistä. Rahoitustyyppisillä ympäristöveroilla puolestaan kerrytetään tuottoja 
ympäristönsuojelumenojen kattamiseksi. Ympäristöverojen laajempaan luokit-
teluun kuuluvien fiskaalisten ympäristöverojen ensisijaisena tavoitteena on ker-
ryttää julkiselle vallalle verovaroja. Rahoitustyyppiset ympäristöverot voidaan 
myös luokitella fiskaalisiksi ympäristöveroiksi, koska niiden tavoitteena on ve-
rotulojen kerryttäminen. 

Ympäristöveroilla voidaan edistää uusiutuvien energialähteiden käyttöä 
esimerkiksi sähkön tuotannossa. Hiltusen (2004) mukaan Suomessa kannustet-
tiin 1990-luvulla verotuksellisin keinoin uusiutuvilla energialähteillä, kuten 
puupolttoaineella tai tuulivoimalla, tuotettavan sähkön tuotantoon. Energiave-
rotus perustui sähkön tuotantoon; sähkön tuotannosta kannettiin veroa primää-
rienergialähteiden energiasisällön perusteella, ja lisäksi fossiilisilla polttoaineilla 
tuotettavasta sähköstä kannettiin veroa, joka perustui polttoaineiden hiilisisäl-
töön. Puupolttoaineet ja tuulienergia olivat puolestaan vapautettuja energiasi-
sällön perusteella kannettavasta verosta. Verojärjestelmää muutettiin vuonna 
1997, jolloin energiaverotus siirrettiin koskemaan sähkön tuotannon sijaan säh-
kön kulutusta. Muutoksen myötä uusiutuvilla energialähteillä tuotettava sähkö 
menetti veroetunsa. 
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4.2.3 Uusituvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuki 
 
Energiaverotusmuutoksen vuoksi uusiutuvista energialähteistä tuotettavan 
sähkön asemaa parannettiin Suomessa ottamalla käyttöön verotuet (Hiltunen 
2004). Esimerkiksi laissa sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta (1996) 
säädetään, että sähköntuottaja ei ole velvollinen suorittamaan sähköveroa, jos 
sähköä tuotetaan nimellisteholtaan korkeintaan 50 kW:n yksikössä. Lisäksi ky-
seisen lain mukaan uusiutuvista energialähteistä, kuten metsähakkeesta, bio-
kaasusta tai tuulivoimasta, tuotettavasta sähköstä oli sähköntuottajan oikeus 
saada kiinteää tuotantotukea, joka oli esimerkiksi metsähakkeella 6,9 €/MWh. 
Kiinteän tuotantotuen lakipykälät kuitenkin kumottiin uusiutuvilla energialäh-
teillä tuotetun sähkön tuotantotukea koskevalla lailla (2010), joka astui voimaan 
vuoden 2011 alussa. Tämän lain eräänä tavoitteena on edistää sähkön tuotta-
mista uusiutuvilla energialähteillä, kuten tuulivoimalla, biokaasulla, puupoltto-
aineilla ja vesivoimalla, sekä edistää näiden energialähteiden kilpailukykyä. 

Sähkön tuotantotuki perustuu syöttötariffijärjestelmään, jossa sähkön 
tuottajalle maksetaan 12 vuoden ajan sähkön markkinahinnan tai päästöoikeu-
den hinnan perusteella muuttuvaa tukea (syöttötariffi) (Laki uusiutuvilla ener-
gialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta 2010). Syöttötariffijärjestelmään 
voidaan hyväksyä sähkön tuottajiksi metsähake-, tuuli-, biokaasu- ja puupolt-
toainevoimalat. Metsähakevoimala määritellään tuottavan yksinomaan sähköä 
metsähakkeesta, kun puupolttoainevoimala tuottaa määritelmän mukaan sekä 
lämpöä että sähköä puupolttoaineesta, joka voi olla metsähaketta ja/tai teolli-
suuden sivutuotepuuta. Voimalaitokset voidaan hyväksyä syöttötariffijärjes-
telmään, jos ne täyttävät laissa määritellyt ehdot. Esimerkiksi puupolttoaine-
voimalan generaattoreiden yhteenlasketun nimellistehon täytyy olla vähintään 
100 kW. Lisäksi nimellisteholtaan korkeintaan 1 MWe:n voimaloissa muodostu-
va lämpö, joka syntyy sähkön tuotannon yhteydessä, täytyy hyödyntää siten, 
että voimalaitoksen kokonaishyötysuhde on vähintään 50 %. 

Puupolttoainevoimalassa tuotetun sähkön tavoitehinta on 83,50 €/MWh 
(Laki uusituvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta 2010). Syöttö-
tariffia maksetaan kolmen kuukauden aikana tuotetun sähkön määrästä siten, 
että tavoitehinnasta vähennetään sähkön markkinahinnan kolmen edellisen 
kuukauden keskiarvo. Lisäksi lämmön tuottamista maksetaan lämpöpreemio, 
joka on puupolttoainevoimalassa 20 €/MWh. Lisäksi uusiutuvilla energialäh-
teillä tuotetun sähkön tuotantotukea koskevassa laissa säädetään kiinteästä 
sähkön tuotantotuesta. Kiinteää tuotantotukea sovelletaan syöttötariffijärjes-
telmään kuulumattomille voimalaitoksille, jotka käyttävät tuulivoimaa, metsä-
haketta, biokaasua ja vesivoimaa sähkön tuotantoon. Esimerkiksi metsähakkeel-
la tuotetusta sähköstä maksetaan kiinteää tukea 6,9 €/MWh. 
 
4.2.4 Energiatuki 
 
Työ- ja elinkeinoministeriö voi myöntää yrityksille, kunnille ja muille yhteisöil-
le hankekohtaisen harkinnan perusteella energiatukea investointi- ja selvitys-
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hankkeisiin, jotka edistävät uusiutuvan energian käyttöä, energiansäästöä, 
energiantuotannon tai -käytön tehostamista ja energianhuollon varmuutta ja 
monipuolisuutta sekä vähentävät energiantuotannon tai -käytön ympäristöhait-
toja (Työ- ja elinkeinoministeriö 2011b). Tuettavia investointi- ja selvityshank-
keita on lukuisia. Uusiutuvan energian käyttöön liittyviä tuettavia investointeja 
ovat esimerkiksi pienvesivoimahankkeet, suurkiinteistöjen, taajamien ja teolli-
suuden pääasiassa puupolttoaineita käyttävät lämpökeskukset, kaatopaikka-
kaasu- ja biokaasuhankkeet, aurinkosähköön ja -lämpöön liittyvät hankkeet, 
tuulivoimahankkeet sekä mikroturbiinit. Hankkeille myönnettävän energiatuen 
suuruus vaihtelee; esimerkiksi uusiutuvaan energiaan liittyvät uutta teknologi-
aa käyttävät investoinnit voivat saada energiatukea enintään 40 % hyväksyttä-
vistä kustannuksista. Energiatuki haetaan ja myönnetään ennen hankkeen to-
teuttamista, mutta se maksetaan vasta hankkeen toteutuneiden kustannusten 
perusteella, minkä vuoksi hankkeen toteuttaja joutuu ensin kattamaan kustan-
nukset täysimääräisenä jollakin muulla pääomalla (GreenStream Network 2007). 
 
 
4.3 Esteet - markkinaesteet 
 
 
Uusien energiateknologioiden, jotka ovat teknisesti käyttövalmiita tai lähellä 
teknistä kypsyyttä, markkinoille leviämiseen liittyviä esteitä kutsutaan markki-
naesteiksi (market barriers) (OECD/IEA 1997). Markkinaesteet liittyvät yleensä 
johonkin tiettyyn energiateknologiaan, mutta OECD/IEA (1997) on luokitellut 
myös yleisiä markkinaesteitä. Yleisiä markkinaesteitä ovat esimerkiksi energia-
teknologian hinta ja tuotetun energian hintaan liittyvät vääristymät, pääoman 
kiertonopeus, ympäristöön liittyvät esteet, markkinoiden toimimattomuus, uu-
den teknologian käyttöönottoon liittyvä todellinen ja koettu riski, transak-
tiokustannukset, lainsäädäntö sekä rahoituksen ja tietojen saatavuus. Lisäksi 
Sagar ja Gallagher (2004) mainitsevat infrastruktuurin erääksi uuden energia-
teknologian markkinaesteeksi. Tässä tutkimuksessa ei käydä läpi lähinnä kehit-
tyviin maihin liittyviä markkinaesteitä, kuten rahoituksen tai tietojen saatavuut-
ta. 
 
4.3.1 Energiateknologian hinta ja tuotetun energian hintaan liittyvät vääris-

tymät 
 
Markkinoille leviämiseen liittyvistä markkinaesteistä tärkein on uuden energia-
teknologian hinta verrattuna olemassa olevien energiateknologioiden hintoihin 
(OECD/IEA 1997). Uuden energiateknologian hinta on markkinoilla olemassa 
oleviin energiateknologioihin verrattuna korkeampi, koska olemassa olevien 
energiateknologioiden kustannukset ovat pienentyneet ajan myötä teknologian 
tuotannon kasvamiseen liittyvän mittakaavaedun sekä tuotantoon ja markki-
noihin liittyvän oppimisen seurauksena (Sagar & Gallagher 2004). Tämän vuok-
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si uuden energiateknologian hinta ei ole kilpailukykyinen olemassa olevan tek-
nologian hinnan kanssa. 

Lisäksi tietyn tyyppisten energiahyödykkeiden hintojen uskotaan olevan 
niiden todellisia tuotantokustannuksia alhaisempia, mikä aiheuttaa esteen tätä 
energiahyödykettä tuottavan uuden ja tehokkaamman energiateknologian in-
vestoinnille (OECD /IEA 1997). Esimerkiksi uusiutuviin energialähteisiin pe-
rustuva sähköntuotanto on kalliimpaa kuin fossiilisilla polttoaineilla tai ydin-
voimalla tuotettava sähkö, koska ulkoisia kustannuksia, kuten ympäristö- tai 
terveyshaittoja, ei sisällytetä fossiilisista polttoaineista tai ydinvoimalla tuotet-
tavan energian tuotantokustannuksiin (Dinica 2006). Ulkoisten kustannusten 
huomiotta jättämisen lisäksi polttoaineiden erilainen verotuskohtelu sekä säh-
kön hinnoittelu keskimääräisten kustannusten pikemminkin kuin marginaalis-
ten kustannusten mukaan luo vääristymiä hintoihin (OECD/IEA 1997). Tämän 
vuoksi uuden energiateknologian, jonka käytöstä aiheutuu esimerkiksi vä-
hemmän haitallisia ilmapäästöjä, on hintaan kohdistuvien vääristymien vuoksi 
hankala levitä markkinoille (Sagar & Gallagher 2004). 
 
4.3.2 Pääoman hidas kiertonopeus 
 
Uuden energiateknologian investoinnin esteenä voi olla myös olemassa oleva 
laitteisto, joka toimii tällä hetkellä moitteettomasti ja jonka on arvioitu toimivan 
ongelmitta myös tulevaisuudessa (OECD/IEA 1997). Vanhan energiateknologi-
an käyttäjät eivät halua luopua olemassa olevasta teknologiasta ennen sen fyy-
sisen käyttöiän loppumista, vaikka uuden energiateknologian käyttökustan-
nukset olisivat edullisemmat, ja olisi taloudellisesti kannattavaa investoida uu-
teen teknologiaan. 
 
4.3.3 Ympäristöön liittyvät esteet 
 
Uusien energiateknologioiden yleistyminen markkinoilla voi ratkaista tiettyjä 
ympäristökysymyksiin liittyviä ongelmia, mutta nämä teknologiat voivat sa-
maan aikaan muodostaa uusia negatiivisia ympäristövaikutuksia (OECD/IEA 
1997). Negatiivisista ympäristövaikutuksista muodostuu uudelle teknologialle 
markkinaeste, jos uuden teknologian käyttöön kohdistetaan lainsäädännöllisiä 
rajoituksia tai jos negatiivinen julkisuus vaikuttaa investointipäätöksiin. Esi-
merkiksi tuuli- tai vesivoimaprojektit ovat kohdanneet vastustusta negatiivisten 
ympäristövaikutustensa vuoksi. 
 
4.3.4 Markkinoiden toimimattomuus 
 
Energiateknologioita ja niiden tuottamia hyödykkeitä voidaan vaihtaa markki-
noilla, jotka eivät välttämättä toimi uuden energiateknologian kannalta tehok-
kaasti (OECD/IEA 1997). Markkinoiden toimimattomuus voi siten aiheuttaa 
esteen uuden energiateknologian yleistymiselle markkinoilla. Esimerkkinä täl-
laisista markkinoista on rakennusalan markkinat, jotka ovat erityisen ongelmal-
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lisia esimerkiksi energiatehokkuuden parantamisen suhteen. Rakennusalan 
markkinoilla rakennuttaja pyrkii rakentamisnormiston ja -standardien puitteis-
sa mahdollisimman alhaisiin rakennuskustannuksiin. Energiatehokkuuteen liit-
tyvät uudet tekniset ratkaisut ovat investointikustannuksiltaan perinteisiä rat-
kaisuja kalliimpia, mutta niiden elinkaarenaikaiset kustannukset voivat olla 
huomattavasti pienemmät. Uuden energiateknologian elinkaarenaikaiset kus-
tannukset eivät kuitenkaan kosketa rakennuttajia, minkä vuoksi investointiku-
luiltaan edullisempia ratkaisuja suositaan. Esimerkiksi aurinkosähkön käyt-
töönotto rakennuksissa rajoittaa aurinkosähkön yleistymistä markkinoilla, kos-
ka aurinkoenergiaa hyödyntävien rakennusten rakennuskustannukset ovat 
suuremmat verrattuna perinteisiin energiateknisiin ratkaisuihin. 
 
4.3.5 Uuden teknologian käyttöönottoon liittyvä todellinen ja koettu riski 
 
Uuden energiateknologian potentiaalisten käyttäjien investointipäätöksiin vai-
kuttaa hyvin paljon uuden teknologian käytön todellinen ja koettu riski 
(OECD/IEA 1997). Kaupallistamisvaiheen alkumetreillä uusi teknologia ei ole 
välttämättä toimintavarma; se ei toimi odotusten mukaisesti ja se voi jopa laka-
ta toimimasta. Lisäksi uuden teknologian hyödyt ja haitat eivät ole vielä tiedos-
sa – käyttö- ja ylläpitokustannukset voivat olla suuremmat kuin alun perin on 
luvattu. 
 
4.3.6 Transaktiokustannukset 
 
OECD/IEA (1997) mukaan transaktiokustannukset ovat kustannuksia, jotka 
muodostuvat tuotteen välittömien kustannusten lisäksi. Suurin osa transak-
tiokustannuksista liittyy uuden teknologian investointipäätöstä varten kerättä-
vään ja käsiteltävään tietoon. Transaktiokustannukset voivat olla merkittävän 
suuret, vaikka niitä onkin vaikea arvioida tarkasti. Tämän vuoksi transaktiokus-
tannukset voivat luoda esteen uuden teknologian investoinnille ja markkinoille 
leviämiselle. 
 
4.3.7 Lainsäädäntö 
 
Lainsäädäntö luo usein edellytykset uuden teknologian leviämiselle markki-
noille, mutta olemassa olevat säädökset voivat jossain tapauksessa myös estää 
uuden teknologian kaupallistumisen (Sagar & Gallagher 2004). Esimerkiksi Yh-
dysvalloissa sähköntuottajien täytyi maksaa sakkoja, jos heidän tuottamansa 
sähkön määrä poikkesi suunnitellusta tuotannosta. Tämän vuoksi uusiutuvilla 
energialähteillä, kuten aurinko- ja tuulienergialla, tuotettava sähkö joutui epä-
edulliseen asemaan, koska energiantuotanto ei ollut tasaista ja ennustettavissa 
olevaa, vaan se oli riippuvainen sääolosuhteista. OECD/IEA (1997) mukaan 
uuden teknologian leviämistä markkinoille voivat myös hidastaa erilaiset lain-
säädännön vaatimukset, kuten tarvittavat luvat ja standardit. 
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4.3.8 Infrastruktuuri 
 
Costellon ja Finnellin (1998) mukaan energiantuotantoon liittyvä infrastruktuuri 
käsittää energiahyödykkeiden tuotanto- ja jakelujärjestelmän. Uusi energiatek-
nologia voi tarvita toimiakseen täysin erilaisen infrastruktuurin, mikä voi olla 
esteenä uuden teknologian markkinoille leviämiselle (Sagar & Gallagher 2004). 
Esimerkiksi sähköautot tarvitsevat uudenlaisen huoltoasemajärjestelmän, jossa 
sähköautojen akkuja voitaisiin ladata. Infrastruktuurin vaatimat muutokset 
ovat kuitenkin kalliita toteuttaa erityisesti pienessä mittakaavassa, minkä vuok-
si infrastruktuurin asettamat esteet voivat olla uudelle teknologialle ylitse-
pääsemättömiä. 
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Tämä tutkimus on luonteeltaan kvalitatiivinen eli laadullinen. Hirsjärven, Re-
meksen ja Sajavaaran (2004) eri lähteistä laatiman luettelon mukaan kvalitatiivi-
sen tutkimuksen tyypillisiin piirteisiin kuuluu kokonaisvaltainen tiedon han-
kinta, jossa aineisto kootaan luonnollisissa tilanteissa ihmistä tiedonkeruun 
instrumenttina suosien. Tavoitteena on pikemminkin tosiasioiden löytäminen 
tai paljastaminen kuin olemassa olevien väittämien todistaminen. 

