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1 Kohti hiilineutraaliutta 

Suomi on sitoutunut yhdessä muun Euroopan kanssa kunnianhimoiseen ilmastopoli-

tiikkaan. Suomen tavoite on vähintään puolittaa kotimaan liikenteen kasvihuone-

päästöt vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2005 tasoon ja muuttaa liikenne 

nollapäästöiseksi viimeistään vuoteen 2045 mennessä. (Andersson, Jääskeläinen, 

Saarinen, Mänttäri & Hokkanen 2020, 5.) Tämä tavoite kohti hiiletöntä liikennettä 

johtaa väistämättä siihen, että myös Suomessa tullaan hallitusohjelman mukaisesti 

lähivuosina investoimaan uusiutuviin energialähteisiin, energiatehokkuuteen ja mui-

hin vähähiilisiin teknologioihin. Näistä yksi vaihtoehto on biomassasta tuotettava bio-

kaasu, jota voidaan hyödyntää sähkön- ja lämmöntuotannossa sekä liikennekäytössä 

paineistettuna. Kansallisessa jakeluinfraohjelmassa on asetettu tavoite siitä, että 

Suomeen rakennettaisiin vuoteen 2030 mennessä paineistetulle liikennekaasulle ja-

keluasemia pääväylien varteen 150 km välein. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2020, 9-

27.) Biometaanimarkkinaan ja -kysyntään liittyy kuitenkin vielä myös suuri epävar-

muus kehittymättömien polttoainemarkkinoiden ja biokaasutuotantolaitoshankkei-

den heikon kannattavuuden vuoksi. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2020, 51-53; Anders-

son ym. 2020, 27.)  

Tämän työn toimeksiantaja on biokaasulaitosinvestoinnilla laajentamista suunnitte-

leva bioenergiayhtiö, jonka tarkoituksena olisi samalla investoida myös paineistetun 

liikennebiokaasun tuotantoon. Biokaasu on uusiutuvaa, vähäpäästöistä ja kotimaista 

energiaa, jolla on mahdollisuudet kasvaa merkittäväksi liiketoiminta-alaksi paikalli-

sesti ja tukea energiaomavaraisuutta sekä huoltovarmuutta. Toimeksiantajan Envi-

tecpolis Oy:llä (Piirala & Taavitsainen 2020) teettämän biokaasulaitosinvestointiselvi-

tyksen perusteella ensimmäinen vaihe voisi olla biokaasun jakeluaseman perustami-

nen suunnitellun biokaasulaitoksen läheisyyteen, valtaväylän varrelle. Tankkausase-

malla luotaisiin asiakaspohjaa tuotantolaitosinvestointia varten. Toimeksiantajan 

suunnittelema biokaasulaitos voi selvityksen mukaan tuottaa biometaania noin 400 

henkilöauton tai 6,2 kuorma-auton vuotuiseen tarpeeseen. (Piirala & Taavitsainen, 

2020.) Mahdollisen uuden investoitavan jakeluaseman perustaminen edellyttää kui-

tenkin sitä, että liikennekaasun käyttömäärä alueella on riittävää.  
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1.1 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymys 

Kaasuautojen tarjonnan kehittymiseen liittyy epävarmuutta erityisesti henkilöauto-

jen osalta, kun taas raskaan kaluston puolella kaasukäyttöisten ajoneuvojen kehitys-

työ jatkuu ja uusia malleja ja merkkejä on tulossa markkinoille. (Andersson ym. 2020, 

29.) Myös toimeksiantajan teettämän selvityksen (Piirala & Taavitsainen 2020) perus-

teella taloudellisesti järkevintä on keskittyä tarjoamaan liikennebiokaasua raskaan 

kaluston käyttöön. Opinnäytetyöllä on tarkoitus selvittää laadullisen tutkimuksen 

teemahaastatteluiden avulla vastaus tutkimuskysymyksiin: 

1. Millaisia liikennebiokaasun tankkausaseman käytön omaksumista edistäviä 
tekijöitä on raskaan liikenteen puolella?  

2. Millaisia liikennebiokaasun tankkausaseman käytön omaksumista hidastavia 
tekijöitä on raskaan liikenteen puolella? 

 

Näiden tutkimuskysymysten avulla toimeksiantajalle tuotetaan tietoa siitä, millaiset 

perustamisen edellytykset ja asiakaspotentiaali pelkällä liikennebiokaasun tankkaus-

aseman perustamisella on biokaasumarkkinoiden rakentamisessa. 

1.2 Teoreettinen viitekehys 

Liiketoiminnan kehittämisessä tarvitaan monenlaista tietoa: markkinatietoa, kilpaili-

jatietoa, asiakastietoa, tietoa teknologioista ja vaihtoehtoisista tulevaisuuksista. 

(Arantola 2006, 51.) Aiemmat jakeluaseman perustamista käsittelevät tutkimukset 

ovat jo usean vuoden takaa ja toimeksiantajina ovat olleet jätehuoltoyhtiöt. Niissä on 

selvitetty tankkausaseman sijoittamiseen liittyvää logistiikkaa (Marttinen 2015) ja ko-

rostettu jakeluasemien vähäisyyttä ja kaasuautotietoisuuden puutetta (Stenman 

2019). Tässä tutkimuksessa pyritään tutkimaan paineistetun liikennebiokaasun käy-

tön omaksumiseen liittyviä tekijöitä jakeluaseman perustamisen näkökulmasta toi-

meksiantajayrityksen lähiseudulla eikä tästä ole aiempaa tutkimustietoa.  
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Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentuu Everett M. Rogersin luomaan teoriaan 

innovaatioiden diffuusiosta. Teoria oli alun perin suunnattu erityisesti tarkastele-

maan maatalouden innovaatioiden omaksumista yksilön näkökulmasta. Teorian 

käyttö on sittemmin vuosikymmenten aikana laajentunut käsittämään myös teknolo-

giaan liittyvien innovaatioiden omaksumista niin yksilöiden kuin organisaatioiden nä-

kökulmasta. Sitä pidetään yhtenä keskeisimmistä teorioista innovaation diffuusion 

tutkimuksessa. (Mohamed Samir Hussein & Mourad 2014, 526.) Nathin, Hun ja Bud-

gen (2016, 222) mukaan Rogers (2003) määrittelee innovaation ideaksi, käytännöksi 

tai esineeksi, jota yksilöt tai yksiköt pitävät uutena. Päätöksentekoa innovaatioiden 

omaksumisessa eli diffuusiossa Rogers (2003, 170) kuvaa viisivaiheisena prosessina, 

jossa innovaation omaksuminen etenee tuotteesta tai palvelusta olevan tiedon ja ha-

vaittujen ominaisuuksien kautta päätökseen, ottaako päätöksentekijä innovaatiota 

käyttöön vai ei (ks. kuvio 1.): 

 

Kuvio 1. Päätöksenteko innovaation omaksumisprosessissa (Rogers 2003, 170) 

 

Jos käyttäjä päätyy myönteiseen päätökseen, seuraa käyttöönottovaihe eli kokeilu. 

Viimeinen vaihe on päätöksen vakiinnuttaminen, kun kokeilun kautta tieto innovaati-
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osta lisääntyy. Prosessiin liittyy myös päätöksentekijäyksilön käyttämät viestintäka-

navat, aika, innovaation ominaisuudet sekä päätöksentekijän sosiaalinen järjestelmä. 

(Rogers 2003, 170.)  

Innovaation omaksumiseen ja sen leviämisen mahdollisuuksiin vaikuttavat Nathin, 

Hun ja Budgen (2016, 223) mukaan Rogersin määrittelemät innovaatioon itseensä 

liittyvät viisi laajalti tutkittua ominaisuutta: 

• suhteellinen hyöty 

• yhteensopivuus 

• monimutkaisuus 

• kokeiltavuus ja  

• näkyvyys 
 

Potentiaaliset omaksujat arvioivat innovaatiota viiden edellä ominaisuuden kautta. 

Ominaisuudet vaikuttavat omaksujan asenteeseen joko positiivisesti tai negatiivisesti 

ja johtavat innovaatiotuotteen tai -palvelun käytön omaksumiseen tai hylkäämiseen. 

(Claudy, Garcia & O’driscoll 2015, 529.) 

1.3 Tutkimuksen rakenne 

Opinnäytetyön rakenne koostuu kuudesta luvusta. Johdannossa kuvataan aiheen va-

linnan taustoja, tutkimuksen tehtävä ja tavoitteet tutkimuskysymyksen kautta. Lisäksi 

käsitellään aikaisempia tutkimuksia valitusta aiheesta ja esitellään teoreettista viite-

kehystä ja tutkimuksen rakennetta.  

Toinen luku sisältää teoreettisen viitekehyksen käsiteltävälle aiheelle. Tässä luvussa 

avataan innovaatioiden diffuusiteoriaa tarkemmin käymällä lävitse päätöksenteko-

prosessia innovaatioiden omaksumisessa sekä innovaatioihin itseensä että käyttäjiin 

liittyviä ominaisuuksia.  

Kolmannessa, tutkimuksen toteutusluvussa kuvataan tutkimuskonteksti ja millaisilla 

tutkimusmenetelmillä tutkimusongelma ratkaistaan. Luvussa käsitellään lisäksi sitä, 
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mistä tieto tulee ja miten sitä analysoidaan. Eri menetelmät ja niiden käyttö perustel-

laan suhteessa tutkittavaan ongelmaan. Luvussa kerrotaan myös, miten tutkimuksen 

luotettavuus ja eettisyys on otettu huomioon tutkimusprosessin eri vaiheissa.  

Neljännessä luvussa avataan tutkimuksen tulokset. Tutkimustulokset käydään läpi si-

ten, että ne vastaavat tutkimuksessa olleisiin tutkimuskysymyksiin. Viimeinen eli vii-

des luku on tutkimuksen pohdintaosio, jossa vedetään koko tutkimus yhteen. Lu-

vussa analysoidaan, kuinka nyt toteutetun tutkimuksen tulokset vastaavat teoreetti-

sessa viitekehyksessä muodostettua kuvaa innovaatioiden diffuusiosta ja tutkimuk-

sen käsitteellistä yhdenmukaisuutta. Luvussa pohditaan myös työn luotettavuutta ja 

mahdollisia jatkotutkimusaiheita. 

2 Innovaation omaksuminen ja leviäminen 

2.1 Innovaation diffuusio ja innovaatio 

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentuu Everett M. Rogersin 1960-luvulla luo-

maan teoriaan innovaatioiden diffuusiosta. Diffuusiotutkimus keskittyi alkuvaiheessa 

1940  -luvulla tutkimaan yksilöitä, kuten maanviljelijöitä ja laajeni hiljalleen lääkärei-

hin ja opettajiin, jolloin jäi huomiotta seikka, että nämä olivat ennemminkin osa orga-

nisaatiota kuin yksittäisiä yksilöitä tai kuluttajia. Vasta 1970 -luvulla tutkimuksissa 

eriytettiin organisaatioita koskeva diffuusiotutkimus yksilöitä koskevasta, vaikkakin 

molemmissa on havaittu paljon myös yhteneväisyyksiä. (Rogers 2003, 407-408.) Kun 

tutkimuksen kohteena on mikro- tai pk-yritykset, on perusteltua käyttää Rogersin 

(2003) luomaa teoriaa, jossa tutkitaan yksilöiden näkökulmaa. Näissä yrityksissä pää-

tösvaltaa käyttää yleensä yksittäinen omistaja, jolloin tämä voidaan luokitella yksi-

löön verrattavissa olevaan autoritaariseksi innovaatiokäyttäytymiseksi tyypillisen hie-

rarkkisen organisaatiokäyttäytymisen ja hajautetun päätöksenteon sijaan. (Mamun 

2018, 115; Rogers 2003, 407.) 
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Rogersin (2003, 5) mukaan innovaatioiden diffuusiolla voidaan tarkastella itse inno-

vaatiota, sen käyttökelpoisuutta tai paremmuutta verrattuna jo olemassa oleviin vas-

taaviin innovaatioihin tai sitten voidaan selvittää, kuinka laajalle jokin innovaatio on 

levinnyt sosiaalisten ryhmien jäsenille, tiettyjen kanavien kautta, tietyn ajan kuluessa. 

Teoria tarjoaa kokonaisvaltaisen viitekehyksen ymmärtämään innovaatioiden dif-

fuusioprosessia ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Tässä luvussa määritellään innovaatio, 

käsitellään innovaatioiden diffuusiota ja käydään läpi diffuusioprosessiin liittyviä teki-

jöitä. 

Innovaation määritelmä 

Innovaatio voidaan Sydänmaalakan (2009, 115) mukaan määritellä monella tavoin. 

Klassisen määritelmän mukaan innovaatio on uusi, omaperäinen tuote, joka on kau-

pallistettu. Nykyisin innovaatio ymmärretään laajemmin, sillä se voi liittyä tuotteen 

lisäksi palveluun, prosessiin tai liiketoimintaan. Innovaatiot liitetään perinteisesti tuo-

tekehitykseen, mutta nykyään puhutaan myös sosiaalisista innovaatioista. Innovaatio 

voidaankin pitää prosessina, jonka tuloksena syntyy uusi kaupallisesti hyödynnettävä 

tuote. Tämä innovaatioprosessi on vuorovaikutuksen synnyttämä kokonaisuus, jossa 

korostuvat yhteistyö, verkostoituminen sekä tiedon ja osaamisen levittäminen, yhdis-

täminen ja jakaminen muille.  

Myös Smithin (2006, 6) mukaan innovaatiossa on kyse prosessista, jossa ideasta on 

keksinnön kautta syntynyt kaupallistettu innovaatio. Hän liittää tuohon prosessiin 

myös suunnittelun, valmistuksen, markkinoinnin, jakelun sekä tuotetuen. Keeley, 

Walters, Pikkel, Quinn & Quinn (2013, 5) korostavat, että innovaatio sisältää itse kek-

sinnön lisäksi syvällisen ymmärryksen asiakkaan tarpeesta ja halusta innovaatiota 

kohtaan, suunnitelman mahdollisista toimittajakumppaneista ja ymmärryksen, miten 

innovaatio maksaa itsensä takaisin. Rogers (2003, 12) määrittelee innovaation ide-

aksi, käytännöksi tai esineeksi, jota yksilö tai ryhmä pitää uutena eikä uutuudelle ole 

vielä muodostettu hyväksyvää tai hylkäävää kantaa. 

Innovaatioita voidaan luokitella eri tavoin. Trott (2017, 17) mainitsee kirjassaan seit-

semän innovaatiotyyppiä perustuen innovaation kohteeseen. Nämä innovaatiotyypit 
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ovat: tuoteinnovaatio, prosessi-innovaatio, organisatorinen innovaatio, hallintoinno-

vaatio, tuotantoinnovaatio, markkinointi-innovaatio ja palveluinnovaatio. Innovaatio 

voi myös toimia työkaluna, jolla voidaan pyrkiä saavuttamaan kilpailuetua. Lyhyellä 

aikavälillä uuden innovaation tuoman kilpailuedun suuruus määräytyy sen mukaan, 

kuinka nopeasti ja laajasti markkinat sen hyväksyvät. Pidemmällä aikavälillä kilpai-

luedun kestävyyden määrää innovaatiotuotteen saavuttama markkinaosuus kilpaili-

joiden vastaaviin tuotteisiin nähden. (Angelmar 1990, 182.) Innovaation menesty-

mistä voi edesauttaa se, että toiset innovaatioista ovat luonnostaan joustavampia ja 

kehittymiskykyisempiä, sillä joskus innovaatioiden omaksujat haluavat osallistua ak-

tiivisesti innovaation muokkaamiseen omia tarpeitaan vastaavaksi. (Rogers 2003, 17.) 

