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1 JOHDANTO  

1.1 Tausta  

Euroopan Unioni (EU) on jättänyt jäsenvaltioilleen kansallisen energia- ja ilmastostra-

tegian, niin kutsutun 20-20-20-tavoitteen, jonka tarkoituksena on vähentää kasvihuone-

kaasupäästöjä, lisätä uusiutuvien energianlähteiden käyttöä ja parantaa energiatehok-

kuutta (Työ- ja elinkeinoministeriö, 2013, s. 14).  

 

20-20-20-tavoitteen jälkeen Eurooppa-neuvosto on hyväksynyt uudet tavoitteet vuodelle 

2030. Tavoitteissa Euroopan unionin kasvihuonekaasupäästöjä tulee vähentää 40 % 

vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 tasosta (Eurooppa-neuvosto, 2014, s. 1). Tämän 

lisäksi EU:ssa kulutetusta energiasta uusiutuvilla energiamuodoilla tuotetun energian 

osuuden tulee olla 27 %. Tavoite on asetettu EU-tasolla, jolloin yksittäiset jäsenvaltiot 

saavat halutessaan asettaa omia, kunnianhimoisempia tavoitteita uusiutuvan energian 

osuudesta energiantuotannossaan. (Eurooppa-neuvosto, 2014, s. 5)  

 

Euroopan Unionilla on myös kahden asteen ilmastotavoite, jonka tarkoituksena on kas-

vihuonekaasupäästöjen vähentäminen sellaiselle tasolle, että todennäköisyydet erilaisten 

katastrofien ja maapallon muutosten toteutumiselle pienenevät. Tällaisia riskejä ja kata-

strofeja ovat esimerkiksi mannerjään sulaminen, kuivuus ja tulvat sekä poliittiset kon-

fliktit (Valtioneuvoston kanslia, 2008, s. 8).  

 

Cleantech-teknologian odotetaan kasvavan merkittäväsi tulevaisuudessa, sillä sääntelyt, 

joiden tarkoituksena on hillitä ilmastonmuutosta, luovat paineita kehittää uusia energi-

antuotantomenetelmiä. Lisäksi energia ja luonnonvarat vähenevät samaan aikaan kun 

kuluttajien ympäristötietoisuus on kasvanut. Suomen valtioneuvosto on hyväksynyt 

kansallisen cleantech-strategian, jolla ”viitoitetaan suuntaa Suomen kehittymiselle maa-

ilman johtavaksi puhtaan teknologian maaksi.” (Tekes
1
, 2014)  
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Sitran vuonna 2007 julkaiseman Cleantech Finland - ympäristöstä liiketoimintaa-

raportin mukaan (s. 5) Suomella on maine ympäristömaana, mikä auttaa kotimaisten 

cleantech-yritysten pääsyä ulkomaanmarkkinoille. Toisaalta etenkin pieniä ja keskisuu-

ria yrityksiä tulisi markkinoida entistä enemmän ulkomailla, jotta yritykset saavat jalan-

sijaa myös näillä markkina-alueilla.  

 

Työ- ja elinkeinoministeriön tavoite on, että vuoteen 2020 mennessä cleantech-alalle on 

luotu 40 000 uutta työpaikkaa (Työ- ja elinkeinoministeriö, 2012).  

1.2 Tarkoitus ja tavoitteet  

Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, onko Motivan koordinoima GreenEnergyCases-

vienninedistämispalvelu hyvä keino edistää suomalaisten, cleantech-alalla toimivien 

yritysten vientiä. Tämä tehdään selvittämällä puhelinhaastatteluiden avulla uusiutuvan 

energian parissa toimivilta kotimaisilta, lähinnä laitevalmistusta harjoittavilta yrityksil-

tä, ovatko he halukkaita liittymään GreenEnergyCases-vienninedistämispalveluun. Jos 

enemmistösäännön mukaisesti valtaosa haastatelluista yrityksistä haluaa liittyä palve-

luun, voidaan todeta palvelun kiinnostavan alan toimijoita ja näin ollen sivuston kehit-

tämistä kannattaa jatkaa.  