Tämä tutkimus kuuluu Mikro-CHP roadmap -hankkeeseen, jonka tarkoituk-
sena on selvittää, millä tavoin ja millä aikataululla erityisesti puubiomassaa 
polttoaineenaan käyttävät pien- ja mikro-kokoluokan (10–1000 kWe) yhdistetyt 
lämmön- ja sähköntuotanto (CHP) -teknologiat voidaan viedä kaupallisina 
tuotteina markkinoille. Hankkeen tavoitteen saavuttamiseksi tutkimusongelma 
jaettiin kahteen tutkimuskysymykseen: 
 
1. Mitkä ovat todennäköisimmät edistämistekijät (drivers) ja esteet (barriers) pi-

en- ja mikro-kokoluokan CHP-teknologioiden innovaatioprosessin, erityi-
sesti kaupallistamisen, eri vaiheissa? 

2. Missä vaiheessa ollaan tarkasteltavien energiateknologioiden innovaatio-
prosessissa tällä hetkellä ja minkälainen on arvio niiden kaupallistamisen 
aikataulusta? 

 
 
5.1 Aineiston hankinta 
 
 
Laadullisen aineiston keräämiseen on olemassa erilaisia vaihtoehtoja, joista tut-
kimushaastattelu on käytetyimpiä tapoja Suomessa (Eskola & Suoranta 1996). 
Hirsjärvi ym. (2004) määrittelevät tutkimushaastattelun vuorovaikutustilan-
teeksi, jossa ollaan suorassa kielellisessä vuorovaikutuksessa tutkittavan kanssa. 
Hirsjärvi ja Hurme (2000) jakavat tutkimushaastattelut kolmeen tyyppiin: lo-
make-, teema- ja avoimeen eli strukturoimattomaan haastatteluun. Jaottelu pe-
rustuu haastatteluissa esitettävien kysymysten muotoon sekä niiden esitysjär-
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jestykseen. Esimerkiksi lomakehaastattelussa kysymysten muoto ja esitysjärjes-
tys ovat täysin ennalta määrätyt, kun taas avoimessa haastattelussa kysymykset 
ovat avoimia ja usein ne syntyvät vasta haastattelun edetessä. Eskola ja Suoran-
ta (1996) toteavatkin, että avoin haastattelu muistuttaa kaikkein eniten tavallista 
keskustelua. Teema- eli puolistrukturoidussa haastattelussa haastattelun aihe-
piirit eli teemat ovat kaikille haastateltaville samat, mutta niiden esitysjärjestys-
tä ei ole ennalta määrätty (Hirsjärvi & Hurme 2000). 

Tämän tutkimuksen aineistonkeruumenetelmäksi valittiin haastattelut, 
koska tutkimuksen teoreettinen viitekehys on laaja ja moniulotteinen. Haastat-
telut arvioitiin siten toimivammaksi ja kattavammaksi tavaksi kerätä aineisto 
verrattuna esimerkiksi kyselylomakkeen käyttöön. Haastattelutyypiksi valikoi-
tui henkilökohtainen teemahaastattelu edellä mainittujen tekijöiden perusteella. 
Potentiaalisiksi haastateltaviksi valittiin harkinnanvaraisesti 12 henkilöä, jotka 
edustivat mahdollisimman kattavasti puubiomassaa polttoaineenaan käyttävi-
en pien- ja mikro-kokoluokan CHP-teknologioiden innovaatioprosessin tunte-
via tai sen parissa työskenteleviä korkeakouluja (yliopisto, ammattikorkeakou-
lu), tutkimuslaitoksia, laite- ja kattilavalmistajia, rahoittajia sekä kehitysyhtiöitä. 

Ennen haastatteluja haastateltaviin otettiin yhteyttä puhelimitse, ja heille 
kerrottiin lyhyesti Mikro-CHP roadmap -hankkeesta ja sen tavoitteista sekä ky-
syttiin kiinnostusta lähteä mukaan projektiin. Kaikkia 12 alkuperäistä haastatel-
tavaa ei kuitenkaan saatu projektiin mukaan, minkä vuoksi potentiaalisten 
haastateltavien joukkoa laajennettiin projektiin suostuneilta henkilöiltä saatujen 
ideoiden perusteella. Hirsjärvi ja Hurme (2000) kuvaavat haastateltavilta henki-
löiltä pyydettyjä ehdotuksia potentiaalisista muista haastateltavista lumipallo-
otannaksi, joskaan tässä tutkimuksessa ehdotuksia ei haastateltavilta erityisesti 
pyydetty. Haastatteluja tehtiin lopulta yhteensä 10 kappaletta, joka arvioitiin 
riittäväksi lukumääräksi kyseisessä tutkimuksessa. Eskolan ja Suorannan (1996) 
mukaan kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineiston koosta ja sen riittävyydestä 
on vaikea sanoa mitään ehdotonta. Laadullisen tutkimuksen tavoitteena ei ole 
pyrkiä tilastollisiin yleistyksiin, minkä vuoksi usein keskitytään tarkastelemaan 
pientä tapausmäärää, joka pyritään analysoimaan mahdollisimman perusteelli-
sesti. 

Haastattelut suoritettiin maaliskuun lopun 2011 ja huhtikuun alun 2011 
välisenä aikana (taulukko 2). Haastattelijana toimi jokaisessa haastattelussa Ve-
li-Heikki Vänttinen, ja yhdessä haastattelussa oli mukana myös Jyväskylän yli-
opiston kemian laitoksen laboratorioinsinööri Arjo Heinsola. Haastattelujen 
kestot vaihtelivat noin puolesta tunnista kahteen ja puoleen tuntiin, ja suurin 
osa haastatteluista tehtiin haastateltavan organisaation tiloissa; ainoastaan yksi 
haastattelu toteutettiin Jyväskylän yliopiston tiloissa. Jokaisessa haastattelussa 
käytettiin haastattelujen tallentamiseen digitaalista sanelinta, ja lupa sanelimen 
käyttöön kysyttiin ennen haastattelua jokaiselta haastateltavalta erikseen. Haas-
tateltavat suhtautuivat haastattelutilanteeseen ja sanelimen käyttöön pääosin 
erittäin positiivisesti; ainoastaan yhdelle osallistujalle täytyi sanelimen käyttö 
perustella. 
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TAULUKKO 2 Tutkimuksessa haastatellut henkilöt 
 

Organisaatio Haastateltava Ammattinimike 
Airia Oy Reijo Alander Toimitusjohtaja 

Ariterm Oy Kimmo Kantalainen  Kehitysjohtaja 

Gasek Oy Kauko Väinämö  Toimitusjohtaja 
Jyväskylän ammattikorkea- 
koulu Jaakko Tukia Projektipäällikkö 

Jyväskylän seudun kehittämis- 
yhtiö Jykes Oy Juha Järvi Kehittämispäällikkö 

Lappeenrannan teknillinen 
yliopisto Juha Kaikko Tutkimusjohtaja 

MW Power Oy Juha Huotari Kehitysjohtaja 

Tekes Mauri Marjaniemi Teknologia-asiantuntija 

Tulostekniikka Oy Kai Oinonen Toimitusjohtaja 

VTT Veli Linna Erikoistutkija 

 
Haastatteluiden rakenne on esitetty liitteessä 1. Aluksi haastateltavat esittelivät 
lyhyesti itsensä sekä edustamansa yrityksensä/organisaationsa. Tämän jälkeen 
haastateltavien kanssa käytiin läpi innovaatiosysteemi - innovaatioprosessi ja 
sen vaiheet, teknologian työntö ja kysyntävetoisuus sekä innovaatioprosessiin 
liittyvät toimijat ja niiden vaikutusmahdollisuudet (kuva 4). 

Ratkaisuja tutkimusongelmaan lähdettiin etsimään puubiomassaa poltto-
aineenaan käyttävien pien- ja mikro-kokoluokan CHP-teknologioiden innovaa-
tioprosessiin vaikuttavien edistämistekijöiden ja esteiden kautta. Jotta eri toimi-
joiden näkemyksiä olisi saatu kokoon mahdollisimman laajasti, kysymykset 
tarkasteltavien energiateknologioiden innovaatioprosessiin vaikuttavista edis-
tämistekijöistä ja esteistä laadittiin koskemaan viittä eri näkökulmaa. Nämä nä-
kökulmat kattoivat poliittisen, ekonomisen/taloudellisen, sosiaalisen, teknolo-
gisen ja ympäristöä tai ekologisuutta koskevan näkökulman. Tästä viisi eri nä-
kökulmaa sisältävästä analyysistä käytetään nimitystä PESTE-analyysi. Meristö, 
Molarius, Leppimäki, Laitinen ja Tuohimaa (2007) määrittelevät PESTE-
analyysin tiedonkeruumenetelmäksi, jonka avulla selvitetään yrityksen toimin-
taympäristön muutosvoimia ja haasteita monialaisesti kartoittamalla eri näkö-
kulmiin liittyvät tekijät. 
 
 
5.2 Aineiston analysointi 
 
 
Tutkimuksessa muodostuva aineisto kuvaa tutkittavaa ilmiötä (Tuomi & Sara-
järvi 2009). Eskolan ja Suorannan (1996) mukaan laadullisen aineiston analyysin 
tarkoituksena on tuottaa tutkittavasta asiasta tai ilmiöstä uutta tietoa tiivistä-
mällä hajanaista aineistoa selkeämmäksi ja mielekkäämmäksi. Luomalla aineis-
toon selkeyttä voidaan tutkittavasta ilmiöstä tehdä luotettavampia johtopäätök-
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siä (Tuomi & Sarajärvi 2009). Kvalitatiivisen aineiston analysointi perustuu loo-
giseen päättelyyn ja tulkintaan: ensin aineisto hajotetaan osiin, siitä muodoste-
taan käsitteitä ja lopuksi käsitteet kootaan uudella tavalla loogiseksi kokonai-
suudeksi. 

Kvalitatiivisen aineiston analyysimenetelmiä on olemassa useita (Eskola & 
Suoranta 1996). Käytännössä ne kuitenkin kietoutuvat toisiinsa eivätkä ole ko-
vin selvärajaisia. Tuomi ja Sarajärvi (2009) toteavat, että sisällönanalyysi on pe-
rusanalyysimenetelmä, jota voidaan käyttää kaikenlaisissa laadullisissa tutki-
muksissa. Sisällönanalyysillä tarkoitetaan pyrkimystä kuvata dokumenttien, 
kuten haastatteluiden, päiväkirjojen tai muiden kirjalliseen muotoon saatettujen 
materiaalien, sisältöä sanallisesti. Tuomi ja Sarajärvi (2009) jakavat sisällönana-
lyysin toteuttamisen aineistolähtöiseen, teorialähtöiseen ja teoriaohjaavaan si-
sällönanalyysiin. Tässä esitellään tämän tutkimuksen kannalta olennaisimmat 
toteuttamistavat: aineisto- ja teorialähtöinen sisällönanalyysi. 

Aineistolähtöisessä eli induktiivisessa sisällönanalyysissä edetään tulkin-
nan ja päättelyn avulla empiirisestä aineistosta kohti käsitteellisempää näke-
mystä tutkittavasta ilmiöstä (kuva 9). Analyysi voidaan jakaa kolmeen vaihee-
seen: aineiston pelkistämiseen eli redusointiin, aineiston ryhmittelyyn eli klus-
terointiin ja teoreettisten käsitteiden luomiseen eli abstrahointiin. 
 

 
KUVA 9 Aineistolähtöisen sisällönanalyysin eteneminen (Tuomi & Sarajärvi 2009, muo-

kattu) 
 



42 
 
Aineistoa pelkistettäessä analysoitavasta dokumentista, kuten auki kirjoitetusta 
haastattelusta, karsitaan tutkimukselle epäolennainen pois joko informaatiota 
tiivistämällä tai pilkkomalla sitä osiin (Tuomi & Sarajärvi 2009). Pelkistäminen 
voidaan toteuttaa esimerkiksi etsimällä litteroidusta aineistosta tutkimustehtä-
vän kysymyksiin liittyviä oleellisia ilmaisuja, jotka alleviivataan erivärisillä ky-
nillä ja kootaan yhteen. Aineiston ryhmittelyssä yhteen kootut pelkistetyt ilma-
ukset käydään tarkasti läpi, ja niistä pyritään löytämään käsitteitä, jotka kuvaa-
vat samankaltaisuuksia ja/tai erovaisuuksia. Käsitteet, jotka tarkoittavat samaa 
asiaa, ryhmitellään ja yhdistetään yhdeksi luokaksi sekä nimetään luokan sisäl-
töä kuvaavalla käsitteellä. Luokittelun perusteena voidaan käyttää esimerkiksi 
tutkittavan ilmiön ominaisuutta, piirrettä tai käsitystä. Koska yksittäiset tekijät 
sisällytetään yleisempiin käsitteisiin, luokittelu tiivistää aineistoa. Viimeisessä 
vaiheessa eli abstrahoinnissa alkuperäisistä ilmauksista muodostetaan teoreetti-
sia käsitteitä ja johtopäätöksiä. 

Teorialähtöisessä eli deduktiivisessa sisällönanalyysissä aineiston luokitte-
lu perustuu olemassa olevaan teoreettiseen viitekehykseen (Tuomi & Sarajärvi 
2009). Tarkoituksena on etsiä teoreettisen viitekehyksen sisältämiin yläluokkiin 
aineistosta sisältöjä yläluokkia kuvaavista lausumista. Tässä analyysissä teh-
dään aluksi analyysirunko, jonka sisälle muodostetaan aineistolähtöisen sisäl-
lönanalyysin periaatteita noudattaen erilaisia luokkia. Aineistosta voidaan siten 
poimia ne asiat, jotka kuuluvat analyysirunkoon. Analyysirungon ulkopuolelle 
jäävistä asioista voidaan muodostaa uusia luokkia aineistolähtöisen sisällönana-
lyysin periaatteita noudattaen. 

Tässä tutkimuksessa aineiston analysointi perustui teorialähtöiseen sisäl-
lönanalyysiin, jossa hyödynnettiin myös aineistolähtöisen sisällönanalyysin 
pelkistämis- ja ryhmittelyvaiheita. Analyysi aloitettiin kirjoittamalla haastatte-
lut auki sanasta sanaan. Analyysirungoksi luotiin kaksi taulukkoa, joista toinen 
sisälsi uuden energiateknologian innovaatioprosessiin vaikuttavat edistämiste-
kijät ja toinen esteet. Taulukot olivat ulkoasultaan samanlaiset: molemmat tau-
lukot muodostuivat PESTE-näkökulmia kuvaavasta viidestä rivistä sekä litte-
roinnille ja analyysille tarkoitetusta kolmesta sarakkeesta. Ensimmäinen sarake 
sisälsi haastattelusta auki kirjoitetun alkuperäisen ilmauksen, toisessa sarak-
keessa oli alkuperäisestä ilmaisusta muodostettu pelkistetty ilmaus ja viimei-
sessä sarakkeessa alaluokka, johon kukin pelkistetty ilmaus kuului. 

Aineisto pyrittiin litteroimaan suoraan joko uuden energiateknologian in-
novaatioprosessiin vaikuttavien edistämistekijöiden tai esteiden taulukkoon. 
Alkuperäinen ilmaus laitettiin sen PESTE-näkökulman kohdalle, josta haastatte-
lussa keskusteltiin, ja jokainen alkuperäisistä ilmauksista numeroitiin. Nume-
roinnilla helpotettiin digitaalisen haastatteluaineiston mahdollista tarkistusvai-
hetta, koska siten alkuperäiset ilmaukset löytyivät nopeammin. Käytännössä 
alkuperäisten ilmaisujen sijoittaminen tietyn PESTE-näkökulman kohdalle oli 
hankalaa, koska ilmaisut saattoivat olla pitkiä ja niiden pilkkomisessa osiin olisi 
kadonnut yhteys alkuperäiseen kontekstiin. Tämän vuoksi jokaiselle PESTE-
näkökulmalle annettiin oma koodiväri, ja alkuperäiset ilmaukset koodattiin 
näillä väreillä sen perusteella mitä PESTE-näkökulmaa kulloinkin sivuttiin. 
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Kaikkia alkuperäisiä ilmauksia ei voinut kuitenkaan koodata PESTE-tekijöiden 
perusteella, minkä vuoksi otettiin käyttöön ylimääräinen ”muut”-näkökulma. 
Siten jokaisesta haastattelusta pyrittiin saamaan talteen kaikki olennainen in-
formaatio. 