Arvoinnovaatiossa korostetaan sekä arvoa että innovaatiota. Jos korostetaan arvoa 

ilman innovaatiota, huomion kohteena on vähittäinen arvon luominen. Arvo toki kas-

vaa, mutta ei riittävästi, jotta yritys erottuisi muista. Innovaatio ilman arvoa on tek-

niikkalähtöistä, markkinoille ensiksi ehtimistä korostavaa tai futuristista ja se on 

usein enemmän kuin asiakkaat voivat hyväksyä tai enemmän kuin he haluavat mak-

saa. Arvoinnovaatio toteutuu vain, kun yritys nivoo innovaatioon myös hyödyn, hin-

nan ja kustannusaseman. Jos tekniset innovaattorit ja markkinoiden pioneerit eivät 

onnistu kytkemään innovaatiota ja arvoa toisiinsa tällä tavalla, ne päätyvät usein vain 

luomaan pesämunan toisten menestymiselle. (Kim, Mauborgne, Tillman & Susitaival 

2015, 45-46.)  

Innovaatioita voidaan pitää kilpailukyvyn, talouskasvun, luovuuden ja uudistumisen 

moottoreina, ja innovaatioilla on myös mahdollisuus parantaa elämänlaatua ja muut-

taa maailmaa. Varsinkin ekologisesta näkökulmasta kestävien innovaatioiden rooli 

tulee korostumaan tilanteessa, jossa ihmisen toiminta on aiheuttanut maapallolla ti-

lanteen, jossa ollaan ekologisen katastrofin kynnyksellä. (Severo, Perin, De Guimares 

& Taufer 2020, 322.) 

2.2 Innovaatioiden diffuusioprosessin peruselementit 

Tekniset uutuudet ja keksinnöt eivät leviä ja murtaudu läpi automaattisesti omalla 

voimallaan. Innovaation omaksuminen käynnistää leviämisen eli diffuusion ja ellei 
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kukaan omaksu innovaatiota, ei se myöskään leviä. Innovaation diffuusio onkin inter-

aktiivinen ja toistuva prosessi. Innovaatiota kaupallistamaan pyrkivä yritys on toistu-

vasti vuorovaikutuksessa sellaisiin asiakkaisiin, jotka kaupallistava yritys on kohdenta-

nut innovaationsa potentiaalisiksi varhaisiksi omaksujiksi. Nämä varhaiset omaksujat 

kiihdyttävät innovaation leviämistä markkinoilla usein joko suusanallisesti tai ole-

malla esikuvina. Teollisuuden markkinoilla esikuvana olemisella tarkoitetaan usein 

ns. benchmarking -kohteena olemista, jossa innovaation diffuusioprosessin aikana 

kyseistä innovaatiota samalla kehitetään ja muokataan vastaamaan paremmin var-

haisten omaksujien tarpeita vastaaviksi. (Bianchi, Di Benedetto, Franzò & Frattini 

2017, 620.) 

Innovaation diffuusio on Rogersin (2003, 11-16) mukaan viestintäprosessi, jossa tieto 

innovaatiosta leviää sosiaalisen ryhmän jäsenille tiettyjen viestintäkanavien kautta, 

tietyn ajan kuluessa. Diffuusiossa Rogers erottaa neljä tekijää: innovaatio, viestintä-

kanavat, aika ja sosiaalinen järjestelmä. Ensimmäinen elementti eli innovaatio on 

määritelty jo aiemmin luvussa 2. ja muut kolme tekijää eli viestintäkanat, aika ja sosi-

aalinen järjestelmä käsitellään seuraavina. Innovaation diffuusioteorian luoja Rogers 

liittää innovaatioon viisi ominaisuutta, joilla on erityisesti vaikutusta innovaation 

omaksumiseen: suhteellinen hyöty, yhteensopivuus, monimutkaisuus, kokeiltavuus 

ja näkyvyys. Näitä käsitellään tarkemmin luvussa 2.2.  

Viestintäkanavat 

Teoria innovaation leviämisestä keskittyy voimakkaasti informaatioon ja viestintäka-

naviin sekä siihen, miten edellä mainittuja käytetään innovaatiota koskevan tiedon 

levittämiseen sosiaalisessa järjestelmässä sekä sen, että sitä ympäröivän ympäristön 

välillä. (Makkonen & Johnston 2014, 325.) Informaation kautta yksilö voi vähentää 

innovaatioon kokemaansa epävarmuutta. Viestintäkanavat ovat keinoja, joiden 

kautta tieto innovaatiosta välittyy yksilöltä tai ryhmältä toiselle. Kanavat voidaan ka-

tegorisoida niin yksilöiden välisiin tai massamedioihin kuin paikallisiin tai kosmopoliit-

teihin. (Rogers 2003, 36-37.) 
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Eri kanavat eroavat toisistaan siinä, ovatko ne tehokkaampia laajassa tiedon levittä-

misessä vai mielipiteeseen tai asenteisiin vaikuttamisessa. Massamedialla, johon kuu-

luvat esimerkiksi televisio, radio, painettu media ja yhä enenevässä määrin internet, 

voi levittää ja luoda tietoisuutta sekä vaikuttaa heikommin ylläpidettäviin asenteisiin 

nopeasti laajankin yleisön parissa. Yksilöiden tai ryhmien välillä tapahtuvan kasvok-

kaisen viestinnän avulla voidaan puolestaan vaikuttaa syvempiin asenteisiin. Tämä 

siksi, että yksilöt eivät yleensä arvioi innovaatiota tieteelliseen tutkimukseen perustu-

van tiedon valossa vaan niiden vertaisarvioijien perusteella, jotka innovaation ovat jo 

omaksuneet ja toimivat ikään kuin roolimalleina muille potentiaalisille omaksujille. 

(Rogers 2003, 36-37.) Innovaation leviämiseen vaikuttavat täten yksilöiden samankal-

taisuus eli homofiilisyys tai erilaisuus eli heterofiilisyys niin uskomusten, koulutuksen 

ja sosiaalisen aseman osalta. Mitä heterogeenisempi joukko, sitä todennäköisempää 

ja nopeampaa innovaation omaksumisen leviäminen on. (Makkonen & Johnston 

2014, 325; Rogers 2003, 36.)  

Aika 

Aikaa diffuusion leviämisen mittaamisessa voidaan Rogersin (2003, 20-21) mukaan 

käyttää kolmella tavalla. Ensinnäkin innovaation omaksumiseen johtavassa päätök-

sentekoprosessissa (Kuvio 2.) aika on merkittävä määre mitattaessa sitä, mikä aika 

kului, kun yksilö tai ryhmä sai tietää innovaatiosta ja päätöksentekoprosessissa edet-

tiin omaksumisvaiheeseen:  

 

Kuvio 2. Innovaation päätöksentekoprosessi (Mukaillen Rogers 2003, 170.) 

 



12 

 

Viisivaiheinen päätöksentekoprosessi on monivaiheista informaation hakemista ja 

prosessointia, jonka myötä yksilö päättää, hyväksyykö vai hylkääkö hän lopulta inno-

vaation omalta osaltaan. Prosessin ensimmäisessä vaiheessa tieto uudesta innovaati-

osta saavuttaa potentiaalisen omaksujan jotakin viestintäkanavaa pitkin. Tämän jäl-

keen alkaa harkinta, kun yksilö alkaa muodostamaan mielipidettä innovaatiosta ko-

kemansa ja kuulemansa perusteella. Harkintavaiheessa innovaation ominaisuuksilla 

on erityisen paljon vaikutusta yksilön mielessä muotoutuvaan päätökseen, joka aluksi 

on ns. henkinen päätös innovaation hyväksymisen tai hylkäämisen perustaksi. Jos yk-

silö päättää hyväksyä innovaation, seuraa kokeiluvaihe, jossa omaksujan toiminta 

muuttuu fyysiseksi innovaation käyttämiseksi. Viimeisessä vakiinnuttamisvaiheessa 

omaksuja tekee lopullisen päätöksen innovaation suhteen, ottaako sen osaksi toimin-

taansa vai hylkääkö innovaation kokonaan. (Rogers 2003, 168-192.) 

Toiseksi ajalla voidaan kuvata sitä, omaksuvatko yksilö tai ryhmä innovaation varhai-

sessa vai myöhemmässä vaiheessa verrattuna muihin yksilöihin ja ryhmiin. Tutkimus-

tensa pohjalta Rogers (2003, 280) on luonut omaksujista viisi asenneryhmää aikaja-

nalla, joka kuvaa näiden omaksumisen nopeutta: innovaattorit (Innovators), varhai-

set omaksujat (Early adopters), varhainen enemmistö (Early majority), myöhäinen 

enemmistö (Late majority) ja hitaat omaksujat (Laggards) (Kuvio 3): 

 

Kuvio 3. Innovaation omaksujien viisi asenneryhmää (Rogers 2003, 281.) 
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Rogers (2003, 282) kutsuu näitä asenneryhmien edustajia ideaalityypeiksi, jotka hän 

on luonut havaintojensa perusteella. Ideaalityypit eivät edusta yksinkertaistetusti 

keskimääräistä havaintoa asenneryhmästä, vaan Rogers on kategorisoinut havainto-

jensa pohjalta tietyn piirteen tai piirrejoukon, jota hän on keskittynyt tarkastele-

maan.  

Innovaattorit ovat seikkailunhaluisia, innokkaita kokeilemaan uusia tuotteita ja etsi-

mään tietoa niistä. He suhtautuvat positiivisesti muutokseen ja ovat valmiita sietä-

mään epävarmuutta ja jopa riskejä. Heillä on myös innovaattorilta vaadittavia talou-

dellisia resursseja sekä teknologista ymmärrystä ja osaamista, jotka helpottavat sie-

tämään mahdollisia ongelmia ja vikoja uudessa innovaatiossa. Innovaattorit eivät 

välttämättä saa aina arvostusta ympäriltään, mutta innovaation diffuusion kannalta 

he ovat merkittävässä roolissa toimiessaan eräänlaisena portinvartijana. He tuovat 

innovaation omaan sosiaaliseen järjestelmäänsä ja ovat täten tie seuraavaan omak-

sujien asenneryhmään. (Rogers 2003, 282-283.)  

Varhaiset omaksujat ovat integroituneempia paikalliseen yhteisöönsä kuin innovaat-

torit ja ovat usein mielipidejohtajia ja roolimalleja, joilta potentiaaliset omaksujat ha-

kevat innovaatiota koskevaa tietoa ja neuvoja. Varhaiset omaksujat ymmärtävät uu-

sien innovaatioiden nopean käyttöönoton merkityksen ja heistä ollaankin kiinnostu-

neita innovaatioiden lanseeraajien näkökulmasta diffuusioprosessin muutosagent-

teina, jotka kommunikoivat ajatuksiaan tuotteesta muille sosiaalisen ryhmän jäse-

nille. (Mts. 283.) 

Varhainen enemmistö omaksuu innovaation hieman aikaisemmin kuin keskiverto ku-

luttaja. He ovat varovaisempia kuin aiemmat ryhmät, sillä ensin kerätään tietoa ja 

huolellisen harkinnan jälkeen tehdään päätös. Varhaisen enemmistön jäsenet kom-

munikoivat aktiivisesti muiden samassa sosiaalisessa järjestelmässä olevien kanssa, 

mutta harvoin kulkevat edellä. He toimivat tärkeänä linkkinä diffuusioprosessissa 

erittäin aikaisessa vaiheessa ja suhteellisen myöhäisessä vaiheessa omaksuvien vä-

lillä. (Mts. 283-284.) 
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Myöhäinen enemmistö omaksuu innovaation heti sen jälkeen, kun sosiaalisen järjes-

telmän keskivertojäsen on sen tehnyt. Myöhäinen enemmistö suhtautuu pessimisti-

sesti ja epäillen innovaation heille tuomaan hyötyyn ja omaksumisen taustalla on en-

nemmin omaksumisen taloudellinen tarpeellisuus ja ympäristön paine. Suhteellisen 

niukkojen taloudellisten resurssien johdosta myös innovaation liittyvien epävarmuus-

tekijöiden pitää olla vähentynyt huomattavasti, jotta innovaation omaksuminen on 

turvallista tehdä. (Mts. 284.) 

Hitaat omaksujat suhtautuvat innovaatioihin epäluuloisesti ja adoptoivat innovaation 

viimeisenä. Yhteydet sosiaaliseen järjestelmään ovat vähäisiä suhteellisen niukan 

kontaktiverkoston vuoksi ja siksi tiedonvälitys uusista ideoista saavuttaa heidät hi-

taasti. Hitaat omaksujat arvostavat perinteitä ja sitä, miten asioita on ennenkin tehty. 

He pyrkivät välttämään muutosta ja ovat vuorovaikutuksessa samalla tavalla ajattele-

vien kanssa. Hitaiden omaksujien mielestä innovaation vastustaminen voi olla järke-

vää, koska heidän taloudelliset ja muut resurssit ovat niukkoja ja he haluavat olla eh-

dottoman varmoja innovaation menestymisestä ennen kuin omaksuvat sen. (Mts. 

284-285.) 

Kolmantena ajan ulottuvuutena innovaation diffuusioprosessissa voidaan Rogersin 

(2003, 23) mukaan tarkastella innovaation omaksumisprosessia, joka kuvaa suhteel-

lista nopeutta, jolla innovaatio omaksutaan sosiaalisen ryhmän jäsenien käyttöön. 

Varhaisilla omaksujilla on usein suotuisampi asenne muutosta kohtaan kuin varsinkin 

hitailla omaksujilla. Organisaatioiden sisällä työntekijöiden erilaiset kognitiiviset val-

miudet heijastelevat heidän asenteisiinsa muutosta kohtaan ja päätöksentekijöiden 

yleinen suhtautuminen muutokseen vaikuttaa siihen, miten nopeasti omaksuminen 

tapahtuu ja miten he sijoittuvat aikajanalla. (Mohamed Samir Hussein & Mourad 

2014, 531.) Omaksumisprosessi eli innovaatioiden diffuusio noudattaa useimmiten 

Rogersin (2003, 11) mallintamaa S-muotoista käyrää (Kuvio 4.), jota määrittää aika ja 

potentiaalisten omaksujien määrä: 
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Kuvio 4. Innovaatioiden diffuusion S-käyrä (Rogers 2003, 11) 

 

Omaksumisprosessin ensimmäisinä omaksujina ovat innovaattorit. Aikaisten omaksu-

jien omaksuttua innovaation, tieto innovaatiosta leviää eteenpäin sosiaalisissa järjes-

telmissä, saavuttaen koko ajan uusia potentiaalisia omaksujia. Tällöin omaksujien 

määrä yleensä kasvaa nopeasti ja käyrä nousee jyrkästi. Jonkin ajan kuluttua omaksu-

misen aste hidastuu ja käyrä muuttuu loivemmaksi, tasaantuen lopulta diffuusiopro-

sessin ollessa valmis. Käyrän jyrkkyyteen vaikuttaa se, onko kyseessä yksilön vai sosi-

aalisen ryhmän omaksumisprosessi, sillä mitä useampia henkilöitä omaksumisproses-

siin tai siihen liittyvään päätöksentekoon kuuluu, sitä loivempi S-käyrä. Myös inno-

vaation ominaisuuksilla on merkittävä rooli omaksumisprosessin nopeudessa. (Ro-

gers 2003, 221-222.)  