1.3 Työn rajaus  

Cleantech-käsitteen kattaessa erittäin monia toimialoja on opinnäytetyötä varten haasta-

teltavien yritysten määrä rajattu. Rajaus on tehty Motivan tarpeita mukaillen. Opinnäy-

tetyön kirjoitushetkellä keskityttiin uusiutuvien energiamuotojen parissa toimivien yri-

tysten saamiseksi mukaan palveluun.  
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2 CLEANTECH-VIENNIN EDISTÄMINEN SUOMESSA 

2.1 Mitä on cleantech?  

Käsitteenä cleantech on erittäin laaja, kattaen monia yhteiskunnan eri osa-alueita. Alla 

on esitelty useita tulkintoja cleantech-käsitteestä.  

 

Sitran vuonna 2007 julkaiseman raportin mukaan (s. 9) cleantech (clean technologies) 

tarkoittaa kaikkia niitä tuotteita, palveluita, prosesseja ja järjestelmiä, jotka käytössä 

johtavat pienempiin negatiivisiin vaikutuksiin ympäristön kannalta verrattuna vastaaviin 

vaihtoehtoihin.  

 

Cleantech Finlandin mukaan cleantech tulee sanoista clean ja technology ja viittaa tek-

nologiaan, innovaatioihin, palveluihin, ratkaisuihin ja prosesseihin tai tuotteisiin, jotka 

säästävät energiaa ja luonnonvaroja, auttavat vähentämään ihmisten aiheuttamaa ympä-

ristön kuormitusta sekä parantavat elinympäristöä (Cleantech Finland).  

 

Tilastokeskuksen määritelmän mukaan ”Puhtaan tekniikan tuotannolla (englanniksi 

cleantech, lyhennys sanoista clean technology) tarkoitetaan kaikkia tuotteita, tekniikoita 

ja palveluita, jotka tuotantoprosessissaan tai käytössään aiheuttavat vaihtoehtojaan vä-

hemmän haittaa ympäristölle tai kuluttavat vähemmän luonnonvaroja. Puhtaan teknii-

kan tuote on siis ympäristönäkökohdiltaan parempi kuin vastaava, saman käyttötarkoi-

tuksen omaava tuote. Vertailukohtana voidaan pitää keskimääräistä kansallista tasoa 

tämän tuotteen tuotannossa tai käytössä.”  

 

”Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) mukaan Cleantech kattaa prosessit, suljetut sys-

teemit, tuotteet ja palvelut, jotka edistävät luonnonvarojen kestävää käyttöä ja tehokasta 

tuottavuutta. Cleantech maksimoi materiaali- vesi-, ja energiatehokkuuden sekä talou-

dellisesti että teknologisesti. Samalla Cleantech pienentää päästöjä veteen, ilmaan ja 

maahan” (Valtioneuvoston kanslia, 2013, s. 13).  
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Copenhagen Cleantech Cluster (CCC) on tanskalainen cleantech-verkosto, joka kokoaa 

yhteen cleantech-alan toimijoita. Verkosto kertoo, ettei cleantech-käsitteelle ole stan-

dardisoitua, kansainvälistä määritelmää. Koska CCC ei myöskään ole löytänyt kaiken-

kattavaa selvitystä siitä, mitä kaikkea cleantech pitää sisällään, ovat he luoneet oman 

määritelmänsä. Sen mukaan cleantech on toimintaa, joka kehittää, toteuttaa tai valmis-

taa tuotteita tai prosesseja, jotka tuottavat uusiutuvaa energiaa tai kestäviä materiaaleja, 

vähentää luonnonvarojen käyttöä, pienentää fossiilisten polttoaineiden aiheuttamia hait-

toja tai vähentää saasteesta aiheutuvia haittoja erilaisten tuotteiden, prosessien tai neu-

vonnan kautta. CCC jakaa cleantech-käsitteen kahteen osa-alueeseen, energiaan ja ym-

päristöön. Energia-käsite kattaa uusiutuvan energian, energiansiirron, energiatehokkuu-

den ja energian varastoinnin. Ympäristö-käsite kattaa kestävät materiaalit, veden ja jäte-

veden käsittelyn, ilman ja ympäristön sekä jätteet ja kierrätyksen. (Copenhagen Clean-

tech Cluster
1
)  