Litteroinnin ja alkuperäisten ilmausten värikoodauksen jälkeen alkuperäi-
set ilmaisut pelkistettiin lyhyemmiksi ja yksinkertaisemmiksi ilmaisuiksi. Pel-
kistetyt ilmaukset koottiin jokaisen haastattelun kohdalta yhteiseen taulukkoon, 
joka sisälsi siten kaikki haastattelussa esille tulleet PESTE- ja ”muut”-
näkökulmat. Tästä taulukosta pelkistetyt ilmaisut kerättiin kaikkia haastatteluja 
koskevaan taulukkoon, joka oli jaettu edistämistekijöihin ja esteisiin. Tämän 
taulukon tarkoituksena oli samankaltaisuuksien ja erojen etsiminen pelkiste-
tyistä ilmauksista sekä pelkistettyjen ilmauksien yhdistäminen ja yläluokkien 
muodostaminen. Lisäksi tähän taulukkoon merkittiin rasteilla pelkistettyjen il-
mausten esiintyminen eri haastatteluissa. Siten eri pelkistettyjen ilmausten sekä 
alaluokkien yleisyyttä ja merkittävyyttä voitiin arvioida tulosten raportointi-
vaiheessa. 
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6 TULOKSET 

Tässä luvussa esitellään tutkielman tulokset, jotka on koottu 10 teemahaastatte-
lun pohjalta. Tulokset jaetaan puubiomassaa polttoaineenaan käyttävien pien- 
ja mikro-kokoluokan CHP-teknologioiden innovaatioprosessia tarkastelevien 
PESTE-näkökulmien mukaan poliittisiin, taloudellisiin, sosiaalisiin, teknologi-
siin ja ympäristötekijöihin liittyviin näkökulmiin. PESTE-näkökulmien lisäksi 
osa näkemyksistä luokitellaan ylimääräisen ”muut”-näkökulman alle. Jokaises-
ta näkökulmasta käydään läpi sekä edistämistekijät että esteet, jotka vaikuttavat 
tarkasteltavien energiateknologioiden innovaatioprosessiin. 
 
 
6.1 Poliittiset edistämistekijät ja esteet 
 
 
Haastateltavien näkemykset puubiomassaa polttoaineenaan käyttävien pien- ja 
mikro-kokoluokan CHP-teknologioiden innovaatioprosessiin vaikuttavista po-
liittisista tekijöistä painottuivat esteisiin. Esteistä esille tulivat Suomen häilyvä 
energiapolitiikka, sähkön syöttötariffijärjestelmän epäkohdat ja suurten ener-
giayhtiöiden vaikutusvalta. Eniten näkemyksiä tarkasteltavien energiateknolo-
gioiden innovaatioprosessiin vaikuttavista edistämistekijöistä keräsi taloudellis-
ten ohjauskeinojen käyttö. 
 
6.1.1 Edistämistekijät - taloudellisten ohjauskeinojen käyttö 
 
Haastatteluissa eniten näkemyksiä poliittisesta näkökulmasta pien- ja mikro-
kokoluokan CHP-teknologioiden innovaatioprosessiin liittyen keräsivät talou-
delliset ohjauskeinot, joiden käytön todettiin olevan tarpeellista innovaatioiden 
ja markkinoiden kehittymisen kannalta. Poliittisesta päätöksenteosta riippuvis-
ta taloudellisista ohjauskeinoista mainittiin puupolttoainetta käyttävien pienten 
CHP-laitosten (> 100 kWe) sähkön syöttötariffijärjestelmä, investointituet sekä 
verotukseen perustuvat ohjauskeinot. Tosin näkemykset näiden ohjauskeinojen 
vaikuttavuudesta jakaantuivat. 
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 Muutama haastateltava oli sitä mieltä, että tämän vuoden alussa käyt-
töönotettu sähkön syöttötariffijärjestelmä edistää tarkasteltavien energiatekno-
logioiden markkinoille leviämistä. Toisaalta pari haastateltavaa piti investointi-
tukea syöttötariffia järkevämpänä vaihtoehtona erityisesti mikro-kokoluokassa. 
Syyksi mainittiin energiankulutuksen kausittainen vaihtelu, minkä vuoksi pel-
kän sähkön tuottaminen ja myyminen ei olisi taloudellisesti kannattavaa. Erään 
haastateltavan mukaan taas verotukselliset tai siihen rinnastettavat keinot, jotka 
ohjaisivat kuluttajakäyttäytymistä pitkällä aikavälillä, olisivat paras keino edis-
tää pien- ja mikro-kokoluokan CHP-teknologioiden kehittymistä. Hän painotti 
nimenomaan pitkäaikaisuutta; esimerkiksi Ruotsissa polttoöljyn verottaminen 
on ohjannut öljylämmitteisten omakotitalojen siirtymistä pelletin käyttöön. 

Muutamassa haastattelussa tuli myös esille, että puubiomassaa polttoai-
neenaan käyttävät pien- ja mikro-kokoluokan CHP-teknologiat eivät voi perus-
tua julkisten tukien varaan liian paljon. Tukien todettiin vääristävän kilpailua ja 
tappavan innovatiivisuuden. 
 

”Innovaatioiden pitää pystyä pärjäämään, niiden tulee olla niin hyviä ja niin kannat-
tavia, että ne pärjäävät hieman huonommassakin poliittisessa ympäristössä.” 

  
Vaikka julkisella vallalla mainittiin olevan merkittävä rooli innovaatioproses-
sissa, eräs haastateltava totesi, että ratkaisut uusiutuvan energian velvoitepaket-
tiin liittyen on jo tehty. Hänen mukaansa nyt on toteennäyttämisen vaihe siitä, 
kuinka päästötavoitteet saavutetaan: 
 

”Nyt katsotaan kuinka tekniikat kehittyvät, miten vähentymätavoitteita päästään to-
teuttamaan ja jos sieltä tulee viestiä, kun esim. 95E10 suhteen on tullut viestiä, että se 
ei tee oikein kauppaansa, niin sen jälkeen voidaan odottaa, että saatetaan tulla erilai-
sia poliittisia edistämistekijöitä ottamaan käyttöön.” 

 
6.1.2 Esteet – häilyvä energiapolitiikka 
 
Moni haastateltava totesi, että eri poliittiset puolueet puhuvat positiiviseen sä-
vyyn uusiutuvan energian käytön lisäämisestä. Saman kompassisuunnan 
muuttaminen konkreettisiksi teoiksi vaatii kuitenkin poliittisia päätöksiä ja tah-
totilaa. Tähän mennessä poliittiset päätökset ovat olleet parin haastateltavan 
mielestä liian lyhytkantoisia ja energiapolitiikka häilyvää, mikä on hidastanut 
pien- ja mikro-kokoluokan CHP-teknologioiden markkinoiden ja kysynnän 
syntymistä. Eräs haastateltava esittikin, että Suomen pitäisi tehdä pitkänjäntei-
nen energiapoliittinen päätös, joka ei muuttuisi joka neljän vuoden välein. Esi-
merkkiä pitäisi ottaa esimerkiksi Englannista, jossa on vahvasti kirjoitettu ki-
veen päätös panostaa bioenergiaan seuraavat 20 vuotta. 
 
6.1.3 Esteet – sähkön syöttötariffijärjestelmän epäkohdat 
 
Monessa haastattelussa tuli esille, että tämän vuoden alussa voimaantullut säh-
kön syöttötariffijärjestelmä sisältää epäkohtia, joiden vuoksi pien- ja mikro-
kokoluokan CHP-teknologioiden leviäminen markkinoille on hankalaa. Epä-
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kohdat liittyvät sähköntuotantotehon alarajaan ja myytävästä sähköstä makset-
tavan takuuhinnan suuruuteen. 

Muutaman haastateltavan mielestä syöttötariffijärjestelmään liittymisen 
edellytyksenä oleva 100 kW:n sähköteho rajaa pois mikro-kokoluokan käyttäjät, 
kuten maatilat, ja vähentää siten potentiaalisten käyttäjien lukumäärää. Toisaal-
ta eräs haastateltavista piti rajausta oikeana, koska mikro-kokoluokan sisällyt-
täminen syöttötariffijärjestelmään olisi vaatinut laajan byrokratian toimiakseen. 
Laajasta byrokratiasta olisi kuitenkin selvitty toisen haastateltavan mukaan etä-
luettavilla sähkömittareilla, jotka ovat käytössä esimerkiksi Saksassa. 

Myytävästä sähköstä maksettavan syöttötariffin suuruus oli parin haasta-
teltavan mielestä liian pieni, jotta tässä tutkielmassa tarkasteltavia energiatek-
nologioita saataisiin todella markkinoille. Syöttötariffien suuruutta vertailtiin 
Saksassa, Itävallassa ja Italiassa maksettaviin takuuhintoihin, jotka ovat huo-
mattavasti Suomen takuuhintoja korkeammat. Esimerkiksi Italiassa puusta tuo-
tetun sähkön syöttötariffi on yli 200 €/MWh, jolloin pienimuotoinen energian-
tuotanto on kannattavaa liiketoimintaa. 
 
6.1.4 Esteet – suurten energiayhtiöiden vaikutusvalta 
 
Muutamassa haastattelussa tuli esille suurten energiayhtiöiden vaikutusvalta 
energiantuotantoon liittyvässä liiketoiminnassa ja sen merkitys pien- ja mikro-
kokoluokan CHP-teknologioiden kehittymisessä ja markkinoille leviämisessä. 
Osa haastateltavista oli sitä mieltä, että suuret energiayhtiöt kokevat uusien 
energiateknologioiden yleistymisen uhkana omalle liiketoiminnalleen. Suurten 
energiayhtiöiden mainittiin joko hinnoittelulla tai voimakkaalla edunvalvonnan 
suorittamisella pyrkivän estämään uusien energiateknologioiden yleistymisen 
markkinoilla. Esimerkkinä voimakkaasta edunvalvonnasta tuli esille puupolt-
toaineella tuotettavan sähkön syöttötariffijärjestelmän valmisteleminen, missä 
suurten energiayhtiöiden epäiltiin vaikuttaneen kokoluokkaan, jolle takuuhin-
taa sähköstä maksetaan. Lisäksi eräs haastateltava totesi, että pien- ja mikro-
kokoluokan CHP-teknologioiden markkinoilla yleistymisen esteenä voivat olla 
mahdolliset eturistiriidat, jotka liittyvät valtio-omisteisten energiayhtiöiden lii-
ketoiminnan kehittämiseen sekä uusien energiateknologioiden tukemiseen. 
 
 
6.2 Taloudelliset edistämistekijät ja esteet 
 
 
Taloudelliset edistämistekijät ja esteet, jotka vaikuttavat puubiomassaa poltto-
aineenaan käyttävien pien- ja mikro-kokoluokan CHP-teknologioiden innovaa-
tioprosessiin, keräsivät tässä tutkielmassa eniten näkemyksiä. Taloudellisista 
edistämistekijöistä tulivat esille markkinat ja niiden kasvu, potentiaaliset asiak-
kaat ja niiden kartoittaminen, palveluliiketoiminnan kehittäminen, uuden ener-
giateknologian investointihinnan pienenemiseen vaikuttavat tekijät sekä rahoi-
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tuksen mahdollisuudet. Taloudellisista esteistä mainittiin investointien talou-
dellinen kannattavuus ja rahoituksen haasteet. 
 
 6.2.1 Edistämistekijät - markkinat ja niiden kasvu 
 
Moni haastateltavista uskoi, että puubiomassaa polttoaineenaan käyttävien pi-
en- ja mikro-kokoluokan CHP-teknologioiden markkinat ovat kasvamassa. 
Markkinoiden positiivisen kehityksen syyksi mainittiin puuenergiaan liittyvän 
syöttötariffijärjestelmän voimaantulo sekä fossiilisten polttoaineiden, kuten öl-
jyn, sekä sähkön hinnan nousupaineet. Tulevaisuudessa markkinoita uskottiin 
olevan niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Suomessa puubiomassaa polttoai-
neenaan käyttävien pien- ja mikro-kokoluokan CHP-teknologioiden yleistymi-
sen mainittiin merkitsevän markkinoiden kasvamista myös polttoaineen toimit-
tajien, laitevalmistajien sekä lämmön- ja sähköntuottajien keskuudessa. Mark-
kinat eivät kuitenkaan rajoittuisi Suomeen, vaan liiketoimintamahdollisuuksia 
nähtiin olevan globaalilla tasolla. 
 

”Innovaatiot eivät voi tähdätä pitkällä tähtäimellä tämän päivän maailmassa koti-
maan markkinoihin.” 

 
”Markkinat ovat kasvamassa Euroopassa aivan huimaa vauhtia.” 

 
”Keskitytään tutkimaan sellaisia globaalisti kilpailukykyisiä tuotteita, missä Suomi ei 
ole se ainut markkina.” 

 
Globaalien markkinoiden kasvaminen ja kilpailukykyisten tuotteiden kehittä-
minen edistäisi kotimaan vientiä ja toisi Suomeen vientituloja. Vientitulojen li-
säämisen mainittiin olevan yhtä arvokasta kuin tuontimenojen vähentämisen, 
johon bioenergian käytön lisäämisellä voidaan vaikuttaa. 
 
6.2.2 Edistämistekijät - potentiaalisten asiakkaiden ja asiakastarpeiden kar-

toittaminen 
 
Haastatteluiden perusteella voidaan todeta, että potentiaalisia asiakkaita ja 
konkreettista kiinnostusta pien- ja mikro-kokoluokan CHP-teknologioihin on 
olemassa tällä hetkellä sekä Suomessa että ulkomailla. Suurin osa haastatelta-
vista henkilöistä mainitsi potentiaalisiksi asiakkaiksi suuret maatilat, kasvihuo-
neet, puutarhat, olemassa olevat lämpölaitokset, sahat sekä suuremmat kiinteis-
töt (kerros- ja rivitalot). Pienempiin kiinteistöihin (omakotitalot) ei uskottu, 
koska teknologian hinta olisi liian korkea ja sähköntuotantoteho liian matala 
tähän kokoluokkaan. 

Parin haastateltavan näkemys kuitenkin oli, että asiakaskohteiden/-
segmenttien sekä asiakastarpeiden tarkempi kartoittaminen olisi tärkeää, jotta 
löydettäisiin asiakkaat, jotka ovat todellisuudessa valmiita maksamaan uudesta 
energiateknologiasta sekä mahdolliset volyymikohteet. Moni haastateltavista 
totesi asiakasnäkökulman ja sen huomioimisen olevan kaikista tärkein element-
ti uuden energiateknologian innovaatioprosessissa. Liiketoiminnan syntyminen 



48 
 
ja tuotteiden onnistunut kaupallistaminen mainittiin liittyvän erityisesti asia-
kasongelmien ratkaisemiseen - ylipäätään ilman maksavia asiakkaita ei uutta 
energiateknologiaa kannata kehittää. 
 
6.2.3 Edistämistekijät – palveluliiketoiminnan kehittäminen 
 
Moni haastateltavista totesi, että pien- ja mikro-kokoluokan CHP-
teknologioiden yleistyminen markkinoilla laajentaisi nykyisiä liiketoiminta-
mahdollisuuksia. Esimerkiksi lämpöyrittäjät voisivat olla tulevaisuudessa ener-
gia- tai CHP-yrittäjiä, jotka hoitaisivat asiakaskohteen lämmön- ja sähköntuo-
tannon. Yleisesti ottaen palveluliiketoiminta nähtiin erittäin tärkeänä: asiakkaan 
ei tarvitsisi käyttää omaa aikaansa ja huolehtia laitteiden huollosta, vaan yrittä-
jällä olisi vastuu tarjota huoltopalvelu sekä mahdollinen varaosapalvelu asiak-
kaalle. 
 

”Pitäisi pystyä tarjoamaan se mitä ihmiset haluavat. Eivät he halua pannuja ja katti-
loita, vaan lämpöä ja sähköä.” 

 
Palveluliiketoimintaan liittyen eräs haastateltava esitti mielenkiintoisen idean, 
jonka mukaan palveluliiketoimintaa voitaisiin kehittää siten, että palveluntar-
joaja hallitsisi koko prosessia aina puun korjuusta energiantuotantoon asti. Pal-
veluntarjoaja voisi esimerkiksi osoittaa uuden kohteen neuvottelutilanteessa, 
kuinka lämpö ja sähkö tuotettaisiin ja jaettaisiin tietylle asiakkaalle teknologi-
sesti sekä kuinka lämmön ja sähkön kohtalainen hinta taattaisiin. Tämä helpot-
taisi asiakasta, jonka ei tarvitsisi huolehtia muusta kuin sopimuksen tekemises-
tä. 
 
6.2.4 Edistämistekijät – uuden teknologian hinnan pienenemiseen vaikutta-

vat tekijät 
 
Uuden teknologian tutkimus- ja kehitys-, demonstraatio- sekä kaupallistamis-
vaiheiden todettiin muutamassa haastattelussa vaativan aikaa ja taloudellisia 
resursseja, minkä vuoksi innovaatioiden hinta on alkuvaiheessa korkea. Uuden 
teknologian hintaa on kuitenkin mahdollista laskea. Monissa haastatteluissa tu-
likin esille uuden teknologian hinnan pienenemiseen vaikuttavia tekijöitä, ku-
ten laitteistojen sarjatuotanto, valmisrakentaminen, tuoterakenteen kustannuk-
set ja uuden teknologian käytön oppimisvaikutus. 