Sosiaalinen järjestelmä 

Makkosen ja Johstonin (2014, 325) mukaan Gatingon ja Robertson (1991) määrittele-

vät sosiaalisen järjestelmän ryhmäksi ihmisiä, joilla on yhteinen yhteisöllisyyden 

tunne ja jotka tapaavat olla vuorovaikutuksessa ajan myötä. Rogersin (2003, 23-30) 

mukaan sosiaalinen järjestelmä tarkoittaa yhteisöä, joka koostuu toisiinsa liittyvistä 

yksiköistä, jotka pyrkivät ratkaisemaan samaa ongelmaa saavuttaakseen yhteisen ta-

voitteen. Sosiaalisen järjestelmän voivat muodostaa esimerkiksi jonkun sairaalan tai 
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seudun lääkärit, mikä tahansa organisaatio tai kaikki suomalaiset kuluttajat. Innovaa-

tion diffuusio tapahtuu tämän sosiaalisen järjestelmän sisällä. Sosiaalisen järjestel-

män normeilla, arvoilla ja asenteilla on siten merkittävä rooli innovaatioiden diffuusi-

ossa.  

Sosiaalisen järjestelmän sosiaalinen rakenne vaikuttaa siinä ilmenevään kommuni-

kaatioon. Sosiaalisen rakenteen samankaltaisuuden ja erilaisuuden rinnalla myös ra-

kenteen virallisuus tai epävirallisuus määrittää, minkälaiset suhteet yksilöillä on toi-

siinsa. Tämä puolestaan heijastuu viestintätapoihin ja kommunikaatioon. Byrokraatti-

sen organisaation rakenne voi olla hierarkkinen ja virallinen, jolloin korkeammassa 

asemassa olevat jakavat määräyksiä alaisilleen odottaen, että niitä noudatetaan. Or-

ganisaatiossa voi olla samanaikaisesti myös epämuodollinen rakenne, jossa viestintä 

on epävirallisempaa ja eikä sitä, kuka viestii ja mitä, ole yhtä tarkasti määritelty. (Ro-

gers 2003, 23-30.) 

Epämuodolliseen rakenteeseen kuuluvat myös muutosagentit ja mielipidejohtajat, 

joiden merkitys viestinnässä ja sitä kautta innovaatioiden leviämisessä tai sen vastus-

tamisessa yksilötasolla voi olla merkittävä. Muutosagentilla viitataan sosiaalisen jär-

jestelmän ulkopuoliseen yksilöön, joka pyrkii vaikuttamaan asiakkaan päätökseen in-

novaation suhteen sen mukaiseksi kuin se on edullista innovaation lanseeraajalle. 

Mielipidejohtaja puolestaan pystyy sosiaalisen järjestelmän jäsenenä epämuodolli-

sestikin vaikuttamaan toisten asenteisiin ja käytökseen ja sitä kautta edistämään in-

novaation omaksumista. (Makkonen & Johnston 2014, 325.)  

Tutkimukset jo 1940 -luvulta ovat osoittaneet, että suurin osa ihmisistä muodostaa 

mielipiteensä mielipidejohtajien vaikuttamina ja näihin mielipidejohtajiin on puoles-

taan vaikuttanut media. Viime aikoina tätä lähestymistapaa on kritisoitu perinteisen 

mediakentän muuttumisen seurauksena. Nykyään sosiaalinen media mahdollistaa 

suoran kontaktin potentiaalisiin asiakkaisiin ns. influenssereiden kautta. Influensserit 

eli vaikuttajat ovat yksittäisiä henkilöitä tai ryhmiä, jotka edistävät kaupallisesti tuot-

teita tai palveluita suosittelemalla niitä muille. (Kulkov, Barner-Rasmussen, Ivanova-

Gongne, Tsvetkova, Hellström & Wikström 2020, 4.) 
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2.3 Innovaation ominaisuudet 

Innovaation leviämistä koskevassa kirjallisuudessa on laajalti keskitytty tutkimaan in-

novaatioihin liittyviä arviointi- ja päätöksentekovaiheita innovaatioon liitettävien 

ominaisuuksien kautta ja sitä, miten nämä ominaisuuksiin liittyvät käsitykset vaikut-

tavat ihmisten todennäköisyyteen omaksua innovaatio. (Claudy, Garcia & O’driscoll 

2015, 529.) Rogers (2003, 15) kuvaa innovaatiota viidellä ominaisuudella, joita ovat 

suhteellinen hyöty (relative advantage), yhteensopivuus (compatibility), monimutkai-

suus (complexity), kokeiltavuus (trialability) ja havaittavuus (observability). Green-

halgh, Robert, Macfarlane, Bate ja Kyriakidou (2004, 596) sekä Bianchi ym. (2017, 

639) lisäävät Rogersin edellä mainittuun listaukseen innovaatioiden ominaisuuksista 

kuudentena ominaisuutena vielä uudelleenkehittämisen (reinvention).  Tällä tarkoi-

tetaan omaksujalla olevaa mahdollisuutta innovaation muuttamiseen ja muokkaami-

seen innovaation omaksumis- ja -käyttöönottovaiheessa, jolloin omaksuja saa inno-

vaation sopimaan paremmin itselleen. Rogers (2003, 15) puolestaan ei määrittele 

tätä omana erillisenä ominaisuutena vaan osana kokeiltavuutta.  

Innovaatioon liitettävistä ominaisuuksista suhteellinen hyöty, yhteensopivuus, kokeil-

tavuus ja havaittavuus ovat kaikki positiivisesti yhteydessä innovaation omaksumi-

seen ja monimutkaisuus ainut omaksumiseen negatiivisesti vaikuttava ominaisuus. 

(Mohamed Samir Hussein & Mourad 2014, 528.) Myös Al-Gahtani (2003, 64-65) tuli 

tutkimuksessaan samanlaiseen johtopäätökseen. Hän tutki tietotekniikan omaksu-

mista julkisella ja yksityisellä sektorilla ja selvisi, että Rogersin (2003) teorian viisi 

edellä mainittua ominaisuutta selittävät jopa 87 prosenttia innovaation omaksumi-

sesta ja ominaisuuksista monimutkaisuus oli ainut negatiivisesti omaksumiseen vai-

kuttava.   

Se, miten kukin yksilö kokee ja käsittää nämä innovaation ominaisuudet, vaikuttaa se 

tämän innovaation omaksumisnopeuteen. Myös se, millaisesta innovaatiosta on kyse 

ja millaisia viestintäkanavia omaksumisprosessin eri vaiheissa käytetään, vaikuttavat 

omaksumisprosessiin. Rogers korostaa erityisesti positiivisen suusanallisen viestinnän 

merkitystä. Lisäksi sosiaalisen järjestelmän luonteella ja rakenteella sekä muutos-

agenttien pyrkimyksillä on vaikutusta omaksumisprosessiin. (Rogers 2003, 15.) 
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Greenhalgh ym. (2004, 599) tulivat tutkimuksissaan johtopäätökseen, että innovaa-

tion ominaisuuksia tarkasteltaessa tulisi huomioida myös organisaatio- ja toimin-

taympäristö, jossa tätä innovaation omaksumiseen liittyvää tarkastelua tehdään. Jos 

innovaation merkitys on samanlainen niin potentiaaliselle omaksujalle kuin se on esi-

merkiksi ylemmälle johdolle ja muille sidosryhmille, on omaksuminen todennäköi-

sempää. Usein myös organisaatiossa yksittäisen henkilön innovaation omaksumiseen 

liittyvä päätöksenteko on ehdollinen, kollektiivinen tai auktoriteettisidonnainen jon-

kun toisen organisaation päätöksen kanssa.  

2.3.1 Suhteellinen hyöty 

Suhteellinen hyöty on se innovaation tuoma hyöty, jota innovaatio tuo lisää käyttäjäl-

leen verrattuna innovaatiota edeltävään tuotteeseen tai palveluun ja sitä kautta 

määrittelee innovaation paremmuuden. Hyötyä voidaan tarkastella taloudellisen 

hyödyn, sosiaalisen arvostuksen ja statuksen tai muun hyödyn näkökulmasta. Mitä 

suuremman suhteellisen hyödyn omaksuja kokee, sitä nopeampaa on uuden inno-

vaation omaksuminen.  (Rogers 2003, 229.)  

Yleensä innovaation merkittävin, päätöksiä ohjaava hyöty on taloudellinen, kuten al-

haisempi hinta. Hinnoittelustrategia ja sen optimointi on usein yritysten päätäntäval-

lan alla, jolloin pystytään vaikuttamaan suoraan innovaation tuomaan taloudelliseen 

lopputulokseen lanseeraavissa yrityksissä. Useat tutkimukset osoittavat, että maltilli-

nen hinnoittelu tuottaa usein parhaimman lopputuloksen innovaation leviämisen nä-

kökulmasta. (Nejad 2013, 180-187.)  

Yhä enemmän omaksujia ohjaa valinnoilla saavutettava sosiaalinen status. Tästä esi-

merkkinä ovat muoti- ja autoteollisuus, jossa innovaation mukanaan tuoma status on 

usein hintaa tärkeämpi omaksumista edistävä tekijä. Joissakin tapauksissa se saattaa 

ohjata omaksumista jopa niin, että potentiaaliset omaksujat haluavat omaksua inno-

vaation huolimatta asiantuntijoiden päinvastaisista mielipiteistä innovaation tuomaa 

hyötyä kohtaan. (Rogers 2003, 230-232.) 
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Suhteellinen hyöty ei kuitenkaan yksin takaa innovaation omaksumisen leviämistä, 

vaan innovaation omaksumisen taustalla voi monesti olla pitkiäkin neuvotteluja ja 

keskusteluja potentiaalisten omaksujien kanssa innovaation todellisesta hyödystä, 

sen kiistämisestä tai uudelleen arvioinnista. Tällaiset keskustelut voivat kasvattaa tai 

vähentää innovaation koettua suhteellista hyötyä. Jos suhteellinen hyöty määrite-

tään ammatillisesta näkökulmasta esimerkiksi terveydenhoitoalalla, suhteellista hyö-

tyä tuovat innovaation laadulliset tekijät ovat usein merkittävämmässä roolissa ta-

loudelliseen hyötyyn verrattuna. Myös se, kenen näkökulmasta innovaation omaksu-

misen tuomaa suhteellista hyötyä tarkastellaan esimerkiksi organisaatiossa, vaihtelee 

sen mukaan, kenelle omaksumisesta koituva suhteellinen hyöty konkretisoituu, asi-

akkaalle, työntekijälle vai osakkeenomistajalle. (Greenhalgh ym. 2004, 594-595.)  

Kaikissa innovaatioissa suhteellinen hyöty ei ole heti havaittavissa vaan se konkreti-

soituu vasta myöhemmin. Tällöin on kyse innovaatiosta, jonka omaksuminen ehkäi-

see jotakin epämieluista tapahtumasta ja suhteellinen hyöty konkretisoituu joskus 

tulevaisuudessa, kun jokin asia ei toteudukaan. Tällainen innovaatio on aikanaan ol-

lut autojen turvavyöt ja niiden käyttö. Myös ympäristöasioihin liittyvät innovaatiot 

voidaan nähdä vastaavanlaisina ennaltaehkäisevinä innovaatioina, joiden omaksumi-

sesta koituva suhteellinen hyöty realisoituu vasta myöhemmin tulevaisuudessa. (Ro-

gers 2003, 236-240.)  

2.3.2 Yhteensopivuus 

Rogersin (2003, 15) mukaan innovaatiota voidaan tarkastella siitä näkökulmasta, 

missä määrin innovaatio koetaan yhdenmukaiseksi potentiaalisen omaksujan arvojen 

ja uskomusten, aiempien kokemusten ja omaksuttujen tapojen tai olemassa olevan 

tarpeen kanssa. Mitä enemmän innovaatiota pidetään myös sopivana nykyiseen ti-

lanteeseen tai järjestelmään, toimintatapoihin ja arvojärjestelmään, sitä todennäköi-

sempää on sen omaksuminen. Useat innovaatioiden lanseeraukset ovat epäonnistu-

neet, kun potentiaalisten omaksujien arvomaailmaa tai kulttuurisia uskomuksia ei ole 

riittävästi etukäteen tunnettu. Jos uusi innovaatio on näiden kanssa ristiriidassa, on 

omaksumisprosessi huomattavan hidas ja vaatii ensin jopa omaksujan koko arvojär-

jestelmän uudelleen muotoutumista. (Rogers 2003, 15.)  
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Jos innovaation omaksumista tarkastellaan organisaationäkökulmasta, innovaation 

ominaisuuksien yhteensopivuus organisaation ammatillisten normien, arvojen, työs-

kentelytapojen, tietojärjestelmien kanssa edistää innovaation omaksumisen leviä-

mistä merkittävästi ja kasvattaa työtyytyväisyyttä. Yhteensopimattomuus voi puoles-

taan pahimmillaan luoda voimakasta muutosvastarintaa muuttuneiden työnkuvien 

tai -tapojen johdosta. (Greenhalgh ym. 2004, 595; Premkumar, Ramamurthy & Nila-

kanta 1994, 164.) 

Koska uusi innovaatio suhteutetaan aina aiemmin omaksuttuun, yhteensopivuus tä-

män aiemman kanssa kiihdyttää tai hidastaa uuden innovaation omaksumista. Yksilöt 

vertaavat uutta aina vanhaan ja siten määrittävät uuden innovaation tarpeellisuuden 

itselleen. Tutut ominaisuudet poistavat epävarmuuden tunnetta ja jouduttavat 

omaksumista, mutta joskus ne saattavat ohjata käyttämään uutta innovaatiota jopa 

väärällä tavalla. Uuden innovaation liiallinen samankaltaisuus aikaisemmin omaksu-

tun kanssa saattaa estää näkemästä uuden innovaation erityisyyttä. Erityisesti tekno-

logisissa tuotteissa yhteensopivuus markkinoilla vallitsevien standardien ja olemassa 

olevia tuotteita täydentävien tuotteiden kanssa on oleellista. Tästä esimerkkinä voi 

käyttää ensimmäisten sähköautojen lanseerausta aikana, jolloin niiden tarvitsemien 

latauspisteiden infrastruktuuri oli lähes olematonta. Tästä johtuen autovalmistajat 

lanseerasivat hybridiauton, jossa oli perinteinen polttomoottori, mutta myös sähkö-

moottori, joka latautui automaattisesti auton liikkuessa eikä erillistä latauspistettä 

tarvittu. (Rogers 2003, 243-245; Nejad 2013,187.)  

2.3.3 Monimutkaisuus 

Monimutkaisuus tarkoittaa innovaation ymmärtämistä ja käytettävyyttä. Jokainen 

uusi idea arvioidaan potentiaalisen omaksujan näkökulmasta asteikolla monimutkai-

nen vs. yksinkertainen. Suhteelliseen hyötyyn ja yhteensopivuuteen verrattuna inno-

vaation monimutkaisuus ei ole aina aivan yhtä tärkeä ominaisuus innovaation omak-

sumisen kannalta. (Rogers 2003, 257.) Jos innovaatio on kuitenkin teknisesti moni-

mutkainen, vaikea käyttää ja luvatut hyödyt näin ollen vaikeasti saavutettavissa, 

omaksumisprosessi usein hidastuu. Monimutkaisuus onkin ominaisuus, joka vaikut-

taa negatiivisesti omaksumiseen ja omaksuja saattaa hylätä tarpeisiinsa nähden liian 
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monimutkaisen tuotteen tai palvelun, varsinkin jos potentiaalisella omaksujalla ei ole 

mahdollisuutta saada siitä esittelyä tai kokomusta käytännössä. Jos monimutkaiseksi 

koettu innovaatio voidaan jakaa tai eritellä helpommin käsiteltäviin osiin ja omaksua 

asteittain, sen omaksumisen leviäminen on paljon todennäköisempää. (Greenhalgh 

ym. 2004, 596.) 