 

Osa-alueet, jotka cleantech-käsitteeseen voidaan sisällyttää, ovat esimerkiksi energian- 

ja sähköntuotanto, vesihuolto, liikenne, energia- ja materiaalitehokkuus sekä jätteenkä-

sittely.  

 

Esimerkiksi jätteenkäsittelyssä pyritään muun muassa: 

 

 jätteiden lajitteluun  

 jätteiden kierrätykseen  

 ongelmajätteiden käsittelyyn  

 jätteenpolton tehostamiseen  

 

 

Neljä cleantechiin liittyvää osa-aluetta ja mitä osa-alueisiin muun muassa sisältyy, on 

koottu yhteen ja esitelty seuraavassa kuvassa. Yhteenveto perustuu Deutsche CleanTech 

Institutin ja Copenhagen Cleantech Clusterin laatimiin kuviin cleantech-käsitteen sisäl-

löstä.  
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Kuva 1: Kuva siitä, mitä eräät cleantechin osa-alueet muuan muassa tarkoittavat (E. Rikberg, 2015)  

 

Yllä esitettyjen cleantech-käsitteen tulkintojen perusteella voidaan cleantech-alan toimi-

joina pitää erilaisia yrityksiä, jotka toimivat jollakin cleantechin monista osa-alueista. 

Yritys voi olla esimerkiksi komponentti- tai laitevalmistaja, jonka tuotteiden avulla 

energiankulutus vähenee. Yhtä hyvin yritys voi myös olla suunnittelutoimisto, joka tar-

joaa ratkaisuja energian tehokkaampaan käyttöön.  

2.2 Cleantech-alan karttapalveluita Suomessa  

Alla on esitelty lyhyesti kolme karttapohjaista sivustoa, jotka kokoavat yhteen clean-

tech-aiheisia yrityksiä, laitevalmistajia ja ratkaisuja, joiden avulla edistetään puhtaam-

paa ja vähemmän energiaa kuluttavaa toimintaa. Sivustot esittelevät eri toimijoita toteu-

tuneiden projektien kautta.  
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2.2.1 Repowermap  

Repowermap.org on hanke, joka karttapohjaisen Repowermap-palvelun avulla esittelee 

uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden rakennusten referenssikohteita ja asennus-

liikkeitä. Lisäksi sivustolta löytyy tietoa esimerkiksi laitteistojen suunnittelijoista ja lai-

tevalmistajista sekä tehotietoja. Repowermap-palvelu on kuluttajille suunnattu sivusto, 

jossa jokainen voi tutustua palveluntarjoajiin ja toteutettuihin projekteihin omassa lä-

hiympäristössään. Karttapalvelu näyttää kotimaassa sijaitsevien kohteiden lisäksi myös 

Suomen rajojen ulkopuolisia kohteita, lähinnä Euroopassa. Sivustoa ylläpitää kansain-

välinen järjestö, mutta useissa maissa on omat, palvelua kyseisessä massa koordinoivat 

yhteistyökumppanit. Suomessa palvelua koordinoi Teknologian tutkimuskeskus VTT 

Oy. Repowermap-hanke on ei-kaupallinen ja saa tukea muun muassa Euroopan unionil-

ta ja yhdistyksiltä.  