Muutamat haastateltavat mainitsivat laitteistojen sarjatuotannon olevan 
eräs keino laskea yksikkökustannuksia. Toisaalta yksi haastateltavista totesi sar-
jatuotannon aloittamisen vaativan suuria taloudellisia satsauksia. Lisäksi pitäisi 
arvioida potentiaalisten asiakkaiden lukumäärää, jotta sarjatuotantoa voitaisiin 
hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti: 
 

”…etsisi ensin aina ne isoimmat asiakasryhmät. Sen takia mekin joudutaan sano-
maan monelle ”ei oota” tuolla asiakaspuolella, että me saataisiin näitä ns. sarjatuo-
tantolaitteita edes jossakin määrin sarjanomaisesti myytyä. Pitää keskittyä aina muu-
tamiin, että se jos touhuaa liian monen kanssa, niin ne panokset hajaantuu liikaa.” 
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Pari haastateltavaa otti esille myös moduuliratkaisujen tekemisen ja valmisra-
kentamisen yhtenä tapana pienentää yksikkökustannuksia. Näiden ratkaisujen 
kääntöpuolena ovat kuitenkin heikommat mahdollisuudet vastata yksilöllisiin 
asiakastarpeisiin. Lisäksi yksikkökustannuksia voidaan erään haastateltavan 
mukaan pienentää optimoimalla tuoterakenteen kustannuksia. 

Uuden teknologian käytön oppimisvaikutuksen todettiin edistävän paris-
sa haastattelussa teknologian hinnan pienenemistä. Eräs haastateltava mainitsi, 
että uuden teknologian hinta on korkea, koska se on tehty varman päälle eikä 
sen tavoille ei ole totuttu. Oppimisvaikutuksen ansiosta uuden teknologian hin-
ta laskee, kun teknologian toiminta opitaan esimerkiksi automatisoimaan. 
 
6.2.5 Edistämistekijät – rahoituksen mahdollisuudet 
 
Useiden haastateltavien näkemyksenä oli, että rahoitus ei ole tänä päivänä on-
gelma pien- ja mikro-kokoluokan CHP-teknologioiden innovaatioprosessissa. 
Julkisista rahoittajista mainittiin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa ra-
hoittava Tekes sekä yrityksiin ja pääomarahastoihin sijoituksia tekevä Suomen 
itsenäisyyden rahasto Sitra. Euroopan aluekehitysrahastojen todettiin eräässä 
haastattelussa olevan hyvä mahdollisuus rahoittaa pien- ja mikro-kokoluokan 
CHP-teknologioihin liittyviä hankkeita. Yhdessä haastattelussa tuli myös esille 
Keski-Suomen alueella toimiva Jyväskylä Innovation Oy, joka antaa siemenra-
haa esimerkiksi isompien hankkeiden esivalmisteluun. Haastateltava pitikin 
Jyväskylä Innovation Oy:n roolia rahoittajana tärkeänä ja arvokkaana. Lisäksi 
pääomamarkkinoiden todettiin olevan toimivat; kotimaiset ja ulkomaiset pää-
omasijoittajat, jotka ovat kiinnostuneita bioenergiaan liittyvistä innovaatioista, 
ovat valmiita sijoittamaan. Tosin haasteena voivat olla rahoituksen ehdot ja lai-
nan saamisen edellytyksenä olevien vakuuksien riittävyys. 

Vaikka rahoitus ei ole ongelma, piti eräs haastateltava tärkeänä rahoituk-
sen pitkäjänteisyyttä ja määrätietoisuutta. Tosin eräs toinen haastateltava mai-
nitsi, että kehitystyön pitäisi olla tänä päivänä nopeaa, koska muuten rahoituk-
sen määrä paisuu kymmeniin miljooniin euroihin eivätkä asiakkaatkaan halua 
odottaa 10 - 15 vuotta uuden energiateknologian kaupallistamista. 

Eräs haastateltava esitti lisäksi mielenkiintoisen näkemyksen, jonka mu-
kaan Suomessa pitäisi olla enemmän investointeihin liittyviä rahoitusinstru-
mentteja, jotka kattaisivat investointien riskit pidemmällä aikavälillä. Esimerk-
kinä hän mainitsi ESCO-palvelun, jossa palvelusta aiheutuvat kustannukset 
maksetaan esimerkiksi lämmitysjärjestelmän vaihdosta saatavilla säästöillä. 
 
6.2.6 Esteet – investointien taloudellinen kannattavuus 
 
Haastateltavien näkemykset pien- ja mikro-kokoluokan CHP-teknologioiden 
innovaatioprosessiin liittyvistä taloudellisista esteistä painottuivat yleisesti in-
vestointien taloudelliseen kannattavuuteen, kannattavuutta kuvaaviin mittarei-
hin sekä erityisesti kannattavuuden taustalla oleviin tekijöihin. Taloudellisen 
kannattavuuden taustatekijöistä tulivat esille investointi- ja käyttökustannukset, 
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sähkön hinta sekä uudella energiateknologialla tuotettavan sähkön myynnistä 
saatava liikevaihto. 

Pien- ja mikro-kokoluokan CHP-teknologioiden taloudellinen kannatta-
vuus mainittiin yleisellä tasolla muutamassa haastattelussa, ja erityisesti mikro-
kokoluokan kannattavuutta pidettiin heikkona. Investointien taloudellisen 
kannattavuuden heikkoa tasoa vahvistivat puheet investointien pitkistä ta-
kaisinmaksuajoista. Esimerkiksi eräs haastateltava totesi, että nykyisillä talou-
den reunaehdoilla investoinnin takaisinmaksu yksinkertaisena kannattavuuden 
mittarina osoittaa, etteivät uuden energiateknologian laitteistot saa maksaa juu-
ri mitään: 
 

”Talouden reunaehdot näillä energian hinnoilla ilman tukia, ne on aika tiukkoja, että 
sen takia, jos näitä järjestelmiä tällaisenaan, nykyisellään, näillä suoritusarvoilla, läh-
tee kauppaamaan ihmisille, niin saa olla melkoinen kauppamies, koska joka ikinen, 
joka on sitomassa rahojaan, niin mielellään haluaa jonkin sortin tiedon siitä, että tu-
leeko tämä hänelle koskaan tekemään mitään muuta kuin tappiota.” 

 
Yleistä taloudellista kannattavuutta ja sitä kuvaavia mittareita enemmän näke-
myksiä kuitenkin herättivät taloudellisen kannattavuuden taustalla vaikuttavat 
tekijät. Kaikki haastateltavat olivat sitä mieltä, että pien- ja mikro-kokoluokan 
CHP-teknologioiden hinta on korkea ja laitteistojen investointikustannukset 
ovat suuret. Erään haastateltavan mukaan korkeaan hintaan vaikuttaa esimer-
kiksi se, että uudet teknologiat tehdään ”varman päälle” eikä niiden käyttöön 
ole totuttu. Laitteistojen yksikkökustannusten (€/kWe) todettiin olevan erityi-
sen suuret mikro-kokoluokassa (< 100 kWe). Mikro-kokoluokan laitteistojen 
korkean yksikkökustannuksen syyksi mainittiin tarve käyttää samoja säätö- ja 
oheislaitteita kuin suuremmassa kokoluokassa. Tällöin teknologian hinta nou-
see enemmän suhteessa sähköntuotannon tehoon kuin suuremmassa kokoluo-
kassa. Kalliiden investointikustannuksen lisäksi muutamat haastateltavat olivat 
sitä mieltä, että pien- ja mikro-kokoluokan CHP-teknologioiden vuosittaiset 
käyttökustannukset, kuten kunnossapidon kustannukset, voivat olla suuret. 
Käyttökustannusten suuruudessa vallitsi epävarmuus, koska kenelläkään ei ol-
lut tietoa siitä kuinka paljon laitteet tarvitsevat huoltoa ja mitä se maksaa. 

Pien- ja mikro-kokoluokan CHP-teknologioiden investointien taloudelli-
seen kannattavuuteen vaikuttaa myös sähkön hinta. Uudella energiateknologi-
alla tuotettavalla sähköllä voidaan muodostaa kustannussäästöjä, kun itse tuo-
tetulla sähköllä korvataan yleisiltä markkinoilta ostettavaa sähköä. Kustannus-
säästöt ovat sitä pienemmät mitä edullisempaa sähkö on. Muutama haastatelta-
va totesi, että sähkö on Suomessa erittäin edullista, minkä vuoksi pien- ja mik-
ro-kokoluokan CHP-teknologioiden investoinnit eivät ole houkuttelevia. Lisäk-
si haasteena on sähkön myynnistä saatavien tulojen pienuus. Parin haastatelta-
van mukaan erityisesti mikro-kokoluokan (< 100 kWe) haasteena on myytävästä 
sähköstä saatavien vuosittaisten tulojen jääminen pieniksi. Syynä pieneen liike-
vaihtoon on laitteistojen pieni sähköntuotannon hyötysuhde sekä lyhyt sähkön-
tuotannon huipunkäyttöaika, joka johtuu Suomen energiankulutuksen vuoden-
ajan mukaisesta vaihtelusta. 
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6.2.7 Esteet – rahoituksen haasteet 
 
Tämän tutkielman perusteella pien- ja mikro-kokoluokan CHP-teknologioiden 
innovaatioprosessissa toimivien tahojen sekä innovaatioprosessin eri vaiheiden 
rahoitukseen liittyy erityyppisiä haasteita. Tutkimusorganisaatioilla ja pk-
yrityksillä haasteet painottuvat rahoituksen saamiseen ja sen taustalla vaikutta-
viin tekijöihin. Muutama haastateltava oli sieltä mieltä, että tutkimusorganisaa-
tioiden ja pk-yritysten on haastavaa saada julkista rahoitusta pien- ja mikro-
kokoluokan CHP-teknologioiden kehittämiseen, kaupallistamiseen ja markki-
noille saattamiseen. Tutkimusorganisaatioiden, kuten yliopistojen, ammattikor-
keakoulujen tai valtion tutkimuslaitosten, haasteena on täyttää julkisen rahoi-
tuksen saamisen kriteerit; esimerkiksi julkisen tutkimuksen rahoituksen saami-
nen joissakin projekteissa edellyttää tutkimustuloksia liiketaloudellisesti hyö-
dyntävien yritysten tiettyä rahoitusosuutta hankkeen hyväksyttävistä kustan-
nuksista. Kriteerien täyttyminen voi siten kompastua vaadittavaan yritysrahoi-
tukseen. Pien- ja mikro-kokoluokan CHP-teknologioista kiinnostuneita yrityk-
siä on vaikea saada mukaan rahoittamaan tutkimusorganisaatioiden hankkeita, 
kun he eivät näe näissä teknologioissa välittömiä liiketaloudellisia mahdolli-
suuksia. 

Pk-yritysten haasteista esille tuli parissa haastattelussa rahoittajien va-
kuuttaminen ja uskon vahvistaminen, että nämä uudet energiateknologiat toi-
mivat ja niiden kehitystyötä kannattaa tukea rahallisesti. Mahdollisia syitä ra-
hoittajien vakuuttelulle olivat esimerkiksi aikaisempien tutkimustulosten heik-
ko taso tai energiateknologioiden pitkä kehitystyö. Pari haastateltavaa myös to-
tesi, että pk-yritykset eivät saa julkista rahoitusta omaan pienimuotoiseen tut-
kimukseen, jossa he voisivat kehittää omia innovaatioitaan. Oman innovaatio-
toiminnan rahoituksen sijaan pk-yritykset voivat hakea rahoitusta esimerkiksi 
esiselvitysprojekteihin, jolloin myönnetty raha käytetään osto- ja suunnittelu-
palveluihin. Erään haastateltavan mielestä yritysten itsenäinen kehitystyö ei ole 
mahdollinen vaihtoehto: 
 

”Meillä ei rahoiteta kokeilua yrityksille enää, se tie on kuljettu. Jotakin todella vank-
kaa tutkimusta siellä pitäisi olla ja jotakin sellaista, jota ei ole tähän mennessä hoksat-
tu käydä läpi.” 

 
Innovaatioprosessin eri vaiheisiin liittyvät rahoitushaasteet keskittyivät erityi-
sesti demonstraatio- ja kaupallistamisvaiheisiin. Eräs haastateltava mainitsi, että 
pien- ja mikro-kokoluokan CHP-teknologioiden innovaatioprosessin demonst-
raatiovaihe on rahoituksen kannalta kynnyskysymys, ja siihen pitäisi saada li-
sää lisäpotkua. Toisen haastateltavan mielestä rahoitusta pitäisi painottaa kau-
pallistamisvaiheeseen sekä markkinoille leviämisen edistämiseen: 
 

”Hyvin usein ne epäonnistumiset tulevat tuossa kaupallistamisvaiheessa eli Suomi 
on pullollaan erilaisia ideoita ja keksintöjä, mutta se, että se ihan oikeasti saadaan in-
novaatioksi eli se pystytään viemään markkinoille tuotteella, että sille olisi ihan osta-
via asiakkaita, niin minusta siinä vaiheessa epäonnistutaan. Niin kuin ole monta ker-
taa sanonut, että jos se tuotteen kehittäminen on yksi yksikkö rahaa, niin se tuotteis-
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taminen/kaupallistaminen on 10 - 15 yksikköä rahaa, siitä välistä meillä Suomessa 
puuttuu instrumentit vivuta yrityksiä eteenpäin.” 

 
”Yleensäkin innovaatioprosessissa ja siinä julkisten tukien käyttämisessä jotenkin 
kaipaisi Suomeen sellaista, kun meillä on Tekes, niin sen rinnalle…meillä pitäisi olla 
sellainen kuin Makes eli markkinoinnin kehittämiskeskus.” 

 
Vastakkaisiakin näkemyksiä innovaatioprosessin eri vaiheiden rahoittamisesta 
saatiin. Eräs haastateltava esimerkiksi totesi, että yrityksillä täytyy olla taloudel-
linen vastuu, kun innovaatiot ovat demonstraatio- tai kaupallistamisvaiheessa. 
Julkinen sektori ei voi tukea loputtomiin yrityksen mahdollista rahantekokonet-
ta, minkä vuoksi yrityksen täytyy itse kattaa kustannuksista yli 50 % innovaa-
tioprosessin loppuvaiheissa. 
 
 
6.3 Sosiaaliset edistämistekijät ja esteet 
 
 
Haastateltavien näkemykset puubiomassaa polttoaineenaan käyttävien pien- ja 
mikro-kokoluokan CHP-teknologioiden innovaatioprosessiin vaikuttavista so-
siaalisista edistämistekijöistä ja haasteista painottuivat voimakkaasti edistämis-
tekijöihin. Sosiaalisista edistämistekijöistä otettiin esille yhteistyö ja verkostoi-
tuminen, osaamisen hyödyntäminen ja klusterien muodostaminen sekä yleinen 
myönteinen asenne ja kiinnostus uusiin puhtaisiin energiateknologioihin. Sosi-
aalisista esteistä mainittiin ainoastaan yksittäisiä tekijöitä, kuten NIMBY-ilmiö 
ja uskottavuuden puute, minkä vuoksi erillisiä kappaleita sosiaalisista esteistä 
ei tässä tutkielmassa laadittu. 

Sosiaalisista esteistä pari haastateltavaa toi esille NIMBY (not in my back 
yard) -ilmiön, jonka todettiin olevan mahdollinen tarkasteltavien energiatekno-
logioiden käytössä. Toinen haastateltavista kuitenkin epäili naapurin savupii-
pusta kantautuvan savun olevan este, koska suomalaiseen kulttuuriin on kuu-
lunut aina sauna, jonka käytöstä on aiheutunut savuhaittaa aikaisemminkin. 
Mielenkiintoisena sosiaalisena esteenä eräs haastateltava mainitsi pien- ja mik-
ro-kokoluokan CHP-teknologioiden uskottavuuden puutteen. Suurteollisuu-
teen verkostoituminen toisi hänen mielestään realismia ja selkärankaa toimin-
taan, ja olisi siten tietynlainen ratkaisu ongelmaan. Erään toisen haastateltavan 
mukaan ongelmana kuitenkin on, että potentiaalisia suurteollisuuden toimijoita, 
joilla olisi kiinnostusta tehdä liiketoimintaa pien- ja mikro-kokoluokassa, on 
harvassa. 
 
6.3.1 Edistämistekijät – yhteistyö ja verkostoituminen 
 
Yhteistyön ja verkostoitumisen tärkeys pien- ja mikro-kokoluokan CHP-
teknologioiden innovaatioprosessissa tuli esille jokaisessa haastattelussa. Mie-
lenkiintoista oli, että yhteistyön tekemistä ja verkostoitumista tarkasteltiin eri 
näkökulmista; haastateltavat pitivät yhteistyötä ja verkostoitumista tärkeänä eri 
tutkimustahojen, tutkimustahojen ja pk-yritysten, tutkimustahojen ja suurteolli-
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suuden, energiantuotantoon liittyvien toimijoiden sekä energian käyttäjien, 
kesken. Lisäksi yhteistyön ja verkostoitumisen merkitys korostui laitevalmista-
jien liiketoiminnassa sekä innovaatioprosessin rahoituksessa. 