2.3.4 Kokeiltavuus 

Kokeiltavuus mahdollistaa innovaation testaamisen ennen sen ostopäätöstä ja näin 

potentiaalisella omaksujalla on mahdollista varmistua innovaation sopivuudesta hä-

nen tarpeisiinsa ennen varsinaisen ostopäätöksen tekoa. Onnistunut kokeilu hälven-

tää epävarmuutta innovaatiota kohtaan ja kokeilijan on helppo välittää sanaa inno-

vaatiosta eteenpäin, jolloin innovaation omaksuminen leviää nopeammin. Kokeilta-

vuus korreloikin positiivisesti innovaation omaksumisen suhteen. Toisia innovaatioita 

on helpompi kokeilla etukäteen kuin toisia ja kokeiltavuus on erityisen tärkeää inno-

vaattoreille ja aikaisille omaksujille.  (Rogers 2003, 258.)  

2.3.5 Havaittavuus 

Havaittavuudella tarkoitetaan sitä, kuinka helposti ja selkeästi innovaation hyödyt ja 

edut ovat potentiaalisten omaksujien havaittavissa, nähtävissä ja kuvailtavissa. Toisia 

innovaatioita on helpompi havaita ja kuvata muille ihmisille kuin toisia. Mitä yksin-

kertaisempaa tämä on, sitä nopeammin innovaatio omaksutaan ja otetaan käyttöön. 

(Rogers 2003, 258.) 

2.4 Innovaation omaksumiseen vaikuttavia muita tekijöitä 

Teollistuneissa maissa kuluttajat ovat yleisesti innovaatioiden puolesta, sillä he usko-

vat uusien innovaatioiden, varsinkin teknologisten, lähtökohtaisesti hyödyttävän ja 

parantavan heidän elämänlaatuansa. Jotkut innovaatiot kokevat kuitenkin vastus-

tusta, koska ne uhkaavat tuoda muutosta rutiineihin tai horjuttaa yksilön uskomusra-

kennetta asioista. (Ram & Sheth 1989, 6.) 
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Ihmiset eivät ole passiivisia innovaatioiden vastaanottajia ja hyväksyjiä. Sitä vastoin 

he usein etsivät niitä, kokeilevat, arvioivat, haastavat, murehtivat, valittavat, työstä-

vät ja ylipäätään kehittävät tunteita niitä kohtaan ja tämä kaikki usein dialogissa mui-

den käyttäjien kanssa. Omaksumisprosessiin ei vaikuta pelkästään innovaation omi-

naisuudet vaan myös suuressa määrin potentiaalisen omaksujan yksilölliset ominai-

suudet, tämän taipumus kokeilla ja käyttää innovaatioita sekä asenteet kyseistä tuo-

tetta kohtaan. (Greenhalgh ym. 2004, 598; Akroush, Zuriekat, Al Jabali & Asfour 

2019, 134.) Samansuuntaisiin päätelmiin tulivat myös Reyes-Mercado & Rayes-Mer-

cado (2017, 644) tutkiessaan muuttujia, jotka vaikuttavat uudistuvan energian tekno-

logioiden käyttöönottamiseen. Kognitiiviset ja asiayhteyteen liittyvät muuttujat, ku-

ten tietämys, epävarmuus, sosiaaliset järjestelmät ja ennakkouskomukset uudistuvan 

energian teknologian käyttöönottamisen seuraamuksista yhdessä innovaation omi-

naisuuksien kanssa, vaikuttivat merkittävästi kyseisten innovaatioiden omaksumi-

seen.  

Liiketoimintaan liittyvät tutkimukset korostavat usein sekä innovaation havaittujen 

ominaisuuksien että organisaatioon itseensä liittyvien ominaisuuksien, kuten organi-

saation resurssien ja kyvykkyyksien välistä merkitystä innovaatioiden omaksumispro-

sessissa. Innovaatioon sisältyy monesti epävarmuutta ja sitä kautta koettua riskiä, 

jonka on todettu vaikuttavan innovaation omaksumiseen negatiivisesti. Muutoksiin 

yleisesti positiivisesti suhtautuvien organisaatioiden on todettu olevan uskaliaampia 

ja kestävän epävarmuutta paremmin, jolloin ne myös omaksuvat innovaatioita hel-

pommin. (Mohamed Samir Hussein & Mourad 2014, 531.) Varsinkin jos kyseessä on 

pienen ja keskisuuren yrityksen toimitusjohtaja, joka omaa positiivisen suhtautumi-

sen muutokseen, on tämän todettu edistävän uusien ideoiden eteenpäin menoa, 

kommunikointia muiden yritysten kanssa, luovuutta sekä ymmärrystä teknologioista. 

Tällöin myös innovaatioiden omaksuminen on näissä yrityksissä todennäköisempää. 

(Choudrie & Culkin 2013, 894.) 

Holak, Lehmann ja Sultan (1987, 245) korostavat riskin merkitystä innovaation omak-

sumisessa niin tärkeänä asiana, että nostavat koetun riskin yhdeksi innovaation 

omaisuudeksi (Rogersin (2003) luoman perinteisen viiden ominaisuuden luokittelun 
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joukkoon. Riski voi olla itse innovaatioon ja sen suorituskykyyn liittyvää tai psykososi-

aalista, joka puolestaan liittyy omaksujan epävarmuuteen muiden ihmisten mielipi-

teistä hänen käyttäessään innovaatiota. Kun innovaatioon kohdistuu suuri määrä 

epävarmuutta, jonka omaksuja kokee henkilökohtaisena riskinä, esimerkiksi työteh-

tävässä onnistumisen näkökulmasta, on omaksuminen epätodennäköistä. (Green-

halgh ym. 2004, 597.) 

Millaiset innovaation ominaisuuksien sekoitukset tuottavat todennäköisemmin 

omaksuttavia innovaatioita? Holak, Lehmann ja Sultan (1987, 245) tuovat esille Ost-

lundin (1974) havainneen suhteellisen hyödyn ja yhteensopivuuden olleen merkittä-

vimmät innovaation omaksumista edistävät ominaisuudet kulutushyödykkeissä. 

Hayes, Eljiz, Dadich, Fitzgerald ja Sloan (2015, 279) päätyivät omassa tutkimukses-

saan huomioon, että teknologisten innovaatioiden ollessa kyseessä, kokeiltavuus ja 

havaittavuus nousivat merkittävimmiksi ominaisuuksiksi, jotka edistävät omaksu-

mista.  

3 Tutkimuksen toteuttaminen 

3.1 Tutkimustehtävä ja tutkimusote 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, mitä käytön omaksumiseen liittyviä 

tekijöitä toimeksiantajan on otettava huomioon liikennebiokaasun tankkausasemaa 

perustettaessa.  

Opinnäytetyön tutkimuskysymykset olivat seuraavat: 

1. Millaisia liikennebiokaasun jakeluaseman käytön omaksumista edistäviä tekijöitä on 
raskaan liikenteen puolella? 

2. Millaisia liikennebiokaasun jakeluaseman käytön omaksumista haittaavia tekijöitä on 
raskaan liikenteen puolella? 
 
 

Tutkimus oli otteeltaan laadullinen. Laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus on katto-

termi useille erilaisille tutkimuskäytännöille (Metsämuuronen 2006, 203). Laadullinen 
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tutkimus tulee kyseeseen varsinkin silloin, kun ilmiötä ei tunneta (Kananen 2017, 32). 

Uusien innovaatioiden omaksumista koskevaa teoriaa oli saatavilla, mutta ilmiön 

kontekstitietoa biokaasun jakeluaseman omaksumiseen liittyvistä tekijöistä ei sitä 

vastoin ollut saatavilla. Kuten laadullisessa tutkimuksessa yleensä, myös tässä tutki-

muksessa pyrittiin tuottamaan uusia näkökulmia tutkittavasta ilmiöstä tarkastele-

malla ilmiötä tietyssä kontekstissa eli toimeksiantajayrityksen kautta tämän toimin-

taympäristössä. Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran (2009, 157) mukaan lähtökoh-

tana laadullisessa tutkimuksessa on juuri todellisen elämän kuvaaminen, johon sisäl-

tyy ajatus todellisuuden moninaisuudesta.  

Laadullinen tutkimus soveltuu esimerkiksi jonkin asian syvällisempään ja yksityiskoh-

taisempaan tarkasteluun yleistysten hakemisen sijaan tai jos halutaan muodostaa 

uusi teoreettinen näkökulma tapahtumasta tai ilmiöstä. Tarkastelun kohteena voivat 

olla myös ilmiöön vaikuttaneet yksittäiset toimijat. Ihmisen käyttäytyminen on luon-

teeltaan monimuotoista ja heijastelee sitä avointa systeemiä, jonka osa ihminen on. 

(Hirsjärvi & Hurme 2015, 21-23, 59; Tuomi & Sarajärvi 2018, 16-19.) Alasuutarin 

(2007, 269) mukaan laadulliselle tutkimukselle on olennaista se, että olettamuksia 

tutkimustulosten suunnasta ei muotoilla ennakkoon, vaan vähitellen tutkimuksen 

edetessä. Kanasen (2017, 44) mukaan laadullinen tutkimus ei sinänsä pyri yleistyk-

seen, vaan selitys pätee vain siihen ilmiöön, josta selitys nousee eli laadullinen tutki-

mus tuottaa selityksen käytännöstä. 

3.2 Liikennebiokaasumarkkina tutkimuskontekstina 

Tutkimusympäristönä toimi liikennebiokaasumarkkina. Käyttötarkoituksesta riippuen 

kaasu tankataan ajoneuvoon joko paineistettuna tai nesteytettynä. Henkilö-, jakelu-, 

jäte- ja kaupunkilinja-autoissa käytetään tyypillisesti paineistettua maakaasua (CNG, 

Compressed Natural Gas) tai paineistettua biokaasua (CBG, Compressed Bio Gas). 

Raskaammissa pitkän matkan ajoneuvoissa käytetään tyypillisemmin nesteytettyä 

maakaasua (LNG, Liquid Natural Gas) tai nesteytettyä biokaasua (LBG, Liquid Bio 

Gas). Paineistuttu kaasu varastoidaan kaasumaisessa muodossa ympäristön lämpöti-

lassa tiiviissä säiliöissä noin 200 barin paineessa. Nesteytetty kaasu varastoidaan nes-

temäisessä muodossa erittäin matalassa lämpötilassa (-130 C°- -160 C°). Paineistetun 
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kaasun matalammasta energiatiheydestä johtuen, sitä käyttävillä ajoneuvoilla on ly-

hyempi toimintasäde kuin nesteytetyllä kaasulla. Nesteytetyn kaasun tilavuus on 

noin kuudesosa normaaliolotilassa olevan kaasun tilavuudesta, jolloin tankissa voi-

daan kuljettaa mukana huomattavaa energiamäärää ja siten päästä paineistettua 

kaasua pidempiin, n. 1000 – 1600 kilometrin toimintasäteisiin autonvalmistajasta 

riippuen. (Andersson, Jääskeläinen, Saarinen, Mänttäri & Hokkanen 2020, 26; Kokko-

nen 2018) 

Suomessa oli syyskuun lopussa 2019 yhteensä noin 9 057 paineistettua kaasua (CNG, 

CBG) käyttävää ajoneuvoa. Paineistetun kaasun jakeluasemia oli Suomessa vuoden 

2020 alussa noin 50 kappaletta ja nesteytetyn kaasun jakeluasemia oli yhteensä 7 

kappaletta. Pääosa asemista sijaitsee Etelä- ja Keski-Suomessa (Kuvio 5). Etelä-Suo-

messa sijaitsevat paineistetun kaasun jakeluasemat ovat pääosin liitetty maakaasu-

verkkoon ja monesti näiltä voi myös tankata biokaasua. Maakaasuverkkoon kuulu-

mattomilta asemilta voi tankata ainoastaan biokaasua. Biokaasun osuus kaikesta kaa-

suautoihin tankatusta kaasusta oli Suomessa vuonna 2019 noin 50 prosenttia. (An-

dersson, Jääskeläinen, Saarinen, Mänttäri & Hokkanen 2020, 26-27; Jääskeläinen 

2020, 21, 35-36.) 
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Kuvio 5. Paineistetun maa- ja biokaasun tankkausasemat syksyllä 2019 (Jääsekeläinen 
2020, 36.) 

 

Monissa kunnissa liikennöitsijöitä on kannustettu puhtaita polttoaineita käyttävien 

ajoneuvojen hankintoihin. Esimerkiksi Jyväskylän kaupunki on kestävän liikkumisen 

suunnitelmissa linjannut, että ajoneuvoja tai kuljetuspalveluja valitessa tulee ensisi-

jaisena vaihtoehtona tarkastella biokaasua. Jyväskylän kaupungilla liikennöi marras-

kuussa 2019 kilpailutusten kautta neljä biokaasubussia ja lisäksi kaupungilla on kolmi-

senkymmentä biokaasukäyttöistä leasing-autoa. Kunnallinen jätehuoltoyhtiö Mus-

tankorkea Oy tuottaa itse biokaasua paikallisista biojätteistä ja edistää myös biokaa-

sun liikennekäyttöä kilpailuttamissaan jätekuljetuksissa. Tällä hetkellä Mustankor-

kean toimialueella ajaa kahdeksan biokaasukäyttöistä jäteautoa. Sen lisäksi, että 

nämä bussit ja jäteautot käyttävät uusiutuvaa ja päästötöntä biokaasua, ovat ne 

myös melutasoltaan dieselkäyttöisiä hiljaisempia. (Jääskeläinen 2020, 57.)  
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Liikennebiokaasu on siis verrattain uudenlainen palvelutuote, minkä vuoksi se voidaan 

määritellä innovaationa. Kaasukäyttöisten ajoneuvojen tulevaisuus riippuu paljolti 

siitä, miten EU:n autovalmistajia koskevat CO2-raja-arvot jatkossa kehittyvät. Raja-ar-

vot ohjaavat tällä erää kehitystä voimakkaasti kohti sähköä, sillä ominaispäästöjen 

(g/km) mittaus- ja ilmoittamistapa ei tällä hetkellä huomioi käytetyn polttoaineen fos-

siilisuutta tai uusiutuvuutta. Päästöt mitataan pakoputken päästä (”tank-to-wheels” 

eli TTW-päästöt) eikä polttoaineen elinkaaripäästöinä (”well-to-wheels” eli WTW-

päästöt), joten kaasuautojen ilmoitetut päästöt vastaavat aina maakaasun (eivät bio-

kaasun) päästömäärää. Tämä mittaustapa ei käytännössä auta autovalmistajaa pudot-

tamaan valmistamiensa autojen keskimääräistä päästölukemaa. Siksi on olemassa 

riski, että kaasuautojen tarjonta varsinkin henkilöautopuolella tulee tulevaisuudessa 

jopa supistumaan monipuolistumisen sijaan. Henkilöautopuolella metaanin käyttöön 

perustuvan teknologian soisi säilyvän autovalmistajien teknologiavaihtoehdoissa, sillä 

biokaasulla kulkeva henkilöauto pääsee ominaispäästöiltään samaan tasoon täyssäh-

köautojen kanssa, kun tarkastellaan autojen elinkaaripäästöjä. (Jääskeläinen 2020, 

26.)  