Osa haastateltavista oli sitä mieltä, että yhteistyötä pitäisi lisätä myös tut-
kimuksen tekemisessä eri tahojen, kuten yliopiston, AMK:n ja VTT:n, kesken. 
Yhteisten hankkeiden toteuttaminen olisi yksi mahdollisuus kasvattaa tutki-
mustahojen välistä yhteistyötä. Näihin hankkeisiin voisi kutsua mukaan lisäksi 
pk-yrityksiä, jolloin yhteistyö lisääntyisi myös tutkimustahojen ja pk-yritysten 
välillä. Yhteistyön lisääminen ja voimien yhdistäminen yliopiston, AMK:n ja 
VTT:n välillä edellyttäisi kuitenkin muutaman haastateltavan mukaan keskinäi-
sen kilpailun vähentämistä. Toisaalta eräs haastateltavista totesi, että keskinäi-
nen kilpailu on tietyllä tavalla hyvä asia, koska se erottaa jyvät akanoista ja pi-
tää tutkimustoiminnan virkeänä. 

Suurin osa haastateltavista piti tutkimustahojen (yliopisto, AMK ja VTT) ja 
pk-yritysten välisen yhteistyön lisäämistä tärkeänä. ”Yhteen hiileen puhaltami-
nen” nähtiin taloudellisena ja tiedollisena voimavarana viedä pien- ja mikro-
kokoluokan CHP-teknologioita eteenpäin. Esimerkiksi demonstraation raken-
tamisessa säästettäisiin rahaa ja aikaa, jos se toteutettaisiin tutkimustahon tai -
tahojen ja pk-yrittäjän kesken. Yhteistyön kehittyminen kuitenkin vaatisi muu-
taman haastateltavan mielestä sitä, että tutkimustahot olisivat aktiivisemmin 
yhteydessä pk-yrittäjiin. Aktiivisempi yhteydenpito ei välttämättä riitä, sillä 
erään haastateltavan näkemyksen mukaan tutkimustahot eivät ole löytäneet oi-
kealla tavalla yrityselämää. 
 

”Sieltä puuttuu sellainen tietynlainen keskustelu…kun on vähän muutettu toimin-
tamalleja ja talutettu yrittäjiä samaan pöytään näiden asiantuntijoiden kanssa ja saatu 
sellaista keskustelua aikaan, että sieltä alkaa löytymään aika nopeastikin semmoisia 
ideoita, joilla on liiketoiminta-arvoa.” 

 
Muutamassa haastattelussa tuli esille myös energiantuotantoon liittyvien toimi-
joiden välinen sekä energian käyttäjien välinen yhteistyö. Energiantuotantoon 
liittyvien toimijoiden, kuten laitevalmistajien, polttoaineiden toimittajien ja 
kunnossapitopalveluja tuottavien tahojen, välisen yhteistyön mainittiin tuovan 
heille synenergia-etuja. Näiden etujen lisäksi yhteistyötä pidettiin edellytyksenä 
liiketoiminnan tekemiselle. Esimerkiksi lämpöyrittäjän siirtyessä CHP-
yrittäjäksi tarvitaan osaamista sekä LVI- että elektroniikkapuolelta, jolloin yh-
teistyön merkitys korostuu. Lisäksi mielenkiintoisena yksityiskohtana esitettiin 
energian käyttäjien välinen yhteistyö ja sen lisääntyminen tulevaisuudessa esi-
merkiksi laitteiden hankinnan tai huoltotoimenpiteiden kierrätyksen yhteydes-
sä. 

Laitevalmistajien näkemykset yhteistyön tärkeydestä korostuivat liiketoi-
minnan tekemisessä, joka perustui verkostoitumiseen yhteistyökumppaneiden 
ja alihankkijoiden kanssa. Esimerkiksi liiketoiminnan laajentaminen ja kansain-
välistäminen eivät olisi mahdollisia ilman ulkomaisia yhteistyökumppaneita. 
Parissa haastattelussa tuli esille myös yhteistyön ja verkostoitumisen merkitys 
rahoituksen näkökulmasta. Ensinnäkin julkisen rahoituksen saaminen edellyt-
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tää tänä päivänä yhteistyön tekemistä eri toimijoiden kesken ja mieluiten kan-
sainvälistä verkostoitumista. Toisaalta yhteistyö ja verkostoituminen voivat 
edesauttaa rahoituksen saamista. Esimerkiksi suurempiin maakunnallisiin 
hankkeisiin voisi saada rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR). 
 

”Jos on pieniä kehityshankkeita, 1-2 vuoden hankkeita, jokainen pienyritys saa oman 
pienen hankkeensa, niin sieltä on aika vaikea ponnistaa.” 

 
6.3.2 Edistämistekijät – osaamisen hyödyntäminen ja klusterien muodosta-

minen 
 
Osassa haastatteluista tuotiin vahvasti esille, että Suomessa on osaamista; haas-
tateltavat totesivat, että Suomessa on bioenergiaan liittyvää osaamista, jolla on 
hyvä maine kansainvälisestikin. Osaamista oli haastateltavien mukaan eri tut-
kimustahoilla, useilla pk-yrityksillä, jotka valmistavat esimerkiksi bioener-
giakattiloita tai pien- ja mikro-kokoluokan CHP-teknologioihin tarvittavia 
komponentteja, sekä suurteollisuudella. Eräs haastateltavista kuitenkin totesi, 
että pien- ja mikro-kokoluokan CHP-teknologioiden kehittämiseen tarvittava 
osaaminen on hajallaan ympäri Suomea. Osaamisen paremman hyödyntämisen 
edistämiseksi eräs toinen haastateltavista esitti, että osaamista pitäisi yhdistää 
alueellisesti ja tietyn alueen paras tämänhetkinen osaaminen pitäisi keskittää 
entistä vahvemmin tälle alueelle. 

Pari haastateltavaa totesi, että päällekkäisiä asioita tehdään eri puolilla 
Suomea. Koordinointi olisi eräs keino vähentää päällekkäisten asioiden ja työn 
tekemistä. Klusterin muodostamisen etuna on osaamisen keskittäminen ja ra-
hoituksen saaminen. Muutama haastateltava mainitsi myös poikkitieteellisyy-
den, joka voisi edesauttaa uusien näkemysten saamisessa. 
 
6.3.3 Edistämistekijät – yleinen myönteinen asenne ja kiinnostus 
 
Moni haastateltavista totesi yleisen asenteen olevan positiivinen bioenergian 
käyttöä kohtaan. Myönteinen asenne oli ilmennyt esimerkiksi paikallisten ih-
misten ja kuntien positiivisena tukena ja valmiutena panostaa bioenergian käyt-
töön. Osa haastateltavista oli myös laittanut merkille, että ihmisten kiinnostus 
pien- ja mikro-kokoluokan CHP-teknologioihin oli kasvanut. Kiinnostuksen 
kasvu oli näkynyt esimerkiksi laitevalmistajien asiakkaiden yhteydenottojen 
lisääntymisenä. Mahdollisiksi syiksi kiinnostuksen lisääntymiselle mainittiin 
maailman viimeaikaiset tapahtumat, kuten Japanin ydinonnettomuus ja Lähi-
idän kiristynyt tilanne. 
 
 
6.4 Teknologiset edistämistekijät ja esteet 
 
 
Haastateltavilla oli monenlaisia näkemyksiä puubiomassaa polttoaineenaan 
käyttävien pien- ja mikro-kokoluokan CHP-teknologioiden innovaatioproses-
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siin vaikuttavista teknologisista edistämistekijöistä ja esteistä. Haastatteluista 
kävi ilmi, että uudet innovaatiot ja potentiaalisten teknologioiden kartoittami-
nen olivat merkittäviä teknologisia edistämistekijöitä. Näkemykset painottuivat 
kuitenkin teknologisiin esteisiin, joista haastatteluissa tuli esille sähköntuotan-
non hyötysuhde, teknologian toimintavarmuus ja helppokäyttöisyys sekä läm-
mönvaihtopintojen likaantuminen ja materiaalien kestävyys. Lisäksi puubio-
massan kaasutukseen liittyvät haasteet keräsivät tarkasteltavista energiatekno-
logioista erityishuomion. 
 
6.4.1 Edistämistekijät – uudet innovaatiot 
 
Muutamassa haastattelussa tuli esille, että uusien innovaatioiden tai sovellusten 
kehittäminen teknisten haasteiden ratkaisemiseksi voisi olla tekijä, jolla pien- ja 
mikro-kokoluokan CHP-teknologioiden innovaatioprosessia edistettäisiin. Esi-
merkiksi nykyisistä teknologioista mainittiin puukaasutuksen ja stirling-
moottorin kaipaavan ”pelle pelottoman” hattua ja uudenlaisten ratkaisujen et-
simistä. Eräs haastateltava totesikin, että näitä uusia ratkaisuja ei saavuteta pe-
rinteisillä eväillä, vaan niitä voi joutua hakemaan kauempaa. Kaikki eivät kui-
tenkaan nähneet nykyisten teknologioiden olevan potentiaalisimpia teknologi-
oita tuottaa lämmöstä sähköä tulevaisuudessa. Muutaman haastateltavan mie-
lestä lämmöstä sähköä olisi mahdollista toteuttaa täysin erilaisilla tavoilla, ku-
ten lämpösähköisillä materiaaleilla, puolijohdeteknologialla tai elektroniikan 
avulla.  
 
6.4.2 Edistämistekijät - potentiaalisten teknologioiden kartoitus 
 
Mielenkiintoisimmat näkemykset pien- ja mikro-kokoluokan CHP-
teknologioiden innovaatioprosessin teknologisista edistämistekijöistä liittyivät 
potentiaalisimpien teknologioiden arviointiin. Eräässä haastattelussa tuli esille, 
että teknologioita kehittävien pk-yrittäjien pitäisi yhdessä arvioida potentiaali-
simpia teknologioita, jotta teknologian kehittämisen kilpailukyky säilytettäisiin 
kansainvälisesti. Toisessa haastattelussa teknologioiden arviointi tai kartoitta-
minen painottui nimenomaan liiketaloudelliseen näkökulmaan; etsittäisiin 
kaupallisesti potentiaalisimmat vaihtoehdot, joita lähdettäisiin kehittämään 
kansainvälisesti menestyviksi tuotteiksi tai järjestelmiksi. 
 

”Siinä voisi ehkä miettiä kansakunnan näkökulmasta, että kannattaisiko tehdä sellai-
sia tietynlaisia valintoja ja pistää panokset sitten niihin teknologioihin, joissa ihan oi-
keasti nähtäisiin kaupallista potentiaalia.” 

 
6.4.3 Esteet – sähköntuotannon hyötysuhde 
 
Suurin haaste haastattelujen perusteella voidaan todeta olevan sähköntuotan-
non hyötysuhteessa, joka on alhainen erityisesti mikro-kokoluokassa. Esimer-
kiksi stirling-moottorin ja kuumakaasuturbiinin sähköntuotannon hyötysuhteet 
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jäävät alle 15 %:iin. Alhaisen sähköntuotannon hyötysuhteen mainittiin myös 
vaikuttavan taloudellisiin tekijöihin ja rajoittavan investointien kannattavuutta. 
 
6.4.4 Esteet – teknologian toimintavarmuus ja helppokäyttöisyys 
 
Suurin osa haastateltavista oli sitä mieltä, että pien- ja mikro-kokoluokan CHP-
teknologioiden teknisenä haasteena ovat teknologian toimintavarmuus ja help-
pokäyttöisyys. Teknologian toimintavarmuutta ja luotettavuutta, että laitteistot 
toimivat 24 tuntia vuorokaudessa, pidettiin tärkeinä. Toimintavarmuus liitettiin 
erityisesti mikro-kokoluokkaan soveltuvan teknologian haasteeksi. Eräs haasta-
teltava antoi tästä hyvän esimerkin: 
 

”Silloin se käyttäjä on kuitenkin niin sanotusti maallikko tai muu sellainen. Siellä ei 
ole mitään konemestaria vastaamassa siitä laitteistosta, niin silloin sen täytyy olla 
niin kuin esimerkiksi hybridiauto, että sitä voi käyttää normaalisti ja sen voi ostaa 
kuka tahansa, eikä siihen liity mitään ihmeellistä.” 

 
Muutama haastateltava otti esille myös teknologian helppokäyttöisyyden. Ih-
misten todettiin olevan tottuneita helppokäyttöisyyteen ja vaivattomuuteen. 
Esimerkiksi sähkölämmityksen suosiota perusteltiin sen vaivattomuudella. 
 

”Tuntuu olevan haaste bioenergiapuolella siirtyä jo öljylämmityksestä pellettilämmi-
tykseen, kun se vaatii vähän enemmän työtä.” 

 
6.4.5 Esteet – lämmönvaihtopintojen likaantuminen ja materiaalien kestä-

vyys 
 
Useassa haastattelussa tulivat myös esille teknologiset haasteet, jotka liittyvät 
lämmönvaihtimien likaantumiseen sekä lämmönvaihtimien materiaalien kestä-
vyyteen. Lämmönvaihtopintojen likaantumisen syyksi mainittiin puubiomas-
san poltossa tai kaasutuksessa muodostuva likainen savu-/tuotekaasu. Ongel-
mat lämmönvaihtimissa käytettävien materiaalien kestävyydessä johtuvat haas-
tateltavien mukaan korkeista lämpötiloista. Lämmönvaihtimiin liittyvät haas-
teet vaikuttavat erityisesti laitteistojen toimintavarmuuteen, joka mainittiin yh-
deksi teknologiseksi pullonkaulaksi monessa haastattelussa: 
 

”Toimintavarmuus ja käytettävyys saattavat ikävä kyllä olla niitä akilleen kantapäitä, 
vaikka suoritusarvot saadaan kohtalaisen hyvin pelittämään.” 

 
6.4.6 Esteet – erityisesti puubiomassan kaasutukseen liittyvät ongelmat 
 
Suurin osa haastateltavista otti esille erityisesti puubiomassan kaasutuksen pu-
huttaessa pien- ja mikro-kokoluokan CHP-teknologioiden teknisistä esteistä. 
Moni haastateltava mainitsi, että puubiomassan kaasutusta on tutkittu ja kehi-
tystyötä on tehty vuosikymmeniä, mutta pitkästä kehityshistoriasta huolimatta 
kaasutus sisältää edelleen teknologisia pullonkauloja. Erityisiä teknisiä haastei-
ta ovat kaasutuksen hallinta ja muodostuvan tuotekaasun puhdistaminen. Näi-
hin teknisiin haasteisiin liittyen todettiin, että puubiomassan kaasutus on mo-
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nimutkaisena prosessina erittäin haastava saada toimimaan luotettavasti ja pit-
käaikaisesti. 

Puubiomassan kaasutus yhdistettynä kaasumoottorikäyttöön eli ns. ”hä-
käpönttöratkaisu” on ollut ilmeisesti erityisen ongelmallinen teknologian pitkä-
aikaisen ja luotettavan toiminnan kannalta. Pari haastateltavaa toi esille, että 
tämän teknologian puolestapuhujat vetoavat toisen maailmansodan aikaan, jol-
loin kuorma-autot toimivat häkäpöntöillä. Haastateltavat kuitenkin totesivat, 
että häkäpöntöillä kulkeneet kuorma-autot tarvitsivat paljon huoltoa verrattuna 
niiden käyttötuntimääriin. Voimalaitoskäytössä kaasun puhtauden vaatimukset 
olisivat paljon tiukemmat, mistä eräs haastateltava antoi osuvan vertauksen: 
 

”Se on sama kuin auton määräaikaishuolto: jos voimalaitoksessa olevia koneita pitäi-
si huoltaa yhtä tiheästi kuin mitä on autojen määräaikaishuolto, niin laitos pitäisi sei-
sauttaa viikon välein.” 

 
Parissa haastattelussa tuli ilmi, että puubiomassan kaasutusta yhdistettynä kaa-
sumoottorikäyttöön on tutkittu muutamassa suuremmassa tutkimushankkeessa, 
mutta kaikki hankkeet ovat kaatuneet teknisiin vaikeuksiin. Eräiden mielestä 
tämä teknologia pitäisikin unohtaa kokonaan: 
 

”…kaasutus-polttomoottoriratkaisut pitäisi lakaista maton alle kokonaan ja siirtyä 
seuraavaan askeleeseen.” 

 
”…sähköä pitäisi pienessä kokoluokassa tuottaa kaasutus-moottoriyhdistelmällä, 
minusta se on pään seinään hakkaamista, koska sitä on yritetty ja ongelmat ovat yli-
käymättömiä ja se puhe pitäisi lopettaa.” 

 
 
6.5 Ympäristötekijöitä koskevat edistämistekijät ja esteet 
 
 
Viimeisessä teemaosuudessa haastateltavilta kysyttiin heidän mielipiteitään 
ympäristönäkökulmasta puubiomassaa polttoaineenaan käyttävien pien- ja 
mikro-kokoluokan CHP-teknologioiden innovaatioprosessiin liittyvistä edistä-
mistekijöistä ja haasteista. Näkemykset olivat erittäin positiivisia ja ne painot-
tuivat edistämistekijöihin. Parin haastateltavan lausahdukset kiteyttävät asian: 
 

”Vahvasti olen sitä mieltä, että bioenergian käyttö on ekoteko.” 
 