Kaasuautotarjonnan mahdollinen supistuminen tulevaisuudessa on ongelmallinen ke-

hityskulku erityisesti raskaan kaluston päästövähennystavoitteiden kohdalla. Raskas 

kalusto ei ainakaan nykytiedon valossa voi kokonaan siirtyä sähköön, ja siksi tarvitaan 

myös muita vaihtoehtoisia käyttövoimia, kuten biokaasua. (Jääskeläinen 2020, 26; Le-

belhuber & Steinmüller 2019, 7.) Svensson (2013, 429) suhtautuu kriittisesti ajatuk-

seen siitä, että käyttämällä biokaasua ainoastaan yhdistetyssä sähkön- ja lämmöntuo-

tannossa, saataisiin vähähiilisyystavoitteissa parempi hyötysuhde kuin käyttämällä 

biokaasua korvaamaan fossiilisia liikennepolttoaineita. Hänen mielestään korkealaa-

tuista energiaa ei tulisi tuhlata vain sähköntuotantoon, kun sillä voitaisiin jo nyt eikä 

vasta joskus tulevaisuudessa, korvata uusiutumattomia liikennepolttoaineita. Biokaa-

sun laajamuotoisempi hyödyntäminen on unohdettu, kun liikennesektorilla on heti py-

ritty kohti laaja-alaisempaa ja suuremman mittaluokan ratkaisua.  
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3.3 Tutkimusaineisto ja sen keruu  

Laadullisessa tutkimuksessa tutkimusaineistoa kerätään usein haastatteluilla ja se va-

litaan usein silloin, kun ihminen nähdään tutkimustilanteessa subjektina, kysymyk-

sessä on vähän kartoitettu alue, johon tutkijan on vaikea tietää etukäteen vastausten 

suuntia ja halutaan saada syventäviä tietoja pyytämällä perusteluja esitetyille mielipi-

teille ja esittää lisäkysymyksiä tarpeen mukaan. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 

205). Tässä tutkimuksessa haastattelumenetelmäksi valittiin puolistrukturoitu teema-

haastattelu. Teemahaastattelussa haastattelu kohdennetaan tiettyihin teemoihin, 

joista keskustellaan. Teemahaastattelu on puolistrukturoitu siksi, että haastattelun 

aihepiirit eli teema-alueet ovat kaikille haastateltaville samat. Kysymysten tarkka 

muoto ja järjestys voivat vaihdella, sillä haastatteluissa edetään joustavasti ilman 

tiettyä etenemistapaa. Tutkimuksessa käytetty haastattelurunko on liitteenä 1. (Hirs-

järvi & Hurme 2015, 48.) 

Teemahaastattelussa aihepiirit eli teema-alueet olivat etukäteen määriteltyjä ja ne 

perustuivat tutkimuksen viitekehykseen. Ennen varsinaisia haastatteluja tehtiin koe-

haastattelu, jolla testattiin haastattelurungon toimivuutta. Haastateltavan kanssa 

käytiin kaikki etukäteen päätetyt teema-alueet lävitse. Koehaastattelu nauhoitettiin 

ja samalla varmistettiin nauhoituksen toiminta ja puheäänen laadun riittävyys. Haas-

tateltavalle kerrottiin alussa tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet. Haastattelukysymyk-

siä ei annettu etukäteen eikä haastattelutilanteessakaan, sillä tarkoitus oli, että haas-

tateltava ei mieti etukäteen vastauksiaan. (Eskola & Suoranta 1998, 88; Tuomi & Sa-

rajärvi 2018, 88).  

Kvalitatiivisesti suuntautuneessa tutkimuksessa on tapana puhua otoksen sijasta har-

kinnanvaraisesta näytteestä tai teoreettisesta otannasta, koska tilastollisten 

yleistysten sijasta pyritään ymmärtämään jotakin tapahtumaa syvällisemmin, 

saamaan tietoa jostakin paikallisesta ilmiöstä tai etsimään uusia teoreettisia 

näkökulmia tapahtumiin sekä ilmiöihin. Täten laadullisessa tutkimuksessa on tärkeää, 

että henkilöt, joilta tietoa kerätään, tietävät tutkittavasta ilmiöstä mieluusti mahdolli-
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simman paljon tai heillä on kokemusta asiasta. Tässä mielessä haastateltavien valin-

nan ei pidä olla satunnaista vaan harkittua ja tarkoitukseen sopivaa. (Tuomi & Sara-

järvi 2018, 98; Hirsjärvi & Hurme 2015, 59; Kananen 2017, 126.)  

Tutkimuksen aineisto kerättiin teemahaastatteluilla harkinnanvaraista otantaa käyt-

tämällä ja aineisto on kuvailtu taulukossa 1. Tutkimuksessa haastateltiin yksilöhaas-

tattelun avulla neljää lähiseudun ammattiliikenneyrittäjää, joilla oli erilaista liikenne-

kalustoa aina metsä- ja kaivinkoneista kuorma- ja pakettiautoihin. Haastateltavilla oli 

pitkähkö, vähintään kymmenen vuoden kokemus alaltaan ja he olivat kukin vastuussa 

yritystensä ajoneuvo- ja liikennepalveluhankinnoista ja olivat täten sopivia ja edusta-

via tutkimusongelman kannalta. Haastateltavista käytettiin pseudonyymejä A, B, C ja 

D. Näin varmistettiin, että haastateltaville pystyttiin takaamaan haastattelupyynnön 

yhteydessä luvattu anonymiteetti ja mahdollisista tekstilainauksista heitä ei voitaisi 

tunnistaa. (Gibbs 2007, 12-13.)   

Taulukko 1. Aineiston kuvailu 

 

Tutkimuksen aineisto koostui neljästä haastattelusta, koehaastattelu mukaan lukien.  

Haastattelut toteutettiin helmi- ja maaliskuussa 2021. Haastatteluihin kysyttiin suos-

tumusta puhelimitse ja haastateltaville selvitettiin tutkimuksen tarkoitus ja tavoit-

teet, mutta haastattelun teemoja ei kerrottu etukäteen. Teemojen järjestys ja laajuus 

vaihtelivat haastattelusta toiseen. Näin haastateltava pääsi halutessaan puhumaan 

varsin vapaamuotoisesti, mutta käytettävät teemat takasivat sen, että jokaisen haas-

tateltavan kanssa puhuttiin edes jossain määrin samoista asioista. (Eskola & Suoranta 

1998, 88; Tuomi & Sarajärvi 2018, 88) 

Haastateltava A B C D

Rooli yrityksessä Toimitusjohtaja Toimitusjohtaja Toimitusjohtaja Hallituksen puheenjohtaja

Kokemus (v.) 5 20 25 35

Kaluston tyyppi

Kuorma-autot, 

pyöräkuormaajat, 

kaivinkone, pakettiautot

Kuorma-autot, 

metsäkoneet, 

pakettiautot

Kuorma-autot, 

pakettiautot

Kuorma-autot, 

kaivinkoneet, 

pyöräkuormaajat, 

pakettiautot

Haastattelun kesto 15 min 13 min 18 min 19 min

Litteroitu aineisto; 

riviväli 1, fontti 11 4 sivua 4 sivua 5 sivua 6 sivua
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Koska teemahaastattelu edellyttää hyvää kontaktia haastateltavaan, piti 

haastattelupaikan olla rauhallinen ja haastateltavalle turvallinen. (Hirsjärvi & Hurme 

2000, 74).  Haastateltavat saivat valita haastattelupaikan ja haastattelut toteutettiin 

heille tutussa ympäristössä eli heidän omassa työympäristössään. Alussa 

haastateltavan kanssa käytiin vapaamuotoista keskustelua, jonka lisäksi heille myös 

kerrottiin tutkimuksen tarkoituksesta ja mitä tietoa sillä tavoitellaan. Tuomen ja 

Sarajärven (2018, 27) mukaan empiirisessä tutkimuksessa tutkijan tulee etiikan näkö-

kulmasta aina pitää huoli siitä, että yksittäistä henkilöä ei tunnisteta. Tämän vuoksi 

haastattelun alussa korostettiin luottamusta ja sitä, että haastateltavien nimiä tai 

muita tunnistetietoja ei julkaista. Haastattelut nauhoitettiin puhelimella, jotta 

huomio ei keskittynyt muistiinpanojen tekemiseen vaan täysin keskusteluun 

haastateltavan kanssa. Näin varmistettiin myös haastatteluaineistoon tarvittasssa 

palaaminen. Haastattelujen kesto oli keskimäärin noin viisitoista minuuttia.  

Corbinin ja Straussin (2008, 28) mukaan haastattelutilanteen yksi haastavimmista ti-

lanteista on hiljaisuus ja se, että jos haastatteluun suostuneilla henkilöillä ei kaikesta 

huolimatta olekaan mitään tai on hyvin vähän sanottavaa. Tällaista tilannetta ei tä-

hän tutkimukseen haastateltujen osalta syntynyt. Tähän saattoi vaikuttaa osaltaan 

myös se, että haastateltavat olivat kaikki entuudestaan jollain lailla tuttuja, jolloin 

keskustelua oli helppo alussa keventää puhumalla jostain heille tutusta asiasta. Tutki-

muksen aihe ei myöskään ollut heille arkaluontoinen, jolloin ei syntynyt tilannetta, 

että nauhoituksen päättymisen jälkeen olisi ollut vaarana, että tutkimukselle oleel-

lista tietoa olisi jäänyt pois.  

Kanasen (2017, 126) mukaan laadullisessa tutkimuksessa ei ole olemassa tarkkaa 

haastateltavien määräsääntöä, eikä sitä voida laskea tai määritellä etukäteen. Tällä 

Kananen (2017) viittaa Eskolaan ja Suorantaan (1998, 39), joiden mukaan tutkimuk-

sessa tulkintojen kestävyys ja syvyys ovat tärkeämpiä kuin aineiston laajuus ja tiedon-

antajien määrä. Täten aineiston koolla ja haastateltavien määrällä ei ole merkitystä 

tutkimustulosten laadulle, vaan laatu tulee aineistonkeruun ja analyysin syvyydestä.   
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3.4 Aineiston analyysi 

Tutkimusaineiston analysointitapaa on syytä miettiä jo aineistoa kerättäessä ja 

kvalitatiivisen aineiston analysoinnissa on monia tapoja (Hirsjärvi & Hurme 2000, 

136; Corbin & Strauss 2008, 47.). Perusanalyysimenetelmä, jota voidaan käyttää 

kaikissa laadullisen tutkimuksen perinteissä, on sisällönanalyysi, joka on pyrkimys 

kuvata dokumenttien sisältöä sanallisesti ja järjestää aineisto tiiviiseen ja selkeään 

muotoon kadottamatta sen sisältämää informaatiota. Laadullisen aineiston 

analysoinnissa pyritään luomaan hajanaisesta aineistosta mielekästä, selkeää ja 

yhtenäistä informaatiota. (Tuomi & Hirsjärvi 2018, 91, 106-108.) 

Tuomen ja Sarajärven mukaan (2018, 118, 128) sisällönanalyysiä on kolmea erilaista 

eli aineistolähtöinen, teorialähtöinen ja teoriaohjaava sisällönanalyysi. Tässä 

tutkimuksessa analyysi toteutettiin teorialähtöisenä sisällönanalyysinä, jolloin 

analyysiä ohjasi ennalta määritelty teoria, johon tutkimusaineistosta etsittiin sisältöjä 

teoriaa kuvaavista lausumista. Teorialähtöisen sisällönanalyysin ensimmäinen vaihe 

oli analyysirungon muodostaminen teoreettisen viitekehyksen pohjalta. Tässä 

tutkimuksessa haastattelun teemoina olleet innovaation omaksumiseen vaikuttavat 

ominaisuudet (suhteellinen hyöty, yhteensopivuus, monimutkaisuus, kokeiltavuus ja 

havaittavuus) muodostivat analyysirungon viisi luokkaa. Haastatteluaineisto litteroi-

tiin ensin tekstimuotoon. Litterointi toteutettiin sanatarkasti, mutta eleitä siihen ei 

tallennettu.  

Laadullisessa tutkimuksessa aineistoa tarkastellaan kokonaisuutena ja laadullinen 

analyysi Alasuutarin (2007, 39) mukaan koostuu kahdesta vaiheesta, havaintojen 

pelkistämisestä ja niiden yhdistämisestä sekä arvoituksen ratkaisemisesta eli 

havaintojen analysoinnista. Haastatteluaineistosta esiin nousevien seikkojen tarkas-

telu suhteessa toisiinsa on analyysin yksi olennaisin osa. (Hirsjärvi & Hurme 2015, 

174.) Litteroinnin jälkeen aineistoa luettiin useaan kertaan lävitse ja siihen tehtiin vä-

rikoodauksia analyysirungon eli innovaation ominaisuuksien luokittelun mukaisesti 

poimimalla jokaiseen ominaisuuteen liittyviä sanoja. Näin koodit eivät olleet neutraa-

leja välineitä aineiston kokonaisuuden hahmottamiseksi, vaan niiden kautta aineistoa 
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katsottiin tässä esianalyysivaiheessa jo tietystä näkökulmasta teoriasta operationali-

soimalla. Laadullisessa tutkimuksessa koodauksen sijaan puhutaan indeksoinnista, 

mutta koodin käsite on vakiintunut tässä yhteydessä tarkoittamaan samaa asiaa.  (Jo-

lanki & Karhunen 210, 399; Eskola & Suoranta 1998, 110-113.) Tässä vaiheessa ai-

neiston käsittelyssä hyödynnettiin myös kvantifioimista karkealla tasolla teemojen 

esiintymistiheyden tarkastelussa. Varsinaista teemojen esiintyvyyden laskentaa ei 

suoritettu. Näin voitiin kuitenkin karkealla tasolla todeta, korostuivatko tietyt teemat 

aineistoissa vai eivät ja saatiin jonkinlaista tuntumaa aineistosta. (Eskola &Suoranta 

1998, 118.) 

Koodauksen jälkeen aineistoa pelkistettiin ryhmittelemällä aineistoa pääluokittain eli 

aineistosta poimittiin Excel-taulukkoon tekstikatkelmia alkuperäisilmaisuissa tunnis-

tetietoineen teemoittain. Pääluokkiin luokittelun jälkeen ilmaisuja pelkistettiin ja ja-

ettiin alaluokkiin. Näin pyrittiin siihen, että tutkimusaineistosta oli mahdollista tehdä 

päätelmiä kokonaisuuksista eikä vain yhtä haastateltavaa koskien. Luokittelu ja ai-

neiston koodaaminen muodostettuihin luokkiin ei ollut analyysin lopullinen tavoite, 

vaan ne olivat välivaiheita analyysin rakentamisessa, jossa luokkien esiintymisen vä-

lille pyrittiin löytämään joitakin säännönmukaisuuksia tai samankaltaisuuksia. (Hirs-

järvi & Hurme 2015, 142, 149; Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen 2010, 18.) Taulu-

kossa 2 on kuvattu esimerkki yhden teeman jaottelusta. 

Taulukko 2. Esimerkki teeman suhteellinen hyöty jaottelusta 

 

 

Pääluokka Alkuperäisilmaus Pelkistetty ilmaus Alaluokka

Suhteellinen hyöty

tai en mä tiiä onko se sen 

edullisempaa…mutta ois se 

ympäristöystävällisempää. (A)
käyttäminen 

ympäristöystävällisempää ympäristöhyöty
Ehkä kilpailuetua… tietenkin jatkoa 

ajatellen (A)

käyttäminen voisi tuoda 

kilpailuetua kilpailuhyöty
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3.5 Eettiset ratkaisut 

Eettisesti hyvä tutkimus edellyttää, että tutkimuksen teossa noudatetaan hyvää tie-

teellistä käytäntöä. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 23; Tutkimuseettinen neuvot-

telukunta 2012, 6.) Ihmisiin kohdistuvissa tutkimuksissa mainitaan tärkeimpinä eetti-

sinä periaatteina yleensä informointiin perustuva suostumus, luottamuksellisuus, 

seuraukset ja yksityisyys (Hirsjärvi & Hurme 2015, 20). Tutkimukseen osallistujat an-

toivat vapaaehtoisen suostumuksensa ja heille selvitettiin tutkimuksen tavoitteet ja 

menetelmät. Osallistujilla oli myös mahdollisuus kieltäytyä osallistumista ilman seu-

raamuksia. Kaikkien haastattelujen aluksi osallistujille kerrottiin, mihin tietoja tultai-

siin käyttämään ja että tutkimuksen tuloksissa ei esitettäisi yksilöiviä tietoja eikä tu-

loksia käytettäisi muissa tutkimuksissa. Haastateltavia käsiteltiin pseydonyymeillä, 

eikä haastateltavia ole mahdollista tunnistaa tutkimuksen perusteella. Suostumukset 

pyydettiin vielä haastattelun aluksi ja nauhoitettiin samaan yhteyteen itse haastatte-

lun kanssa. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 131.) Aineiston käsittelyssä ja säilytyksessä on 

huomioitu eettisyys ja tietosuojalain vaatimukset, sillä aineisto on heti haastattelun 

jälkeen siirretty äänitiedostona salasanasuojatuille tietokoneelle ja ulkoiselle kovale-

vylle. 

4 Liikennebiokaasun tankkausaseman käytön omaksuminen 

Tämän tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää, millaisia käytön omaksumista 

edistäviä tai haittaavia tekijöitä liikennebiokaasun jakeluaseman käyttöönottamiseen 

liittyy. Tässä luvussa käydään lävitse tutkimuksen tuloksia empiirisen aineiston 

osalta. 

4.1 Suhteellinen hyöty 

Suhteellinen hyöty kuvaa innovaation tuomaa hyötyä verrattuna sitä edeltävään tuottee-

seen tai palveluun. Hyötyä voidaan tarkastella esimerkiksi talouden, sosiaalisen statuk-

sen, tuote- tai palvelutyytyväisyyden näkökulmasta. (Rogers 2003, 15.) Tutkimustulosten 
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mukaan liikennebiokaasuun suhtaudutaan myönteisesti ja sen koetaan tuovan hyötyjä. 

Tätä hyötynäkökulmaa haastateltavat eivät tosin voineet perustaa kokeiluun perustu-

vaan arvioon, vaan mielikuviin, joita heillä biokaasu liikennepolttoaineena toi mieleen. 

Ehkä juuri kokeilun puutteen vuoksi, taloudellisen hyödyn arvioiminen liikennebiokaasun 

hintakilpailukyvyn näkökulmasta oli haastateltaville vaikeaa. Enemmistö korosti vastauk-

sissaan ekologisuutta ja siihen liittyvää ympäristöhyötyä, joka ei konkretisoidu pelkäs-

tään vastaajille itselleen vaan myös muille, ml. heidän asiakkaansa: 

”Tai en mä tiedä onko se sen edullisempaa…mutta ois se ympäristöystä-
vällisempää. ” (Haastateltava A) 

”No ehkä tää maailma on menossa vihreempään suuntaan. Et tottakai 
siitä olis hyötyä täällä…maapallon kannalta.” (Haastateltava B) 

”No periaatteessa siinä tietenkin sitä vihreetä ajattelua ja sitten tota… 
en hintapolitiikasta en osaa sanoo että tottakai jos se ois edullisempaa 
niin mikä ettei sitä vois.” (Haastateltava D) 

Tutkimustulokset ovat samankaltaisia kuin aiemmissa tutkimuksissa (Reyes-Mercado 

2017, 252; Akroush, Zuriekat, Al Jabali & Asfour 2019, 130) tehtyjen havaintojen 

kanssa. Jos yksilö ei koe, että uusi innovaatio tarjoaa merkittävää positiivista, helposti 

havaittavissa olevaa taloudellista hyötyä, innovaation käyttöönottamiselle ei ole kan-

nustinta eikä sen käyttöönottamista aktiivisesti harkita. Ympäristötietoisuus ja sitä 

kautta tietoisuus ympäristövaikutuksista ja ympäristöhyödyistä puolestaan vaikuttaa 

positiivisesti ekologisten tuotteiden hankintapäätöksiin ja on sitä kautta edistämässä 

tällaisten innovaatioiden omaksumista tai edes harkintaa niiden omaksumisesta. 

Kysyttäessä muita hyötyjä, haastateltavat kokivat niiden liittyvän yrityksen imagoon 

ja markkinointiin. Kilpailutukseen biokaasun katsottiin vaikuttavan haastateltavien 

yritysten osalta vaihtelevasti. Toiset kokivat sen tuovan lisäarvoa, mutta enemmistö 

ei nähnyt sillä olevan juurikaan merkitystä oman toiminnan kannalta: 

”Ehkä kilpailuetua… tietenkin jatkoa ajatellen.” (Haastateltava A) 

”Sehän (hyöty) ois kuitenkin semmonen tavallaan markkina-arvollinen-
kin…” (Haastateltava B) 
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”kyllä varmaan toisi (imagohyötyä). Mutta tota mä en näe sitä henkilö-
kohtasesti sillain, että mun pitäisi ruveta sen takia niin ku että mä olisin 
imagollisesti...” (Haastateltava C) 

” No se (imagohyöty) on niinkö semmonen joka… jota nyt voi niinkö jol-
lain lailla… mutta en mä nää sitä tässä meijänkään… kilpailujutussa ku 
me…. mehän nyt periaatteessa kaikki tehdään pääsääntösesti kuitenkin 
koko ajan niin ku urakalla…” (Haastateltava D) 

Vastauksissa on havaittavissa, että haastatellut yritykset ovat pieniä yrityksiä, jotka 

eivät välttämättä koe imago- ja brändiasioita olennaisiksi asioiksi, vaikka osaltaan tie-

dostaisivatkin niiden merkityksen yleisesti yritystoiminnan kannalta. Jos imagollisen 

hyödyn arvioidaan tuovan konkreettista taloudellista hyötyä, näkökulma muuttuu ja 

näitä edistäviin toimiin ollaan valmiita laittamaan taloudellisia panostuksia. 

Kansallisen biokaasuohjelman loppuraportin (Työ- ja elinkeinoministeriö 2020) myötä 

hallitusohjelmassa on tunnistettu biokaasun merkitys erityisesti raskaan kaluston 

päästövähennysten aikaansaamisessa kohdistamalla lakiin kirjattua tukirahoitusta 

kaasukäyttöisen raskaan kaluston hankintatukea varten. Kaasunhankintatukea myön-

netään 5000 euroa, jos vuosina 2020-2022 ostaa tai sitoutuu vähintään kolmeksi vuo-

deksi vuokraamaan uuden ensirekisteröimättömän paineistettua kaasua käyttövoi-

mana käyttävän kuorma-auton. (ks. L 840/2020, 3a§, 5§; Työ- ja elinkeinoministeriö 

2020, 56.) Haastatteluissa ilmeni, että kyseisen tuen ei koettu tuovan hyötyä liiken-

nebiokaasun omaksumisen näkökulmasta tai edistävän sen käyttöä kaasukäyttöisen 

kaluston hankinnan kautta: 

”Yhtä tyhjän kanssa, jos kyse uudesta autosta niin….” (Haastateltava A) 

”Ei oo mitään merkitystä oo. Ite lähinnä tiedän noista niin ku kuljetusau-
toista ja näistä ritiläautoista niin semmosen ostohinta on siellä 250 tu-
hannen paikkeilla niin mitä sillä viidellä tonnilla sitten tekee siinä…” 
(Haastateltava B) 

”Onks sen joku saanu? Onko muutettu lakia ku aikoinaan oli että kaikki 
mitkä on kumipyörillä taikka tämmösillä niin ei anneta mitään…?” 
(Haastateltava C) 
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”Mä en oo semmonen joka niinkö lähtis hakeen mitään tukia, mä nään 
sen älyttömänä… - En mä silleen niitten tukien kato että ne kuitenkaan 
niin merkittäviä olis että niistä tota että se olis se… se syy.” 
(Haastateltava D) 

Haastatteluissa kävi ilmi, että kukaan haastateltavista ei ollut tiennyt kyseisestä laki-

muutoksesta ja sen mahdollisuuksista, saati myönnettävän tuen määrästä, joka heille 

haastattelutilanteessa sittemmin kerrottiin. Hyödyn kokemiseen vaikuttaa varmasti 

se, kuten haastateltava B totesi, että summa on aika pieni suhteutettuna uuden ka-

luston hankintahintaan. Ram ja Sheth (1989, 8) ovat todenneet innovaation taloudel-

lisen riskin kokemisen vaikuttavan merkittävästi koettuun hyötyyn ja käyttöaikeeseen 

ja tämän tutkimuksen haastatteluissa esille nousseet näkökulmat tukevat tätä aja-

tusta.     

4.2 Yhteensopivuus 

Innovaation yhteensopivuus käyttäjälle viittaa yhteneväisyyteen ja yhteensopivuu-

teen yksilön asenteisiin, arvoihin, aiempiin kokemuksiin, omaksuttuihin tapoihin ja 

koettuun tarpeeseen nähden. (Rogers 2003, 15.) Yksi useimmin innovaation omaksu-

mista haittaavista tekijöistä on yhteensopimattomuus vallitsevien työskentely- ja toi-

mintatapojen kanssa. Jos innovaation omaksuminen vaatii yksilöltä tutuista toiminta-

kaavoista poikkeamista, sitä suurempi on psykologinen vastustus ja tästä seuraa, että 

innovaation omaksuminen estyy. (Ram & Sheth 1989, 7-9.) 

Ympäristöasioita ja innovaation ominaisuuksia tarkasteltaessa Rogersin (2003) teoria 

tarkastelee kyseisiä asioita pelkästään suhteellisen (ympäristö)hyödyn näkökulmasta. 

Tapaninen, Seppänen ja Mäkinen (2009, 356) ehdottavatkin, että teorian yhteensopi-

vuutta kuvaavan ominaisuuden määrittelyä tulisi päivittää, koska se ei varsinaisesti 

ota huomioon sitä, että yksilöillä on ekologinen, vihreä ajattelutapa, joka itsessään 

voi määrittää innovaation omaksumiseen liittyvää käyttäytymistapaa tunnetasolla ja 

jättää siten tulkintaa sille, tarkastellaanko aihetta suhteellisen hyödyn vai yhteenso-

pivuuden näkökulmasta. Tämän tutkimuksen haastatteluissa tuli ilmi, että tarkastel-

taessa innovaation ominaisuuksien yhteensopivuutta ekologisesta arvonäkökul-
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masta, liikennebiokaasun käyttäminen koettiin yhteensopivaksi. Enemmistö koki käy-

tön sopivan heidän omaan ajatteluunsa ja uskoi, että myös heidän työntekijänsä suh-

tautuisivat positiivisesti liikennebiokaasun käytön aloittamiseen: 

”No en mä ainakaan nää mitään estettä silleen että etteikö se… kyllä 
mä nyt uskosin että kyllä nykyään kaikki tota vähänkin nuoremmat… 
niin kyllä ne kuitenkin jollain lailla ajattelee vihreemmin ettei ne tota oo 
ollenkaan sitä vastaan en uskokaan.” (Haastateltava D)  

Vastauksissa heijastui, että liikennebiokaasun käyttö koettiin sosiaalisessa mielessä ja 

vastaajien arvopohjan näkökulmasta yhteensopivaksi. Tämän voidaan katsoa heijas-

televan yksilön tunteisiin liittyvää yhteensopivuutta, mutta on myös tulkittavissa si-

ten, että innovaation ominaisuudet itsessään koetaan yhteensopiviksi ympäristön 

kanssa. 

Haastateltavien vastauksissa kävi ilmi, että liikennebiokaasua ja sillä tankkaamista it-

sessään pidettiin lähtökohtaisesti toiminnallisuuden osalta yhteensopivana nykyisen 

tankkausmenetelmän kanssa, joten liikennebiokaasun käyttöönottamisen ei koettu 

muuttavan tässä mielessä totuttua toimimistapaa ja siihen käytettyä aikaa. Haasta-

teltava A koki biokaasulla tankkaamisen yhtä nopeaksi ja helpoksi kuin nykyisen ta-

van eikä haastateltava D kokenut myöskään tankkaamisen itsensä olevan haasteel-

lista. Nuorempien potentiaalisten omaksujien muutosvastarinta ja urautuneisuus voi-

vat monesti olla vähäisempää, jolloin yhteensopivuus työskentelytapoihin voi tapah-

tua luontevasti. Koska haastateltavien ikäjakauma oli laveasti välillä 30-65 vuotta, ei 

iän voida katsoa suoraan selittävän suhtautumistapaa. 

Haastateltavien yrittäjyystausta ja kokemus kuljetusalalta kuitenkin auttanee uuteen 

tekniikkaan positiivisesti suhtautumisessa. Vaikka kaasukäyttöiset ajoneuvot ovat 

Suomessa vielä suhteellisen harvinaisia, edustavat ne kuitenkin koeteltua tekniikkaa 

muualla maailmassa. Haastateltavia ei erityisesti mietityttänyt liikennekaasuajoneu-

voihin liittyvä tekniikka eikä siinä nähty toiminnallista riskiä, kuten haastateltava C 

tästä esimerkkinä totesi:  

”Mitä nyt kaverit puhuu tossa et pieniä ongelmiahan niissä välillä on 
niissä autoissa, mutta joka vehkeessähän niitä on.” (Haastateltava C) 
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Yritysten nykyisen toiminnan näkökulmasta haastateltavien vastauksista nousi kui-

tenkin huoli toisenlaisesta teknisestä ja toiminnallisuuteen liittyvästä riskistä, joka oli 

heille merkittävämpi yhteensopivuuteen liittyvä omaksumisen este. Haastatelluilla oli 

kertomansa mukaan yrityksissään hyvin monenlaista kalustoa ja raskaammalla 

kuorma-autokalustolla on totuttu nykyisten polttoaineiden mahdollistamaan pitkään 

toimintasäteeseen ja -aikaan. Kaasukäyttöisen kuorma-auton suorituskyvystä osalla 

haastateltavista ei ollut tarkkaa tietoa ja tämä aiheutti epävarmuutta liikennebiokaa-

sun yhteensopivuudesta heidän yritystoimintaansa: 

”Mutta meidän kilometrit on tällä hetkellä niin isoja, että ei ei riitä ka-
pasiteetti siinä biokaasussa. Se toimintasäde on kumminkin rajo-
tettu…tässä meidän ympäristössä, että ei oo… ei, ei ei tällä hetkellä 
pysty.” (Haastateltava C) 

”Niillä ajettavat kilometrit siihen tankkaukseen niin ne on ollu aika pie-
niä. En tiiä nykyään, että kuinka pitkälle pääsee… biokaasuautolla 
yhellä tankkauksella. Sekin on tietysti, että mikä se kulutus on…minkä-
laisessa vehkeessä et kyl se tota nii en mä usko että niin ku näillä sora-
kasettiyhistelmillä pystyy semmosia matkoja ajamaa,n että ne vie kui-
tenkin ainetta aika rutkasti että en tiiä paljonko semmosilla pääsee.” 
(Haastateltava D) 

Paineistettua liikennebiokaasua käyttävien kuorma-autojen toimintasäteen esimer-

kiksi autovalmistaja Scania ilmoittaa verkkosivuillaan olevan noin 400-650 kilometriä 

ja ne vastaavat käytännössä dieselmoottorin suorituskykyä ja vääntömomenttia. 