”…ympäristönäkökulma on varmasti se kaikkein paras driveri ja suotuisin driveri 
tuohon teknologian eteenpäin viemiseen.” 

 
Edistämistekijöiksi muotoutuivat positiiviset ympäristövaikutukset sekä ympä-
ristöystävällisyys ja vihreä imago. Haasteiksi koettiin lähinnä pienhiukkaspääs-
töt ja niiden lisääntyminen tulevaisuudessa.  
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6.5.1 Edistämistekijät – positiiviset ympäristövaikutukset 
 
Haastateltavat mainitsivat ympäristönäkökulmasta useita eri edistämistekijöitä, 
jotka koottiin positiivisten ympäristövaikutusten alle. Suurin osa esiin nousseis-
ta positiivisista ympäristövaikutuksista mainittiin vain yhden haastateltavan 
kohdalla, mutta jotkut seikat tulivat esille useammassa haastattelussa. Näitä 
olivat esimerkiksi puupolttoaineen poltossa tai kaasutuksessa muodostu-
vat ”puhtaat” savukaasut sekä jäännösmateriaalin hyödyntämisen mahdolli-
suudet. Hiilidioksidineutraalisuuden merkitys taas jakoi mielipiteitä; pari haas-
tateltavaa painotti hiilidioksidineutraalisuuden tärkeyttä edistämistekijänä, kun 
taas eräs haastateltava ei nähnyt sen tuovan lisäarvoa pien- ja mikro-
kokoluokan CHP-teknologioiden kehityksessä: 
 

”Hajautettu energiantuotanto ei välttämättä tarjoa siihen palettiin mitään uutta. Sa-
malla tavalla uusiutuvaa, on se sitten isoon biopolttoainekattilaan tai on se sitten 
pienen pieneen härveliin, joka tekee 50 kW sähköä.” 

 
Suorien ympäristövaikutusten lisäksi muutamassa haastattelussa todettiin tar-
kasteltavien energiateknologioiden käytön vaikuttavan välillisesti esimerkiksi 
metsien kasvun parantumiseen tai liikenteen päästöjen pienenemiseen. 
 
6.5.2 Edistämistekijät – ympäristöystävällisyys ja vihreä imago 
 
Monessa haastattelussa tuli esille ympäristöystävällisyys ja vihreä imago pu-
huttaessa puubiomassaa polttoaineenaan käyttävien pien- ja mikro-kokoluokan 
CHP-teknologioiden innovaatioprosessiin liittyvistä ympäristönäkökulman 
edistämistekijöistä. Ympäristöystävällisyyden todettiin vaikuttavan positiivises-
ti vihreään imagoon, jonka merkitys koettiin tärkeäksi erityisesti asiakkaiden 
keskuudessa. Toisaalta eräässä haastattelussa mainittiin, ettei vihreää imagoa 
voida käyttää myyntiargumenttina koko potentiaaliseen asiakaskuntaan, aino-
astaan prosentuaaliseen osaan siitä. Tulevaisuudessa tilanne voi tosin olla eri-
lainen: 
 

”…vihreät arvot tai ympäristöä säästävät arvot, niiden merkitys kasvaa kokoajan ja 
niihin pohjautuen kuluttajat tekevät yhä enemmän ja enemmän päätöksiä…” 

 
Vihreän imagon parantaminen oli erään haastateltavan mielestä vaikuttavana 
tekijänä myös yritysten toimintatapojen kehittämisessä. Esimerkkinä mainittiin 
teollisuusyrityksen mahdollisuudet parantaa omaa ympäristöimagoaan vähen-
tämällä tuotannonaikaisia kasvihuonekaasupäästöjä, mikä olisi mahdollista to-
teuttaa siirtymällä bioenergian, kuten pien- tai mikro-kokoluokan CHP-
teknologian, käyttöön. Vaikka ympäristöystävällisyys ja vihreä imago nähtiin 
pien- ja mikro-kokoluokan CHP-teknologioiden edistämistekijöinä, eräässä 
haastattelussa todettiin, että viime kädessä ”raha ratkaisee”. Ympäristöystäväl-
lisyyttä pidettiin pikemminkin kannattavan liiketoiminnan sivutuotteena, joka 
parantaa imagoa. 
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Hajautettuun energiantuotantoon perustuvan elinkaarianalyysin tekemi-
nen ja sen vertaaminen keskitettyyn energiantuotannon malliin tuli esille paris-
sa haastattelussa. Tämä on yksittäisenä edistämistekijänä mainitsemisen arvoi-
nen, sillä elinkaarianalyysillä voisi olla positiivisia vaikutuksia tarkasteltavien 
energiateknologioiden imagoon. 
 
6.5.3 Esteet – pienhiukkaspäästöt ja niiden kasvu 
 
Haastateltavien näkemysten perusteella voidaan todeta, ettei puubiomassaa 
polttoaineenaan käyttävissä pien- ja mikro-kokoluokan CHP-teknologioissa ole 
ympäristön kannalta suurempia esteitä. Mainituista esteistä erityistä huomiota 
keräsi puubiomassan poltossa muodostuvat pienhiukkaset. Ongelma koskee 
lähinnä taajamissa sijaitsevia kiinteistökohtaisia järjestelmiä, joissa päästöt syn-
tyvät lähellä maanpintaa. Valtaosa haastateltavista ei kuitenkaan pitänyt pien-
hiukkaspäästöjä esteenä, vaan pikemminkin uhkana; jos erityisesti mikro-
kokoluokan CHP-teknologiat yleistyvät, saattavat pienhiukkaspäästöt kasvaa. 
Toisaalta haastatteluissa tuli myös esille, että pienhiukkasiin liittyvät haasteet 
ovat voitettavissa teknologisen kehityksen myötä: 
 

”Tällä hetkellä puhutaan pienpolton hiukkaspäästöjen hallinnasta ja siitä, mutta 
edelleen vetoan siihen, että kun ihminen on käynyt kuussa, niin se on ratkaistavissa.” 

 
 
6.6 Muihin tekijöihin liittyvät edistämistekijät ja esteet 
 
 
Osaa haastateltavien näkemyksistä puubiomassaa polttoaineenaan käyttävien 
pien- ja mikro-kokoluokan CHP-teknologioiden innovaatioprosessiin vaikutta-
vista edistämistekijöistä ja esteistä ei voitu jaotella PESTE-näkökulmien mukaan. 
Tämän vuoksi nämä seikat luokiteltiin tässä tutkielmassa ylimääräisen ”muut”-
näkökulman alle. Suurin osa näkemyksistä koski paikallisen energiantuotannon 
tuomia etuja, joiden todettiin edistävän tarkasteltavien energiateknologioiden 
kehittämistä ja markkinoilla yleistymistä. Näkemykset mahdollisista esteistä 
olivat yksittäisiä; oleellisimpana voidaan mainita parin haastateltavan pohdin-
nat polttoaineen laadusta ja logistisista ongelmista. Näkemysten vähyyden 
vuoksi esteitä ei kuitenkaan käsitellä erillisenä kappaleena. 
 
6.6.1 Edistämistekijät – paikallisen energiantuotannon tuomat edut 
 
Paikallisen energiantuotannon tuomat edut sisältävät monia tekijöitä, jotka vai-
kuttavat pien- ja mikro-kokoluokan CHP-teknologioiden kehittymiseen ja 
markkinoille leviämiseen eri tavoin. Pari haastateltavaa mainitsi, että Suomessa 
käytettävissä oleva puubiomassapotentiaali olisi suuri. Tämän potentiaalin 
hyödyntäminen paikallisesti olisi taloudellisesti kannattavaa, koska energiasi-
sällöltään alhaisen polttoaineen, kuten metsähakkeen, kuljettaminen pitkiä 
matkoja on kallista. Monet haastateltavat myös näkivät, että paikallisella raaka-
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aineen hyödyntämisellä olisi positiivinen aluetaloudellinen merkitys; se edistäi-
si paikallista työllisyyttä sekä hyödyttäisi eri paikkakuntia taloudellisesti. 
 

”…kun tuossa käy tankkiauto tuomassa öljyä, niin siitä jää ehkä 3,20 € tähän paikka-
kunnalle, kun se käy tuossa huolto-asemalla kahvilla ja ostaa munkin, se kuski, siitä 
ei mitään muuta jää…” 

 
Muutaman haastateltavan mukaan paikallisella raaka-aineella toteutettu ener-
giantuotanto myös parantaisi huoltovarmuutta ja lisäisi energiaomavaraisuutta. 
Huoltovarmuus nähtiin tärkeänä, koska vaihtelevien luonnonolosuhteiden 
vuoksi sähkökatkot ovat yleisiä, ne voivat tapahtua eri vuodenaikoihin, ja har-
vaanasutulla seudulla ne voivat kestää pitkään. Energiaomavaraisuuden lisää-
misen etuna mainittiin Suomen mahdollisuudet vähentää riippuvuuttaan tuon-
tienergiasta. Tuontienergian riippuvuuden vähentämiseen liittyy myös energi-
an saannin turvaaminen. Toisaalta eräs haastateltava asetti energiaomavarai-
suudelle omat rajansa: 
 

”…joskin se, että mikään alue, maakunta tai maa ei voi pohjautua pelkästään siihen 
keskinäiseen kauppaan, että ruvetaan pesemään toistemme paitoja, se ei kovin pit-
källe kanna…” 

 
Pari haastateltavaa otti esille myös sähköenergian pitkät siirtomatkat, joiden 
vuoksi Suomessa muodostuu paljon sähkön siirtohäviöitä. Siirtohäviön osuu-
deksi arvioitiin 10 %, jolloin jokaista tuotettua megawattia kohden menetetään 
100 kW häviöinä. Siten paikallisessa energiantuotannossa tai samaa tarkoitta-
vassa eräässä haastattelussa esille tulleessa ”lähienergia”-ajattelussa siirtohäviöt 
olisivat pienemmät. Lisäksi mielenkiintoisena yksityiskohtana mainittakoon 
erään haastateltavan pohdinta nykyisen laajan sähköverkon alle jäävästä maa-
alueen pinta-alasta, joka voitaisiin hyödyntää hänen mielestään tehokkaam-
minkin. 
 

”Näen, että se on ympäristöteko tai ekologisesti järkevää tehdä se tarvittava sähkö 
siellä lähellä, jossa se käytetään.” 

 
 
6.7 Arviot pien- ja mikro-kokoluokan CHP-teknologioiden in-

novaatioprosessin tämän hetken ja tulevaisuuden aikatau-
luista 

 
 
Haastateltavien vastaukset vaihtelivat kysyttäessä heidän näkemyksiään pien- 
ja mikro-kokoluokan CHP-teknologioiden innovaatioprosessin tämän hetken ja 
tulevaisuuden aikatauluista. Suurin osa arvioi innovaatioprosessin aikataulua 
yleisesti kaikkien tarkasteltavien energiateknologioiden kannalta; ainoastaan 
laitevalmistajien näkemykset perustuivat oman teknologian kehittämisen aika-
tauluun. Lisäksi parin haastateltavan arviot keskittyivät yksinomaan demonst-
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raatiovaiheen aikatauluun, ja eräs haastateltavista ei uskaltanut sanoa tarkem-
masta aikataulusta mitään. 

Haastateltavat, jotka arvioivat yleisesti kaikkia pien- ja mikro-kokoluokan 
CHP-teknologioiden innovaatioprosessin aikataulua, nostivat esiin erityisesti 
mikro-kokoluokkaan soveltuvat kaupallistamattomat teknologiat. CHP-
teknologioista mainittiin stirling-moottorit sekä kuumakaasuturbiinit, ja termo-
kemiallisista konversioteknologioista tuli esille puubiomassan kaasutus. Moni 
haastateltava totesi, että kaupallistamattomien pien- ja mikro-kokoluokan CHP-
teknologioiden innovaatioprosessissa ollaan pääasiassa tutkimus- ja kehitys-
vaiheen sekä demonstraatiovaiheen välimaastossa. Soveltavaa tutkimusta mai-
nittiin edelleen tarvittavan paljon, mutta parin haastateltavan mielestä panoksia 
pitäisi laittaa yhä enemmän demonstraatiovaiheeseen. Muutamassa haastatte-
lussa oltiinkin sitä mieltä, että demonstraatioiden pitäisi olla käynnissä viimeis-
tään viiden vuoden sisällä.  
 

”Jos ei viiden vuoden aika nämä tällaiset suuret odotukset näistä muutamasta pe-
rustekniikasta ole jollain tavalla mennyt sinne demonstraatiovaiheeseen, niin silloin 
on mennyt joku pieleen.” 

 
Kaupallistamisvaiheen arviot jakaantuivat yli kymmenen vuoden aikajaksolle. 
Eräs haastateltava uskoi, että parin vuoden kuluttua myydään puubiomassan 
kaasutukseen ja kaasumoottorin käyttöön perustuvia järjestelmiä. Suurin osa oli 
kuitenkin sitä mieltä, että kaupalliset tuotteet ovat markkinoilla vuosina 2015–
2020. Esimerkiksi eräs haastateltava oli sitä mieltä, että kuumakaasuturbiini on 
pien- ja mikro-kokoluokan CHP-teknologioista kaupallisesti potentiaalisin vaih-
toehto tulevaisuudessa. Hänen näkemyksensä mukaan mikro-kokoluokkaan 
soveltuvan kuumakaasuturbiini on kaupallistamisvaiheessa vuonna 2015 ja 
pienen kokoluokan kuumakaasuturbiini vuoteen 2020 mennessä. Tällä hetkellä 
kuumakaasuturbiinin ongelmana hän piti korkeaa investointikustannusta, mut-
ta uskoi teknologian hinnan laskevan ja käytettävyyden parantuvan oppimis-
vaikutuksen ansiosta. Toisaalta erään toisen haastateltavan näkemyksen mu-
kaan realistisempi ajankohta olisi 2020–2025, jolloin pien- ja mikro-kokoluokan 
CHP-teknologioita olisi kaupallisesti saatavilla. Hän perusteli asiaa seuraavan-
laisesti: 
 

”Polttomoottori on edelleen keksimättä. Täytyisi löytää kokonaan uusia innovaatioi-
ta tai kokonaan uutta teknologiaa. Jos nyt otetaan pikkuinen stirling-moottori ja sitä 
maailman parhaimmat insinöörit vähän viilailevat, niin se ei ole vieläkään hyvä.” 
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7 TULOSTEN TARKASTELU 

7.1 Tulosten yhteys innovaatioprosessin eri vaiheisiin 
 
 
Tässä luvussa yhdistetään puubiomassaa polttoaineenaan käyttävien pien- ja 
mikro-kokoluokan CHP-teknologioiden innovaatioprosessia koskevat edistä-
mistekijät ja esteet innovaatioprosessin eri vaiheisiin. Tulosten yhteyttä inno-
vaatioprosessin eri vaiheisiin havainnollistetaan kuvalla, jossa edistämistekijät 
ja esteet yhdistetään eri vaiheisiin nuolilla. Vihreisiin laatikoihin rajatut edistä-
mistekijät esitetään innovaatioprosessi-kaavion yläpuolella ja punaisella värillä 
korostetut esteet innovaatioprosessi-kaavion alapuolella. Tulosten yhdistelemi-
sen innovaatioprosessin eri vaiheisiin lisäksi tämän luvun tavoitteena on luoda 
yhteenveto tuloksista. Nämä seikat käydään läpi erikseen jokaisen viiden PES-
TE-näkökulman mukaan seuraavissa alakappaleissa. 
 
7.1.1 Poliittisten edistämistekijöiden ja esteiden yhteys innovaatioprosessin 

eri vaiheisiin 
 
Puubiomassaa polttoaineenaan käyttävien pien- ja mikro-kokoluokan CHP-
teknologioiden innovaatioprosessiin vaikuttavat poliittiset edistämistekijät ja 
esteet liittyvät voimakkaasti innovaatioprosessin kaupallistamisvaiheisiin ja dif-
fuusioon (kuva 10). Poliittisesta päätöksenteosta riippuvilla taloudellisilla ohja-
uskeinoilla, kuten sähkön syöttötariffijärjestelmällä, investointituilla ja verotuk-
sellisilla keinoilla, voidaan vaikuttaa uusien energiateknologioiden kysyntäve-
toisuuteen ja edistää siten tarkasteltavien energiateknologioiden kaupallistu-
mista ja markkinoille leviämistä. Esimerkiksi uusiutuviin energialähteisiin pe-
rustuva sähkön syöttötariffijärjestelmä, joka otettiin käyttöön vuoden 2011 alus-
sa, oletettavasti lisää pien- ja mikro-kokoluokan CHP-teknologioiden kysyntää. 
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KUVA 10 Pien- ja mikro-kokoluokan CHP-teknologioiden innovaatioprosessiin vaikut-

tavat poliittiset edistämistekijät ja esteet 
 

Aikaisemmin Suomen energiapoliittiset linjaukset ovat aiheuttaneet epä-
varmuutta markkinatilanteeseen, minkä vuoksi potentiaaliset asiakkaat eivät 
ole uskaltaneet investoida uusiin energiateknologioihin. Toisaalta nykyinen 
sähkön syöttötariffijärjestelmä sisältää edelleen epäkohtia, joiden vuoksi tarkas-
teltavien energiateknologioiden kaupallistuminen ja markkinoille leviäminen 
on hidasta erityisesti mikro-kokoluokassa. Ongelmia aiheuttavat lisäksi suuret 
energiayhtiöt, jotka haluavat turvata oman liiketoimintansa estämällä uusien 
liiketoimintamahdollisuuksien syntymisen.  
 
7.1.2 Taloudellisten edistämistekijöiden ja esteiden yhteys innovaatioproses-

sin eri vaiheisiin 
 
Suurin osa puubiomassaa polttoaineenaan käyttävien pien- ja mikro-
kokoluokan CHP-teknologioiden innovaatioprosessiin vaikuttavista taloudelli-
sista edistämistekijöistä ja esteistä liittyy innovaatioprosessin diffuusioon (kuva 
11). Tällä hetkellä pien- ja mikro-kokoluokan CHP-teknologioiden markkinoille 
leviämistä hidastaa erityisesti investointien heikko taloudellinen kannattavuus, 
jota heikentää sähkön edullinen hinta ja uusien energiateknologioiden kalleus 
suhteessa olemassa oleviin energiantuotantotapoihin. Tulevaisuudessa sähkön 
hintaan kuitenkin kohdistuu nousupaineita, mikä parantaa tarkasteltavien 
energiateknologioiden investointien taloudellista kannattavuutta ja edistää 
markkinoihin kehittymistä niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.  
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KUVA 11 Pien- ja mikro-kokoluokan CHP-teknologioiden innovaatioprosessiin vaikut-

tavat taloudelliset edistämistekijät ja esteet 
 

Markkinoiden kehittyminen mahdollistaa myös uusien energiateknologi-
oiden valmistusmäärien kasvun ja käytön yleistymisen, jolloin näiden energia-
teknologioiden hintojen odotetaan laskevan esimerkiksi sarjatuotannon ja op-
pimisvaikutuksen ansiosta. Markkinoiden kasvu ja käytön yleistyminen heijas-
tuvat myös uusien energiateknologioiden taloudelliseen kannattavuuteen; kan-
nattavuus paranee, kun hinnat ovat vertailukelpoisia olemassa olevien energi-
antuotantotapojen kanssa. Pien- ja mikro-kokoluokan CHP-teknologioiden 
markkinoiden kasvua ja markkinoille leviämistä edistävät myös potentiaalisten 
asiakkaiden ja asiakastarpeiden kartoittaminen sekä palveluliiketoiminnan, ku-
ten huoltopalvelun, kehittäminen. Nämä edistämistekijät korostavat innovaa-
tioprosessin kysynnän näkökulmaa, jossa markkinat ja potentiaaliset asiakkaat 
ovat tärkeässä roolissa. 

Rahoituksen mahdollisuudet ja haasteet liittyvät innovaatioprosessin tut-
kimus- ja kehitys-, demonstraatio- sekä kaupallistamisvaiheisiin. Rahoituksen 
saaminen ei ole ongelma eteenkään perus- ja soveltavan tutkimuksen vaiheissa, 
koska julkiset rahoittajat, kuten Tekes ja Sitra, tukevat innovaatiotoimintaa. Jul-
kisen rahoituksen saamiseen liittyy kuitenkin erilaisia haasteita. Esimerkiksi 
julkisissa soveltavan tutkimuksen hankkeissa täytyy olla mukana yritysrahoi-
tusta, jotta hanke voi saada julkista rahoitusta. Yritysrahoituksen saaminen ei 
ole itsestään selvää, koska uusien energiateknologioiden liiketaloudelliset mah-
dollisuudet ovat yrittäjän näkökulmasta katsottuna liian kaukana. Rahoituk-
seen liittyvät haasteet ovat kuitenkin suurimmat erityisesti demonstraatio- ja 
kaupallistamisvaiheissa. Kotimaiset ja ulkomaiset pääomasijoittajat ovat kiin-
nostuneita bioenergiaan liittyvistä innovaatioista, mutta lainojen ehdot voivat 
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olla yrittäjille liian tiukat. Tämän vuoksi demonstraatio- ja kaupallistamisvai-
heisiin tarvittaisiin uusia työkaluja, jotta innovaatioita saataisiin vietyä markki-
noille. 
 
7.1.3 Sosiaalisten edistämistekijöiden ja esteiden yhteys innovaatioprosessin 

eri vaiheisiin 
 
Puubiomassaa polttoaineenaan käyttävien pien- ja mikro-kokoluokan CHP-
teknologioiden innovaatioprosessiin vaikuttavat sosiaaliset edistämistekijät ja 
esteet jakaantuvat suhteellisen tasaisesti innovaatioprosessin eri vaiheiden kes-
ken (kuva 12). Eri toimijoiden välisen yhteistyön kehittäminen ja verkostoitu-
misen lisääminen tutkimus- ja kehitys- sekä demonstraatiovaiheissa olisi tapa 
vauhdittaa tarkasteltavien energiateknologioiden kehitystyötä. Yhteistyön ke-
hittäminen olisi tärkeää erityisesti tutkimustahojen (korkeakoulut ja tutkimus-
laitokset) ja pk-yritysten kesken. Klusterien muodostaminen olisi eräs vaihtoeh-
to yhteistyön tiivistämiseksi sekä osaamisen yhdistämiseksi ja tehokkaammaksi 
hyödyntämiseksi. Lisäksi hankkeiden koordinointi helpottuisi ja päällekkäisten 
töiden tekemiseltä vältyttäisiin. 

Pien- ja mikro-kokoluokan CHP-teknologioiden kehittämistä, kaupallis-
tamista ja markkinoille leviämistä edistää myös yleinen myönteinen asenne ja 
kiinnostus bioenergiaa kohtaan. Toisaalta tarkasteltavien energiateknologioiden 
uskottavuuden puute hidastaa niiden leviämistä markkinoille. Suurteollisuu-
teen verkostoituminen olisikin yksi mahdollisuus ratkaista uskottavuuteen liit-
tyvä ongelma.  
 

 
KUVA 12 Pien- ja mikro-kokoluokan CHP-teknologioiden innovaatioprosessiin vaikut-

tavat sosiaaliset edistämistekijät ja esteet 
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7.1.4 Teknologisten edistämistekijöiden ja esteiden yhteys innovaatioproses-

sin eri vaiheisiin 
 
Puubiomassaa polttoaineenaan käyttävien pien- ja mikro-kokoluokan CHP-
teknologioiden innovaatioprosessiin vaikuttavat teknologiset edistämistekijät ja 
esteet liittyvät innovaatioprosessin eri vaiheisiin (kuva 13). Laitteistojen toimin-
tavarmuus ja luotettavuus ovat tällä hetkellä esteitä, jotka hidastavat tarkastel-
tavien energiateknologioiden kaupallistamista ja leviämistä markkinoille; läm-
mönvaihtopintojen likaantuminen ja materiaalien kestävyys ovat esimerkkejä 
laitteistojen toimintavarmuutta heikentävistä tekijöistä. Lisäksi käytön pitäisi 
helpottua ja sen pitäisi olla vaivatonta, jotta pien- ja mikro-kokoluokan CHP-
teknologiat olisivat kilpailukykyisiä olemassa oleviin energiantuotantotapoihin 
nähden. Suurin teknologinen este liittyy erityisesti tiettyjen mikro-kokoluokan 
CHP-teknologioiden sähköntuotannon hyötysuhteisiin, jotka ovat tällä hetkellä 
liian alhaisella tasolla. Sähköntuotannon hyötysuhteiden pitäisi parantua, jotta 
teknologiat olisivat kaupallisesti kiinnostavia ja investoinnit taloudellisesti kan-
nattavampia. 

Innovaatioprosessin diffuusiovaiheeseen liittyvät teknologiset pullon-
kaulat on mahdollista ratkaista tutkimus- ja kehitys- sekä demonstraatiovai-
heissa, mutta se vaatii lisätutkimusta ja uusia innovaatioita. Näiden vaiheiden 
ajallinen kesto on yleensä suhteellisen pitkä, minkä vuoksi olisi järkevämpää 
pohtia millä pien- ja mikro-kokoluokan CHP-teknologialla on todellista kaupal-
lista potentiaalia tulevaisuudessa niin kotimaisilla kuin ulkomaisillakin mark-
kinoilla. Tutkimus- ja kehityspanokset voitaisiin siten keskittää muutamaan 
teknologiaan, jolloin niiden kehittäminen ja markkinoille leviäminen nopeutuisi. 
 

 
KUVA 13 Pien- ja mikro-kokoluokan CHP-teknologioiden innovaatioprosessiin vaikut-

tavat teknologiset edistämistekijät ja esteet 
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7.1.5 Ympäristötekijöitä koskevien edistämistekijöiden ja esteiden kytkeyty-

vyys innovaatioprosessiin 
 
Puubiomassaa polttoaineenaan käyttävien pien- ja mikro-kokoluokan CHP-
teknologioiden innovaatioprosessiin vaikuttavat edistämistekijät ja esteet, jotka 
koskevat ympäristötekijöitä, painottuvat voimakkaasti innovaatioprosessin 
kaupallistamisvaiheisiin ja diffuusioon (kuva 14). Tarkasteltavien energiatekno-
logioiden kaupallistumista ja markkinoille leviämistä voidaan edistää markki-
noimalla teknologioiden ympäristöystävällisyyttä ja positiivisia ympäristövai-
kutuksia sekä hyödyntämällä teknologioiden vihreää imagoa. Potentiaaliset 
asiakkaat arvostavat näitä tekijöitä jo tänä päivänä, ja vihreiden arvojen merki-
tys korostunee entisestään tulevaisuudessa. Keskustelu pienhiukkaspäästöistä 
ja niiden kasvusta voi kuitenkin hidastaa pien- ja mikro-kokoluokan CHP-
teknologioiden markkinoille leviämistä, mutta toisaalta pienhiukkasiin liittyvä 
ongelma voidaan ratkaista teknologian kehittyessä esimerkiksi uusilla innovaa-
tioilla. 
 

 
KUVA 14 Pien- ja mikro-kokoluokan CHP-teknologioiden innovaatioprosessiin vaikut-

tavat edistämistekijät ja esteet, jotka koskevat ympäristönäkökulmaa 
 
 
7.2 Pien- ja mikro-kokoluokan CHP-teknologioiden innovaatio-

prosessin tulevaisuuden tiekartta 
 
 
Tämän kappaleen tavoitteena on käydä läpi pien- ja mikro-kokoluokan CHP-
teknologioiden innovaatioprosessin eri vaiheiden tulevaisuuden aikataulu. Tu-
lokset kaupallistamattomien puubiomassaa polttoaineenaan käyttävien pien- ja 
mikro-kokoluokan CHP-teknologioiden innovaatioprosessin eri vaiheiden ete-
nemisestä tulevaisuudessa on tiivistetty kuvassa 15, jossa vaaka-akseli kuvaa 
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aikaa ja pystyakseli tarkasteltavien energiateknologioiden yleistymistä markki-
noilla. Pien- ja mikro-kokoluokan CHP-teknologiat eivät ole kaupallisesti saata-
villa tutkimus- ja kehitys- sekä demonstraatiovaiheissa, minkä vuoksi nämä 
vaiheet esitetään vaaka-akselin alapuolella. Tutkimus- ja kehitysvaiheiden ajal-
linen kesto arvioitiin demonstraatiovaiheen pituuden perusteella; demonstraa-
tioiden ohella voidaan tarvita perus- ja soveltavaa tutkimusta, jos demonstraa-
tioissa ilmenee lisätutkimusta vaativia teknologisia haasteita. 
 

 
 
KUVA 15 Arvio kaupallistamattomien pien- ja mikrokokoluokan CHP-teknologioiden 

innovaatioprosessin etenemisestä tulevaisuudessa 
 
Kaupallistamisvaiheessa tarkasteltavat energiateknologiat yleistyvät markki-
noilla ensin erityisesti marginaalisten asiakasryhmien keskuudessa. Kaupallis-
tamattomien pien- ja mikro-kokoluokan CHP-teknologioiden laajempi yleisty-
minen markkinoilla on mahdollista tapahtua tulosten perusteella vuoden 2025 
jälkeen. Innovaatioprosessin eri vaiheiden eteneminen arvioidussa aikataulussa 
kuitenkin edellyttää tässä tutkielmassa esiin nousseiden edistämistekijöiden 
hyödyntämistä sekä esteisiin liittyvien haasteiden ratkaisemista. 
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä luvussa kootaan yhteen tutkimuksen tulokset ja muodostetaan kokonais-
kuva siitä, kuinka puubiomassaa polttoaineenaan käyttävät pien- ja mikro-
kokoluokan CHP-teknologiat voidaan viedä kaupallisille markkinoille hyödyn-
tämällä innovaatioprosessin eri vaiheisiin liittyviä edistämistekijöitä ja ratkai-
semalla esteisiin liittyviä haasteita. Tarkoituksena on tuoda tiivistetysti esiin 
tärkeimmät tekijät, jotka joko edesauttavat tai hidastavat tarkasteltavien ener-
giateknologioiden markkinoille leviämistä. 

Tässä tutkimuksessa esiin tulleet lukuisat edistämistekijät ja esteet, jotka 
koskivat puubiomassaa polttoaineenaan käyttävien pien- ja mikro-kokoluokan 
CHP-teknologioiden innovaatioprosessia, liittyivät innovaatioprosessin eri vai-
heisiin. Edistämistekijöitä tunnistettiin yhteensä 14 kappaletta, joista merkittä-
vimpiä olivat taloudellisten ohjauskeinojen käyttö, potentiaalisten asiakkaiden, 
asiakastarpeiden ja potentiaalisimpien teknologioiden kartoittaminen, yhteis-
työn ja verkostoitumisen kehittäminen, osaamisen hyödyntäminen sekä ympä-
ristöystävällisyyden ja vihreän imagon hyödyntäminen markkinoinnissa. Estei-
tä tunnistettiin puolestaan 13 kappaletta, joista tärkeimmät esteet liittyivät 
Suomen energiapolitiikkaan, investointien heikkoon taloudelliseen kannatta-
vuuteen, demonstraatiorahoituksen saamiseen ja erilaisiin teknologisiin pul-
lonkauloihin. 

OECD/IEA (1997) on luokitellut erilaisia markkinaesteitä, jotka vaikutta-
vat uusien energiateknologioiden markkinoilla yleistymiseen. Suurimpana es-
teenä pidetään uusien energiateknologioiden kallista hintaa verrattuna olemas-
sa olevien energiateknologioiden hintoihin. Tässä tutkimuksessa puubiomassaa 
polttoaineenaan käyttävien pien- ja mikro-kokoluokan CHP-teknologioiden in-
novaatioprosessiin liittyvät taloudelliset esteet painottuivat hinnan sijaan laa-
jemmin investointien taloudelliseen kannattavuuteen ja siihen vaikuttaviin teki-
jöihin. Tarkasteltavien energiateknologioiden investointeja pidettiin taloudelli-
sesti kannattamattomina, koska investointi- ja käyttökustannukset ovat korkeat, 
sähkön hinta on edullinen sekä myytävästä sähköstä saatava liikevaihto on al-
hainen sähköntuotannon pienen hyötysuhteen ja lyhyen huipunkäyttöajan 
vuoksi. 
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Sagarin ja Gallagherin (2004) mukaan uuden energiateknologian korkeat 
kustannukset liittyvät erityisesti innovaatioprosessin demonstraatiovaiheeseen.  
Uuden energiateknologian suorituskykyä voidaan kuitenkin parantaa ja kus-
tannuksia pienentää innovaatioprosessin kaupallistamisvaiheessa saatavalla 
käytännön kokemuksella ja sen perusteella tapahtuvalla oppimisella (Sagar & 
van der Zwaan 2006). Tässä tutkimuksessa kaupallistamattomien energiatekno-
logioiden arvioitiin olevan tutkimus- ja kehitysvaiheen sekä demonstraatiovai-
heen välimaastossa. Tulevaisuudessa näiden energiateknologioiden haasteena 
onkin selviytyä demonstraatiovaiheen ja kaupallistamisvaiheiden välisen kuo-
leman laakson yli, minkä jälkeen uuden energiateknologian yksikkökustannuk-
sien olisi mahdollista pienentyä merkittävästi. 

Kemp, Schot ja Hoogma (1998) toteavat, että uuden teknologian markki-
noille leviämisen esteenä voi olla myös uuden teknologian tekniset ominaisuu-
det, jotka tarvitsevat kehitystyötä. Tässä tutkimuksessa tuli esiin lukuisia tekno-
logisia ominaisuuksia, jotka hidastavat tarkasteltavien energiateknologioiden 
kaupallistumista. Esimerkiksi investointien taloudellista kannattavuutta ja kil-
pailukykyä muihin olemassa oleviin energiateknologioihin verrattuna pitäisi 
parantaa sähköntuotannon hyötysuhteita kehittämällä. Lisäksi laitteistojen käy-
tön pitäisi olla helppoa ja vaivatonta, minkä vuoksi laitteistojen toimintavar-
muutta ja luotettavuutta pitäisi kehittää. Tulevaisuudessa tarvitaankin lukuisia 
uusia teknologisia innovaatioita, jotta tekniset haasteet saadaan ratkaistua ja 
energiateknologiat kaupallistettua. 