(Scania kaasukäyttöinen kuorma-auto n.d.). Haastateltavien vastauksista ilmenevä 

epätietoisuus kaasuauton toimintasäteen yhteensopivuudesta nykyiseen toimintaan, 

on liikennebiokaasun käytön omaksumista selkeästi hidastava tekijä, sillä toiminnalli-

sen riskin kokeminen vaikuttaa innovaation käyttöönottamiseen negatiivisesti. (Ram 

& Sheth 1989, 8.) Vastauksista ilmeni, että jos paikkakunnalla olisi oma liikenne-

biokaasun tankkausasema, osa haastatelluista olisi valmis keksimään uusia toiminta-

malleja, jotta liikennebiokaasun käyttäminen saataisiin yhteensopivaksi heidän omiin 

työmenetelmiinsä:  

”Sit on vaan reitit tehtävä sillä lailla että tuolla on… että sä et voikaan 
tonne, tonne noin, sun tarttee ensiks käydä tankilla taikka sillain.” 
(Haastateltava C) 
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Haastateltavien vastauksissa korostui se, että liikennebiokaasua ei koettu yhteenso-

pivaksi nykyisen kaluston kanssa:  

”Koko kalustohan täytys uusia. Kaikki.” (Haastateltava A) 

”Nykypäivän kalustohan ei kuitenkaan anna myöten sitä biokaasun 
käyttämistä ja sitten aika skeptinen ite oon kyllä tommoselle…niin ku 
tommoselle…kaasu pönttö systeemille. Meidän mittakaavassa ku kui-
tenkin kyse on pienestä yrityksestä niin sitten työautot jos pitäs muut-
taa biokaasuautoiks niin aika…järjetön investointi.” (Haastateltava B) 

Tämä yhteensopivuusristiriita on haaste liikennebiokaasun omaksumisessa. Uuden 

kaluston hankinta näyttelee merkittävää roolia pienen yrityksen toiminnassa, varsin-

kin taloudellisesta näkökulmasta katsottuna. Jos kalusto on muuten sopivaa käyt-

töikänsä ja -tarkoituksensa puolesta, yrityksellä harvoin on halukkuutta innovaation 

käyttöönottamiseen vain innovaation itsensä vuoksi.  

Kuten suhteellisen hyödyn näkökulmassa, myös tässä kaluston yhteensopivuus liittyy 

koettuun taloudelliseen riskiin, jota haastateltavat kokevat liikennebiokaasun käyt-

töön siirtymisessä. Myös aiemmissa tutkimuksissa on tultu samanlaisiin tuloksiin ko-

ettujen kustannusten riskin (Ram & Sheth 1989, 8; Zahari & Esa 2018, 594) ja kohtuu-

hintaisuuden (Chiu, Bool & Chiu 2017, 252; Caird, Roy & Herring 2008, 162) kokemi-

sen merkityksestä innovaatioiden omaksumisen leviämiseen. Kaikki haastatellut suh-

tautuivat kuitenkin positiivisesti kaasukäyttöisten ajoneuvojen investoimiseen käyttä-

miensä pakettiautojen ja pienempien kuorma-autojen kohdalla. Niiden hinnoissa pu-

hutaan kuitenkin huomattavan paljon pienemmästä alkuinvestoinnista kuin suurem-

massa kokoluokassa ja koettu kustannus ei ollut niin negatiivinen asia.  

4.3 Monimutkaisuus 

Monimutkaisuus viittaa innovaation käyttöönoton, jatkuvan käytön tai toimintaperi-

aatteen ymmärtämisen vaikeuteen. Jos innovaation käyttäminen vaatii erityisiä pon-

nisteluja tai käyttöön liittyy monia työvaiheita, saattaa muilta ominaisuuksiltaan erit-

täin hyvä innovaatio jäädä täysin käyttämättä monimutkaisuutensa vuoksi. (Hossei-

nikhah Choshaly 2018, 586.) 
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Haastateltujen vastauksissa korostuivat käytön monimutkaisuuteen yhdistettävät 

asiat. Tuotteen eli liikennebiokaasun ja palvelun eli tankkausaseman tämänhetkinen 

saavutettavuus ja sitä kautta käytettävyys, tulivat kaikissa haastatteluissa esiin nega-

tiivisesti:  

” Se (tankkausasema) pitäis olla lähellä, hyvinkin lähellä. Jos meinaa 
haaveilla niitä kaasukäyttösiä koneita,sillon pitäis olla paikallisesti jo-
tain...” (Haastateltava A) 

” Eihän täällä niin toimi millään tapaa mikään biokaasu.Tällä hetkellä se 
perustuu siihen hankaluuteen ku ei oo niitä jakeluverkostoja.” 
(Haastateltava B) 

”Niin se on ehkä joku Helsingin pää…missä on ajokilometrit niin kun… 
kilometreissä niin kun vähän… ja siellä ehkä on se verkostokin sitten eri-
lainen. Sillä ehkä pärjättäs, jos tässä ois niin ku tankkaus.” 
(Haastateltava C) 

”Ei oo semmosia pisteitä. Että saatais… pystyttäis käyttään sitä (biokaa-
sua). (Haastateltava D)  

Tässä tutkimuksessa haastateltavien vastauksissa käy ilmi sama ongelma, kuin mitä 

biokaasuohjelmaa valmistelevan työryhmän loppuraporttikin (Työ- ja elinkeinominis-

teriö 2020, 55) nostaa esiin eli kaasunjakeluasemaverkoston huono kattavuus on 

merkittävä este kaasukäyttöisen ajoneuvon hankkimiselle ja käyttämiselle. Monimut-

kaisuuden kokemisella on vahva käänteinen yhteys koettuun helppokäyttöisyyteen, 

käyttöaikeeseen sekä sitä kautta koettuun hyötyyn.  

Kuten jo aiemmin todettiin, liikennebiokaasuaseman toiminnallisuutta itsessään ei 

koettu monimutkaiseksi vaan nimenomaan käytön saavutettavuus eli jakeluasemien 

vähäinen määrä ja puute läheisessä sijainnissa asettaa jokapäiväiselle toiminnalle 

tällä hetkellä sellaisia haasteita haastateltavien mukaan, että ilman näiden ratkaisua, 

ei käytön omaksuminen ole todennäköistä. Osa haastateltavissa pohti myös käytän-

nön järjestelyjä, miten kuljettaa kaasua sellaisille työkoneille, joilla ei ole mahdollista 

siirtyä tankkausasemalle nykyiselläkään: 
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”Pitäis hommata niitä mun mielestä on jotakin, että sitä ei tarvii sitä ko-
netta ajaa sinne tankille vaan sen tankin voi tuoda siihen koneelle. Näitä 
on jo joku kyläseppä virittäny. En tiedä, miten laillisia ne on mutta oon 
kuullu tämmösistä.” (Haastateltava A) 

”Niin sitten niitte pönttöjen kanssa tuolla tien päällä, kuskattas, haet-
tas, nii ei oikein… Ssitte mä vähän veikkaan, että sitten mitä sannoo 
Suomen laki jos me lähetään kuskaamaan sitä samaa määrää sitä kaa-
sua ku viedään löpöä?” (Haastateltava B) 

”Niissä (paketti- ja kuorma-autoissa) nyt ainakin pystyy aika helposti 
käyttämään mutta en tiiä miten sit näissä (kaivinkoneissa)… konepuolel-
lahan se ei tule oikein onnistumaan, ku on noi telakoneet, ku pitäs olla 
sitten se jolla se viedään sinne työmaalle.” (Haastateltava C) 

Helppokäyttöisyyden edistämiseksi ja monimutkaisuuden kokemisen vähentämiseksi, 

liikennebiokaasun käytön kehittämisessä on vielä paljon asioita ratkaistavana, jotta 

omaksuminen yleistyy. Tällä hetkellä kalustovalikoima rajoittuu pääasiassa ns. kumi-

pyörillä oleviin ajoneuvoihin, kuten kuorma- ja pakettiautoihin. Traktoreita on myös 

saatavilla niin eurooppalaiselta valmistajalta kuin kotimaiselta Valtraltakin (Niittymaa 

2018), mutta niiden yleistyminen riippuu täysin kysynnästä ja silti ratkaistavaksi jää 

nuo haastateltavien esiin nostamat käytännön asiat liittyen mm. kaasun kuljettami-

seen työmaalle. 

Vastauksissa nousi esille, että liikennebiokaasun käyttöönottamisessa hinnoittelu ko-

ettiin nykyisellään monimutkaiseksi. Liikennekaasu hinnoitellaan kiloina, kun taas fos-

siilisten polttoaineiden hinnoittelu on litrahintoina. Vaikka joillekin tuo hinnoitteluyk-

sikkö oli tiedossa, vertailu energiasisällön ja sitä kautta kulutuksen kesken oli epäsel-

vää: 

”Siis mä en tiedä kun mitä kilohinnan Mustankorkeen taulussa. Mulle-
han ei sano niin kun yks euro kolmekymmentä kilohinta… niin mulle se 
ei sano mitään. Se on mun niin kun vaikee hahmottaa että en mä niin 
ku…jos mä meen ostaan kymmenen litraa dieseliä niin et paljon se 
sit…paljon pitää ostaa niin ku kaasua.” (Haastateltava C)  

”No mulla ei siitä (hinnoittelusta) oikein oo tota… semmosta tietoa. On 
sit kuitenkin silleen et mitä tässä nyt joittekin kans jotka hommas näitä 
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niinku pienempiä kaasuautoja niin että se ois niinku… et sillä on talou-
dellinen ajaa. En osaa sanoo kuitenkaan et paljonko se on se.” 
(Haastateltava D) 

Fichter ja Clausen (2016,34) tuovat esiin, että jos päätettävän asian tuoma kustan-

nustehokkuus tai -hyöty on tiedossa, on se yleensä hintaa merkittävämpi asia yritys-

ten päätöksenteossa. Sama pätee niin suuriin kuin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin 

vaikka pk-yrityksissä monesti kerrotaan innovaation omaksumisen esteenä olevan 

pelkästään maksuvalmiuden. Tietämättömyys luo tällöin epävarmuutta innovaation 

omaksumisessa, kun taloudellista hyötyä ei voida tai osata laskea ja tämä pätee myös 

uusiutuvan energian teknologioiden omaksumisessa, kuten Reyes-Mercado & Reyes-

Mercado (2017, 644) ovat todenneet tutkimuksessaan. Liikennebiokaasun monimut-

kaisuus on haastattelujen perusteella käytön omaksumisen kannalta merkittävin ne-

gatiivinen ominaisuus.  

4.4 Kokeiltavuus 

Kokeiltavuus tarkoittaa mahdollisuutta kokeilla innovaatiota etukäteen ja täten mah-

dollisesti hälventää innovaatiota kohtaan koettua riskiä tai vahvistaa positiivisia etu-

käteisajatuksia. Hyvin onnistunut kokeilu luo tai vahvistaa positiivista mielikuvaa uu-

desta innovaatiosta, kun taas huonosta onnistunut tai estetty kokeilu johtaa helposti 

innovaation hylkäämiseen. Mitä enemmän innovaatiota kokeillaan, sitä nopeampaa 

sen omaksuminen on. (Hosseinikhah Choshaly 2018, 586-587.) 

Vastauksissa kävi ilmi, että liikennebiokaasu innovaationa ei ollut täysin uusi yhdelle-

kään haastateltavalle, mutta kukaan ei kuitenkaan ollut kokeillut liikennebiokaasua 

tai sillä toimivaa ajoneuvoa. Kaasukäyttöisen ajoneuvon kokeileminen kiinnosti ja sii-

hen oli halukkuutta. Yksi haastateltavista tosin oli sitä mieltä, että kokeileminen ei 

välttämättä johda innovaation hankintaan tai käyttöaikomukseen. Haastattelujen pe-

rusteella kävi ilmi, että kukaan ei ole haastateltaville aktiivisesti tarjonnut kokeilta-

vaksi kaasukäyttöistä autoa esimerkiksi autoliikkeessä asioidessa, sähköautoja kyllä-

kin. Yksi haastateltavista ei pitänyt kokeilemista tärkeänä ja erityistä lisäarvoa tuo-

vana asiana sen vuoksi, että kaasukäyttöinen kone tuskin eroaisi mitenkään ajatta-

vuudeltaan polttomoottorikäyttöisestä.  
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Toisaalta liikennebiokaasun käyttämisessä on kyse uudesta innovaatiosta siksi, että 

tankkausasemia ei ole yhtä paljon kuin fossiilisten polttoaineiden tankkausmahdolli-

suuksia. Mutta samaan aikaan biokaasu ei ole innovaationa kuitenkaan täysin uusi ja 

Keski-Suomessa saman kunnan alueella on toiminut yksi alan pioneereista jo parin-

kymmenen vuoden ajan. Tämä voi osaltaan vähentää kokeiltavuuden vaatimusta 

omaksujilla. Al-Gahtani (2003, 65) toteaakin tutkimuksessaan, että kokeiltavuuden 

merkitys korostuu sellaisissa innovaatioissa, joissa on kyse asioista tai toiminnoista, 

jollaisia ei ole nähty tai joista ei ole ennen kuultu. Haastattelujen perusteella kokeil-

tavuudella ei ole liikennebiokaasun omaksumiseen erityisen positiivista tai negatii-

vista vaikutusta.  

4.5 Havaittavuus 

Havaittavuus kuvaa sitä, kuinka innovaation tai sen käyttämisen tarjoama hyöty on 

havaittavissa ja kommunikoitavissa muille. Mitä helpompaa ja yksinkertaisempaa 

tämä on, sitä nopeammin innovaatio omaksuminen leviää. Kuten suhteellinen hyöty, 

yhteensopivuus ja kokeiltavuus, myös havaittavuus on innovaation omaksumiseen 

positiivisesti korreloiva ominaisuus. (Rogers 2003, 259; Holak ym. 1987, 245.) 

Vastauksissa nousi esille, että haastateltavien oli vaikea arvioida havaittavuutta. Ke-

nelläkään ei ollut kokemusta liikennebiokaasun käyttämisestä, joten innovaation 

hyödyt olivat siten osittain haastateltaville epäselviä. Monet nostivat esille ympäris-

töhyödyn, mutta esimerkiksi taloudellisen hyödyn arvioiminen oli osalle vaikeaa, 

koska siihen liittyi puolestaan monia asioita epäselviksi koettuja asioita, kuten esi-

merkiksi hinnoittelu. Vain yksi haastateltava mainitsi omalla kohdallaan kokemusten 

jakamisesta sellaisen henkilön kanssa, jolla oli ennestään kokemusta liikennebiokaa-

susta. Haastateltavat kertoivat myös, että liikennebiokaasusta on keskusteltu heidän 

sosiaalisissa verkostoissaan melko vähän.  

”Ei ole puhuttu. En oo kuullu missään.” (Haastateltava A) 

”Aika vähän siitä loppu viimein puhutaan.” (Haastateltava B) 
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”On niinkö jonkun verran ollu puhetta, mutta aika lailla vähästähän se 
on ollu.” (Haastateltava D) 

Positiivinen havaittavuus edellyttää Al-Gahtanin (2003, 67) mukaan, että innovaatio 

on yleisesti näkyvillä ja nähtävillä, jotta potentiaalisten omaksujien on helppo pereh-

tyä esimerkiksi sen teknologiaan ja kommunikoida siitä keskenään. Heikon havaitta-

vuuden voi haastattelujen perusteella tulkita vaikuttavan negatiivisesti, sillä se lisää 

epävarmuutta ja vähentää käyttöaikomusta. Lisäksi innovaation kommunikoitavuus 

muille on tällöin lähes mahdotonta. Tutkimuksen tulokset tukevat tätä päätelmää.    

5 Pohdinta 

Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää laadullisen tutkimuksen teemahaastattelujen 

avulla, millaisia liikennebiokaasun tankkausaseman käytön omaksumista edistäviä ja 

haittaavia tekijöitä on raskaan liikenteen puolella toimeksiantajan ympäristössä. 