Tutkimuksen tekeminen vaatisi kuitenkin yhteistyön lisäämistä ja verkos-
toitumisen kehittämistä korkeakoulujen (yliopistot ja ammattikorkeakoulut), 
tutkimuslaitosten ja pk-yrittäjien kesken. Lisäksi verkostoituminen suurteolli-
suuden toimijoiden kanssa loisi uskottavuutta kehitystyöhön. Hajallaan oleva 
osaaminen voitaisiin yhdistää luomalla esimerkiksi pien- ja mikro-kokoluokan 
CHP-teknologioiden klusteri, jossa arvioitaisiin potentiaalisimmat teknologiat 
ja keskityttäisiin niiden eteenpäin viemiseen. Klusterin muodostamisella voitai-
siin myös vähentää päällekkäisten töiden määrää hankkeita koordinoimalla. 

Lisäksi klusterin muodostamisesta voisi olla hyötyä myös rahoituksen 
saamisen suhteen, koska taloudellinen riski voitaisiin jakaa useamman toimijan 
kesken. Erityisesti demonstraatioprojektien rahoitus koettiin esteenä puubio-
massaa polttoaineenaan käyttävien pien- ja mikro-kokoluokan CHP-
teknologioiden kehittämisessä ja markkinoille leviämisessä. Demonstraatiora-
hoituksen haasteeksi mainittiin yksityisen rahoituksen saamisen vaikeus; uu-
den energiateknologian taloudellisten tuottojen realisoituminen on yksityisten 
rahoittajien mielestä liian kaukana tulevaisuudessa. Demonstraatio- ja kaupal-
listamisvaiheissa yhteistyön kehittäminen ei välttämättä enää riitä, vaan inno-
vaatioprosessiin sisältyvän kuoleman laakson ylittämiseen tarvittaisiin rahoi-
tuksen suhteen uusia keinoja - ylipäätään demonstraatio- ja kaupallistamisvai-
hetta pitäisi tukea, jos kyseessä olisi globaaleille markkinoille tähtäävä kaupalli-
sesti potentiaalinen tuote. 

Lisäksi puubiomassaa polttoaineenaan käyttävien kaupallistamattomien 
pien- ja mikro-kokoluokan CHP-teknologioiden kehittäminen ja markkinoille 
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leviäminen edellyttävät taloudelliseen näkökulmaan liittyviä edistämistekijöitä, 
kuten potentiaalisten asiakkaiden ja heidän tarpeidensa kartoittamista, ympä-
ristöystävällisyyden ja vihreän imagon hyödyntämistä markkinoinnissa sekä 
liiketoiminnan kehittämistä palveluliiketoiminnan suuntaan. Tarkasteltavilla 
energiateknologioilla uskotaan olevan kysyntää ja kaupallista potentiaalia tule-
vaisuudessa - markkinoita olisi niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Nämä aja-
tukset eivät ole täysin tuulesta temmattuja, sillä Työ- ja elinkeinoministeriön 
(2008) laatimassa pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategiassa todetaan, että 
energiateknologioiden ja innovaatioiden kysyntä on kasvanut voimakkaasti Eu-
roopassa ja kehittyvissä maissa, kuten Intiassa ja Kiinassa. 

Puubiomassaa polttoaineenaan käyttävien pien- ja mikro-kokoluokan 
CHP-teknologioiden kaupallistumisen ongelma ei ole kuitenkaan kysyntä, vaan 
pikemminkin potentiaaliseen kysyntään vastaaminen. Tällä hetkellä uusia 
energiateknologioita kehitetään insinöörilähtöisesti, mikä tarkoittaa keskitty-
mistä hyvin voimakkaasti teknologian tekniseen kehittämiseen. Panoksia pitäisi 
kuitenkin laittaa enemmän potentiaalisten asiakkaiden ja heidän tarpeidensa 
kartoittamiseen jo kehitystyön alkuvaiheessa; olisiko tuotteella asiakkaita, keitä 
he olisivat ja mihin hintaan he olisivat valmiita ostamaan uuden tuotteen. Asia-
kaskartoitustutkimuksen toteuttamisessa voisi hyödyntää korkeakoulujen 
osaamista. Esimerkiksi tieteellisen lopputyön tavoitteena voisi olla selvittää tie-
tyn energiateknologian markkinapotentiaali jollakin tietyllä alueella. Lisäksi 
uusien energiateknologioiden leviämistä markkinoille voitaisiin edistää mark-
kinoimalla ympäristöystävällisyyttä ja positiivisia ympäristövaikutuksia sekä 
hyödyntämällä vihreää imagoa. Näitä tekijöitä olisi tärkeää painottaa esimer-
kiksi innovaatioprosessin esikaupallisen vaiheessa, jossa uusi energiateknologia 
viedään marginaalisille markkinoille. 

Coombs, Green, Richards ja Walsh (2001) toteavat myös, että asiakastar-
peiden kartoittaminen on avaintekijä innovaation kaupalliselle menestymiselle. 
Asiakastarpeen pitäisi siis olla lähtökohta uuden energiateknologian kehittämi-
selle – pannujen ja kattiloiden sijaan asiakkaille pitäisi tarjota lämpöä ja sähköä. 
Lämmön ja sähkön tarjoaminen asiakkaille vaatii kuitenkin näitä hyödykkeitä 
tuottavia laitteistoja enemmän, jotta asiakastarpeet tyydytetään kaikissa mah-
dollisissa olosuhteissa, kuten häiriötilanteissa. Liiketoiminnan kehittäminen 
palveluliiketoiminnan suuntaan, jossa asiakkaan lämmön ja sähkön saanti tur-
vattaisiin esimerkiksi huoltopalvelulla, olisikin eräs esimerkki asiakastarpeiden 
kokonaisvaltaisesta huomioonottamisesta. 

OECD/IEA:n (1997) mukaan uusien energiateknologioiden kehittämiseen 
ja markkinoilla yleistymiseen liittyvien esteiden ylittämiseen tarvitaan myös 
poliittisia ohjauskeinoja, jotta uudet energiateknologiat tulisivat käyttöön 
markkinoilla mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti. Tässä tutkimuksessa po-
liittisista ohjauskeinoista tulivat esille erityisesti taloudelliset ohjauskeinot, jois-
ta mainittiin uusiutuvilla energialähteillä tuotettavan sähkön tuotantotuki, ve-
rotukseen perustuvat menetelmät ja investointituki. Näiden ohjauskeinojen 
käytön arvioitiin vauhdittavan puubiomassaa polttoaineenaan käyttävien pien- 
ja mikro-kokoluokan CHP-teknologioiden markkinoilla yleistymistä. Energia-
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politiikan olisi kuitenkin oltava pitkäjänteisempää ja taloudellisten ohjauskeino-
jen käytön monipuolisempaa, jotta tässä tutkimuksessa tarkasteltavat energia-
teknologiat kaupallistuisivat tehokkaammin. Sähkön syöttötariffijärjestelmä, 
joka tuli voimaan vuoden 2011 alussa, ei yksinomaan takaa näiden energiatek-
nologioiden markkinoilla yleistymistä, vaikka se erityisesti pienen kokoluokan 
CHP-teknologioiden kaupallistumista edistääkin. 

Kaupallistamattomat puubiomassaa polttoaineenaan käyttävät pien- ja 
mikro-kokoluokan CHP-teknologiat ovat tällä hetkellä innovaatioprosessin tut-
kimus- ja kehitysvaiheissa sekä osittain demonstraatiovaiheessa. Jotta nämä 
energiateknologiat olisivat kaupallisina tuotteina markkinoilla viimeistään 
vuonna 2025, pitäisi tässä tutkimuksessa esille tulleet ja innovaatioprosessin eri 
vaiheisiin liittyvät edistämistekijät ja esteet ottaa kattavasti huomioon. Edistä-
mistekijöistä pitäisi keskittyä erityisesti taloudellisten ja sosiaalisten edistämis-
tekijöiden tehokkaaseen hyödyntämiseen. Esteistä pitäisi puolestaan huomioida 
erityisesti taloudelliset ja teknologiset esteet, joiden ylittämiseksi pitäisi tehdä 
systemaattisesti yhteistyötä. 

Tässä tutkimuksessa saatuja tuloksia voidaan pitää luotettavina, sillä tut-
kimuksessa käytettyjä aineiston keruu- ja analysointimenetelmiä sovellettiin 
mahdollisimman systemaattisesti sekä litteroituja aineistoja analysoitiin mah-
dollisimmin kattavasti ja tarkasti. Hirsjärvi ja Hurme (2000) kuitenkin toteavat, 
että ihmisten käsitykset vaihtelevat samastakin kohteesta hyvin lyhyen ajan si-
sällä. Tämän vuoksi täytyy muistaa, että myös tämän tutkimuksen tulokset pe-
rustuvat haastateltujen henkilöiden tietyn ajanhetken näkemyksiin; tulokset 
voisivat olla erilaiset, jos tutkimus tehtäisiin uudelleen eri henkilöitä haastatel-
len. 
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9 EHDOTUKSIA JATKOTUTKIMUKSEEN 

Tämän laadullisen tutkielman pohjalta heräsi erilaisia ajatuksia mahdollisista 
jatkotutkimusaiheista. Tässä tutkimuksessa erityisesti puubiomassaa polttoai-
neenaan käyttävien pien- ja mikro-kokoluokan CHP-teknologioiden kaupallis-
tumista ja markkinoille leviämistä tutkittiin hyvin yleisellä tasolla, mutta tule-
vaisuudessa aihetta voisi rajata tarkemmin. Esimerkiksi olisi hyvin mielenkiin-
toista saada tarkempaa tietoa jonkin yksittäisen energiateknologian kaupallis-
tumiseen vaikuttavista seikoista. Eräänä vaihtoehtona olisi myös tehdä vertailu-
tutkimus, jossa haastateltaisiin uuden energiateknologian innovaatiosysteemiin 
liittyviä toimijoita, verrattaisiin toimijoiden näkemyksiä ja etsittäisiin näkemyk-
siin vaikuttavia taustatekijöitä. 

Tulevaisuudessa puubiomassaa polttoaineenaan käyttävien pien- ja mik-
ro-kokoluokan CHP-teknologioiden tutkimuksessa tarvitaan vahvasti teknolo-
giaan keskittyvää tutkimusta ja nimenomaan tieteellisiä julkaisuja, jotta tarkas-
teltavien energiateknologioiden uskottavuutta saadaan lisättyä. Teknologiaan 
fokusoituvan tutkimuksen lisäksi tutkimus voisi tulevaisuudessa painottua 
vahvemmin taloustieteelliseen näkökulmaan. Taloustieteissä voitaisiin tutkia 
esimerkiksi energiateknologian taloudellista kannattavuutta tietyillä reunaeh-
doilla, erilaisia liiketoimintamalleja, potentiaalisia markkinoita, asiakastarpeita 
sekä energiateknologian yleistymisen aluetaloudellisia vaikutuksia. Lisäksi voi-
taisiin kartoittaa potentiaalisten asiakkaiden näkemyksiä ja arvoja tarkastelta-
vista energiateknologioista sekä niiden ympäristöystävällisyydestä. Mahdolli-
suuksia olisi siten sekä yrityksen taloustieteiden oppisuunnissa, kuten markki-
noinnissa, laskentatoimessa ja ympäristöjohtamisessa, että kansantaloustietei-
den parissa. 
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SUMMARY 
 
 
The title of the study is A roadmap for commercialising new energy technologies – 
views from different actors concerning the future of small and micro-scale wooden bio-
mass-fuelled CHP technologies. This qualitative research was carried out within 
the project Mikro-CHP roadmap. The objective of the project was to clarify meth-
ods how small and micro-scale CHP technologies, which use especially wooden 
biomass as fuel, could be introduced to markets as commercialised products. 
Moreover, the schedule of commercialisation was estimated. In order to reach 
these objectives, drivers and barriers related to the innovation process of the en-
ergy technologies were examined. This was conducted by interviewing 10 dif-
ferent actors that represented technology producers, universities, research insti-
tutes, public financiers, and development companies. 

The views from different actors concerning the drivers and barriers affect-
ing the innovation process were asked from five different viewpoints: political, 
economical, social, technological, and environmental. In addition, the inter-
viewees estimated the present and future schedule of the innovation process. 
The results of the research were collected from transcribed interviews, and they 
were analysed using theoretical content analysis. The interviews brought out 
altogether 14 different drivers, which advance the development and deploy-
ment of the energy technologies. The most important drivers were using eco-
nomical policy instruments, finding out potential customers, customer needs, 
and energy technologies, developing cooperation and networking, utilising 
know-how, as well as exploiting environmental friendliness and green image in 
marketing. On the other hand, 13 different barriers related to the innovation 
process were found out. The most significant barriers were the energy policy in 
Finland, the weak profitability of energy technology investments, the funding 
of demonstration projects, and different technological bottlenecks. Thus, the 
drivers and barriers were divided on different stages of the innovation process. 

According to the actors´ opinions, wooden biomass-fuelled small and mi-
cro-scale CHP technologies, which are not yet commercialised, should be at the 
demonstration stage by 2015. Furthermore, these energy technologies should be 
at the market as commercial products at least in 2025. Therefore, the drivers 
should be strengthened and barriers overcome in order to commercialise small 
and micro-scale CHP technologies within the estimated schedule. 
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LIITTEET 
 
 
Liite 1 – Haastattelujen rakenne 
 
1. Yleistä laitevalmistusyrityksestä 

a. Perustamisvuosi 
b. Koko 
c. Suuntaus energiateknologian kehittämisessä (poltto vai kaasutus, 

CHP-sovellukset) 
d. Potentiaaliset asiakkaat 
e. Tulevaisuuden suunnitelmat (esim. aikataulu uuden teknologian 

kaupallistamisessa, kasvu- ja vientihalukkuus) 
 
2. Innovaatioprosessi (kuvan näyttäminen ja sen avaaminen sanallisesti) 

a. Näkemys innovaatioprosessista ja käytännöstä laitevalmistusyrityk-
sessä 

b. Tämän hetkinen vaihe ko. energiateknologian kehittämisessä 
 
3. Poliittiset esteet ja edistämistekijät ko. energiateknologian innovaatioproses-

sissa (erityisesti missä vaiheessa)? 
 
a. Kansainvälinen ja kansallinen ilmasto-, energia- ja ympäristöpolitiik-

ka 
b. Valtion ohjauskeinot 

i. Lainsäädäntö 
ii. Taloudelliset ohjauskeinot (tuotantotuet, verotus, päästökauppa) 

c. Energian omavaraisuus 
d. Yleinen kehityksen suunta (keskitetty vs. hajautettu energiantuotan-

tomalli) 
 
4. Taloudelliset esteet ja edistämistekijät ko. energiateknologian innovaatio-

prosessissa (erityisesti missä vaiheessa)? 
 

a. Uuden energiateknologian markkinahintaan liittyvät tekijät (kilpai-
lukyky muihin energiateknologioihin verrattuna => toimenpiteet 
hinnan kilpailukyvyn parantamiseksi, energian hintakehitys, ympä-
ristökustannusten huomioiminen energian markkinahinnassa) 

b. Uuden energiateknologian hankintaan liittyvät muut kustannukset 
(esim. informaation hankintaan liittyvät kustannukset) 

c. Pääomakannan vaihtuvuuden hitaus (haluttomuus investoida) 
d. Uuden energiateknologian investointiin liittyvät riskit 
e. Rahoitus (julkinen rahoitus T&K:een ja demonstraatioihin, riskirahoi-

tus) 
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f. Tietoisuus uuden energiateknologian investointeihin liittyvistä ta-
loudellisista tekijöistä (esim. investointi- ja käyttökustannukset vs. 
muiden teknologioiden ko. kustannukset) 

 
5. Sosiaaliset esteet ja edistämistekijät ko. energiateknologian innovaatiopro-

sessissa (erityisesti missä vaiheessa)? 
 

a. Yleinen mielipide (potentiaalisten asiakkaiden asenteet, investointei-
hin liittyvän päätöksenteon asenteet) 

b. Yhteistyö korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja muiden yritysten kes-
ken  

c. Työllisyysvaikutukset 
 
6. Teknologiset esteet ja edistämistekijät ko. energiateknologian innovaatio-

prosessissa (erityisesti missä vaiheessa)? 
 

a. Kilpailukyky vs. muut vaihtoehdot (toimintavarmuus, käytettävyys) 
b. Erityiset pullonkaulat, jotka tarvitsevat tieteellisiä läpimurtoja, jotta 

energiateknologia olisi kaupallisesti valmista (yleisellä tasolla, esim. 
kaasun puhdistus, sähkön (ja lämmön) syöttö verkkoon, raaka-aineen 
saatavuus) 

c. Infrastruktuuriin liittyvät tekijät (onko näitä?) 
 
7. Ympäristökysymyksiin liittyvät esteet ja edistämistekijät ko. energiatekno-

logian innovaatioprosessissa (erityisesti missä vaiheessa)? 
 

a. Uuden energiateknologian ympäristöedut ja -haitat  
b. Yleinen mielipide uuden energiateknologian ympäristökysymyksistä 

(esim. puun käytön lisääminen) 
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