Tutkimuksessa keskityttiin lähiseudun kuljetusalan yritysten näkökulmaan aiheesta. 

Tutkimustulosten perusteella on havaittavissa, että liikennebiokaasuun suhtaudutaan 

myönteisesti ja käytön omaksumista edistäviä tekijöitä voidaan todeta olevan liikenne-

biokaasun käytön tuomat ympäristöhyödyt, kilpailullinen lisäarvo sekä käytön tekninen 

helppous. Tämän tutkimuksen mukaan liikennebiokaasun käytön omaksumisen merkittä-

vimmät esteet ja haasteet ovat kaasujakeluasemien puute, kaasukäyttöisen kaluston in-

vestointikustannukset, epäselvät taloudelliset hyödyt liikennekaasun käytössä, hinnoitte-

lun monimutkaisuus ja tiedon puute.  

Innovaation monimutkaisuutta kuvaavasta osa-alueesta nousi eniten asioita esille. 

Tutkimuksessa kävi ilmi, että kaasunjakeluasemaverkoston huono kattavuus on edel-

leen merkittävä este kaasukäyttöisen ajoneuvon hankkimiselle ja käyttämiselle. Kaa-

sutankkausverkosto on tällä hetkellä liian harva eikä tankkausasemaa ole paikallisesti 

tarjolla. Tämä johtaa työtapojen ja -vaiheiden monimutkaisuuteen, kun tankkaami-

nen ja sitä kautta liikennebiokaasun käyttäminen ei ole yhtä vaivatonta kuin fossiilis-

ten polttoaineiden tankkaus ja saatavuus. Vastauksissa nousi esille myös liikenne-

biokaasun hinnoittelu, joka nykyisellä kilohinnoittelulla koettiin monimutkaiseksi. 

Tämä tekee liikennebiokaasun taloudellisen hyödyn arvioinnista ja vertailemisesta 
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hankalaa ja on omiaan aiheuttamaan epävarmuutta ja hitautta liikennekaasun käyt-

töönottoon. Taloudellisen riskin kokeminen tuli tutkimuksessa myös ilmi yhteensopi-

vuutta tarkasteltaessa. Liikennebiokaasun käyttämiseen vaaditaan omanlaisensa ka-

lusto eikä nykyinen kalusto toimi sellaisenaan. Uuden kaluston hankinta näyttelee 

merkittävää roolia pienen yrityksen toiminnassa, varsinkin taloudellisesta näkökul-

masta katsottuna. Jos kalusto on muuten sopivaa käyttöikänsä ja -tarkoituksensa 

puolesta, yrityksellä harvoin on halukkuutta innovaation käyttöönottamiseen vain in-

novaation itsensä vuoksi.  Myöskään tarjolla olevat tukimekanismit kaasukäyttöisen 

kaluston hankintaan eivät ole tällä hetkellä riittävän houkuttelevia taloudellisen hyö-

dyn ja järkevyyden näkökulmasta. Tutkimus tuki aiempia näkemyksiä siitä, että joskus 

tarvitaan taloudellista kannustinta (Caird ym. 2008, 164; Reyes-Mercado & Reyes-

Mercado 2017, 644) potentiaalisten omaksujien käyttäytymisen ohjaamiseen.  

Tutkimuksessa kävi ilmi, että liikennebiokaasusta ei juurikaan puhuta alan toimijoi-

den kesken. Myös tiedon saannissa sekä hankkimisessa liikennebiokaasun käyttämi-

seen liittyen koettiin hankaluutta. Rogersin (2003, 15) innovaatioiden diffuusioteori-

assa viestinnällä ja viestintäkanavilla on suuri merkitys, sillä ilman viestintää innovaa-

tio ei voi levitä. Tutkimustulokset tukevat tätä näkemystä ja voidaan todeta, että tällä 

hetkellä liikennebiokaasun yleistymiselle on merkittävinä esteinä viestinnän ja mark-

kinoinnin vähäisyys esimerkiksi valtamedioissa. Kun näkyvyyttä ja kuuluvuutta sekä 

tietoa biokaasuautoilun edullisuudesta ja ympäristöystävällisyydestä tuotaisiin enem-

män esille myös yrittäjäyhdistysten ja biokaasualan järjestöjen toimesta, synnyttäisi 

tämä myös kommunikointia sosiaalisissa ryhmissä ja sitä kautta omaksumisprosessi 

nopeutuisi. Innovaation tulisi olla yleisesti näkyvillä ja nähtävillä, jotta esimerkiksi sen 

teknologiaan olisi helppo tutustua ja perehtyä ja siitä syntyisi keskustelua, kommuni-

kaatiota. Tällä hetkellä ei liikennebiokaasulle ole riittävästi kokeilumahdollisuuksia 

niin kaluston kuin jakeluasemienkaan puolesta.  

Liikennebiokaasu koettiin yhteensopivaksi ja hyötyä tuovaksi innovaatioksi ympäris-

tön ja sitä kautta tulevien sukupolvien näkökulmasta. Tulokset ovat verrattavissa 

aiempiin tutkimuksiin, sillä Caird ym. (2008, 164) toivat myös esille tutkimuksessaan 

sen, että uusiutuvan energian käyttömuotoihin kannustaa usein mielihyvä, joka liittyy 
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vihreän energian käytön eettisyyteen, tuotteen vihreään statukseen sekä tulevien su-

kupolvien suojelemiseen. Tulosten mukaan liikennekaasuajoneuvoihin liittyvä tek-

niikka nähtiin toimivaksi. Myöskään liikennebiokaasun tankkaustapaa ei nähty niin 

radikaalina innovaationa, että se itsessään mietityttäisi käyttöönotossa.  

Tutkimus antoi ajantasaista tietoa liikennekaasun käytön omaksumiseen liittyvistä 

haasteista ja mahdollisuuksista. Tutkimustulokset tukevat aiempien tutkimusten tu-

loksia siinä, että innovaation ominaisuuksilla, kuten yhteensopivuus, monimutkaisuus 

ja havaittavuus, on vaikutusta innovaation omaksumiseen ja leviämiseen (Rogers 

2003, 15-16). Tulokset vahvistavat aiempia näkemyksiä alan murroksesta ja pullon-

kauloista, joita on esitetty biokaasualaa koskevissa julkaisuissa (Työ- ja elinkeinomi-

nisteriö 2020, 25) ja uutisoinneissa viime vuosilta. Tutkimustuloksista käy ilmi myös 

se, missä vaiheessa haastatellut kuljetusalan yritykset ovat tällä hetkellä uuden fossii-

littoman polttoaineteknologian käyttöönotossa ja mitkä ovat merkittävimmät haas-

teet siinä. Innovaation kompleksisuudesta huolimatta suhtautumisen liikennebiokaa-

suun havaittiin olevan positiivista. Sen tuomat suhteelliset hyödyt pystyttiin näke-

mään ja sitä kautta kokemaan innovaatio käyttökelpoiseksi omassa toiminnassa.  

Tutkimuksen tuloksissa omaksumista edistävät ja hidastavat tekijät on jaoteltu eri 

luokkiin, mutta niiden voidaan nähdä liittyvän toisiinsa. Osa hidastavista tekijöistä 

johtaa toisten hidastavien tekijöiden syntymiseen. Tämä ns. muna-kana-ongelma on 

vaikea ratkaista. Kaasunjakeluasemien rakentaminen ei ole kannattavaa, jos niille ei 

ole käyttäjiä. Toisaalta, jos ei ole jakeluasemia, ei myöskään kaasuajoneuvoja han-

kita. Tulosten perusteella hidastavia tekijöitä on vielä enemmän kuin edistäviä. Tutki-

mus kuitenkin antaa positiivista uskoa siihen, että potentiaalisia liikennekaasun käyt-

täjiä löytyy paikallisten kuljetusyritysten joukosta, jos paikalliseen jakeluasemaan 

päätetään investoida. Tutkimus antaa myös tukea siihen, että markkinointiviestintää 

tehostamalla ja oikein kohdentamalla sekä osoittamalla todenperäisiä taloudellisia 

laskelmia liikennebiokaasun käytön hyödyistä, voidaan omaksumisprosessiin vaikut-

taa positiivisesti ja sitä kautta edistää liikennekaasun käyttöönottoa.  
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5.1 Tutkimuksen luotettavuus  

Tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa tarkastellaan sen kykyä mitata juuri sitä 

asiaa, jota oli tarkoitus mitata ja kykyä antaa ei-sattumanvaraisia tuloksia. Perinteiset 

reliabiliteetin eli luotettavuuden sekä validiteetin eli pätevyyden arviointimittarit 

ovat syntyneet kvantitatiivisen tutkimuksen piirissä, joten ne eivät ole suoraan sovel-

lettavissa kvalitatiivisen tutkimuksen arviointiin. (Hirsjärvi & Hurme 2015, 188-189.)  

Kuitenkin myös laadullisen tutkimuksen luotettavuutta tulee voida arvioida ja tällöin 

korostuvat analyysin systemaattisuuden ja tulkinnan luotettavuuden kriteerit. Tutki-

muksessa tehdyt valinnat, rajaukset ja analyysin etenemistä ohjaavat periaatteet 

tuodaan esille sekä kuvataan, mistä aineisto koostuu ja miten päähavainnot rakentu-

vat. Validiteetin arvioimisessa on myös kyse aineiston ja siitä tehtävien tulkintojen 

käypyyden arvioinnista. Tämä tarkoittaa käytännössä tutkijan toiminnan ja hänen te-

kemiensä päätöksien arviointia. (Ruusuvuori ym. 2010, 26-27.) 

Tutkimukseen valittiin tietoisesti tietty kohdejoukko paikallisista kuljetusalan yrittä-

jistä. Haasteena voidaan pitää haastateltavien määrän vähäisyyttä ja tätä kautta ai-

neiston kattavuus ei ole suuri. Kattavammalla otannalla tuloksia voitaisiin ehkä pa-

remmin yleistää. Tutkimuksen luotettavuutta paransi kuitenkin toisaalta haastatelta-

vien toisiaan täydentävät ja yhdenmukaiset vastaukset. Neljän haastateltavan aineis-

tossa jo kolmen haastateltavan jälkeen alkoi aineiston saturaatiopiste tulla esille eikä 

uusia, merkittäviä näkökulmia tai asioita tullut haastateltavien vastauksissa ilmi nel-

jännen haastattelun jälkeen. Tutkimuksen aineiston keruun yhteydessä on lisäksi py-

ritty mahdollisimman selkeästi kuvaamaan haastatteluiden olosuhteet ja kestot, 

haastattelumenetelmä ja aineiston käsittelyyn liittyvät asiat. Haastattelu on käyte-

tyimpiä tiedonkeruumuotoja, mutta silti haastattelijan rooliin ja tehtäviin pitäisi olla 

asianmukaista osaamista ja koulutusta. Tämän tutkimuksen laatimiseksi tutkija on 

perehtynyt tutkimusmenetelmiä koskevaan kirjallisuuteen, mutta ei ole alan ammat-

tilainen. Tätä ei kuitenkaan voitane pitää merkittävänä riskinä tutkimuksen luotetta-

vuuden suhteen. (Hirsjärvi & Hurme, 2015, 34-35.) 
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Tutkimukselle oli työelämälähtöinen tarve ja tutkimuskonteksti oli tutkijalle entuu-

destaan tuttu. Teorian viitekehys on todettu päteväksi aiemmissa innovaatioita kos-

kevissa tutkimuksissa ja laatimalla teemahaastattelun teemat teoriasta, on tutkimuk-

sessa pysytty tutkittavassa aiheessa. Tutkimuksen validiteettia on pyritty vahvista-

maan perustelemalla tarkasti kaikki valinnat ja kuinka johtopäätöksiin ja tulkintaan 

on päädytty. Luotettavuutta lisääväksi tekijäksi voidaan katsoa se, että aineiston ke-

ruun, litteroinnin ja analyysin on suorittanut sama henkilö eli tutkija itse. Näin väärin-

ymmärrykset ja vastaavat virheet aineisto analysoinnissa vähenevät. Vaikka tutkija 

on työsuhteessa toimeksiantajaan, on tutkimusta tehdessä pyritty puolueettomuu-

teen aineiston käsittelyssä ja tulkinnassa. Vaikka tutkija aina jonkin verran vaikuttaa 

toiminnallaan ja persoonallaan tutkimuksen tekoon ja tuloksiin, aineiston analyysin 

tuloksien voidaan katsoa vastaavan tutkittavien käsityksiä.  

5.2 Jatkotutkimustarpeet 

Innovaatioiden diffuusion edistämisessä viestintä on merkittävässä roolissa. Se, miten 

asioista viestitään, on tärkeää ja miten innovaation hyödyt saadaan parhaiten kerrottua 

kohderyhmälle. Jotta viestintää osattaisiin kohdentaa oikein, voisi liikennebiokaasun käy-

tön potentiaalisten omaksujien eli kuljetusalan yritysten sosiaalista järjestelmää ja vies-

tintäkanavia tutkia tarkemmin. Lisäksi voitaisiin selvittää, voitaisiinko mielipidejohtajia 

käyttämällä edistää innovaation leviämistä ja ketkä voisivat toimia mielipidejohtajina. 

Lisäksi olisi tarpeellista tutkia, miten liikennebiokaasun käytön omaksumisen leviämi-

sessä voitaisiin paremmin ottaa huomioon nimenomaan mikroyritykset? Mikroyritykset 

määritellään koon ja liikevaihdon mukaan ja niillä ei ole yhtä paljon aika- ja talousresurs-

seja käytettävissä kuin esimerkiksi pk-yrityksillä. Pienet yritykset tarvitsevat fossiilitto-

man kehityksensä tueksi apua. Voisi olla hyödyllistä selvittää, millaiset taloudelliset kan-

nustimet tai tukitoimet edistävät tai hidastavat liikennebiokaasun käytön diffuusiota laa-

jemminkin raskaan liikenteen puolella. Onko olemassa esimerkiksi järkeviä rahoitusmal-

leja tai tuki-instrumentteja, jotka ohjaisivat kuljetusalan yrityksiä kaasun käytön pariin, 

koska nykyisiä ei selvästikään koeta houkutteleviksi.  

. 
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Liitteet 

Liite 1. Teemahaastattelurunko 

 
Teemahaastattelurunko 
 
Taustatiedot: Millaista toimintaa, kalusto 
 
Suhteellinen hyöty 
Mitä hyötyä biokaasulla tankkaamisesta? Suurin hyöty? (taloudellisuus, status, sosi-
aalinen, muu) 
Hyöty itselle? Asiakkaalle? 
Imagohyöty? 
Yhteiskunnan hankintatuet? 
 
Yhteensopivuus 
Tarpeet, työskentelytavat, normit, arvot 
Onko tarpeeksi tuttuja ominaisuuksia nykyiseen tankkaukseen verrattuna? 
Onko odotuksia (esim. yleistyminen) 
 
Monimutkaisuus 
Onko biokaasun tankkauksessa/käytössä jotain monimutkaiseksi koettua?  
Vaikeaa käyttää? Onko helppo oppia: mietityttääkö? 
Hyöty vaikeasti saavutettavissa? 
 
Kokeiltavuus 
Onko ollut mahdollisuutta kokeiluun?  
Auttaisiko mahdollisuus kokeiluun käyttämisessä? Onko tärkeää? (opastus?) 
 
Havaittavuus 
Onko liikennebiokaasun tuomat hyödyt helposti havaittavissa/nähtävillä? 
Suosittelu muille, kommunikointi 
 
Viestintäkanavat 
Onko keskustelua biokaasun käytöstä omalla alalla?  
Mistä tietoa? Viestintäkanavat? 
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