2.2.2 Suomen lämpöyrittäjäkohteet kartassa  

Bioenergia ry:n ylläpitämällä Lämpöyrittäjät-sivustolla on tietoa ja neuvoja lämpöyrittä-

jyydestä. Sivustolla on myös Repowermap-palvelun kartta, jossa näkyy Suomessa sijait-

sevia bioenergialla toimivia lämpöyrittäjien laitoksia. Kartalla näkyviä kohteita voi lisä-

tä tai suodattaa pois oman kiinnostuksen ja tarpeen mukaan.   

2.2.3  Hinkumappi  

Kohti hiilineutraalia kuntaa-hankkeen tarkoituksena on, että niin kunnat, yritykset ja 

asiantuntijat kuin myös esimerkiksi kunnan asukkaat, maatalousyrittäjät ja vapaa-ajan 

asukkaat yhdessä toteuttavat projekteja, jotka hillitsevät kasvihuonekaasupäästöjä. 

HINKU-kunta tavoittelee vuoteen 2030 mennessä 80 prosentin päästövähennyksiä ver-

rattuna vuoteen 2007. Päästöjen vähentämisen lisäksi tavoitteena on muun muassa uusi-

en liiketoimintamahdollisuuksien ja energiaomavaraisuuden lisääminen. Tavoitteeseen 

päästään esimerkiksi energiatehokkuuden parantamisella ja siirtymällä uusiutuvien 

energianlähteiden käyttöön. Hinkumappi on Suomen Ympäristökeskuksen karttapohjai-

nen tietokanta, joka esittelee lähinnä Suomessa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi to-

teutettuja hankkeita. Palvelun tarkoitus on jakaa tietoa ja konkreettisia esimerkkejä ha-

jautetusta energiantuotannosta ja energiatehokkuutta parantavista toimista. Projekteista 



15 

 

voi kertoa kohteen sijainnin lisäksi esimerkiksi takaisinmaksuajan, investointikulut, lait-

teiston käyttöönottovuoden ja kohteessa käytössä olevat muut energiantuotantomuodot. 

Palvelu on kaikille avoin, eli niin yritykset kuin kunta ja kunnan yksityishenkilötkin 

voivat lisätä palveluun toteutuneita projekteja. Palvelussa esimerkiksi kuntien asukkaat 

voivat tutustua lähiympäristössään toteutuneisiin hankkeisiin, tai etsiä referenssejä ja 

sitä kautta saada ideoita siihen, miten he itse voisivat osallistua ilmastonmuutoksen hil-

litsemiseen.  

2.3 Miten Suomessa edistetään cleantech-vientiä?  

Yritysten vientiä ja kansainvälistymistä edistetään Suomessa useilla eri keinoilla. Tällai-

sia keinoja ovat esimerkiksi  

 

 yritysten neuvonta kansainvälistymiseen liittyvissä asioissa  

 yritysten auttaminen verkostoitumisessa  

 kohdemaiden liiketoimintaympäristöistä kertominen  

 erilaisten rahoitusratkaisujen tarjoaminen  

 suomalaisyrityksistä ja niiden osaamisesta kertominen ulkomailla  

 kaupan esteiden poistaminen  

 Suomen positiivisen maakuvan luomien  

 

Suomessa toimii useita organisaatioita ja tahoja, joiden tarkoitus on lisätä kotimaisen 

osaamisen tunnettavuutta ja suomalaisten yritysten tuotteiden näkyvyyttä ulkomailla. 

Seuraavassa luvussa esitellään tarkemmin näitä tahoja.   

2.4 Kotimaisen cleantech-viennin edistämistä edesauttavia or-

ganisaatiota Suomessa  

Alla on esitelty tahoja, jotka toimivat Suomessa vienninedistämisen parissa. Kappalees-

sa 2.4.10 on esitetty yhteenveto, jossa näkyy eri tahojen tarjoamia palveluja.  
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2.4.1 TeamFinland   

TeamFinland-verkoston tarkoitus on ”edistää Suomen asiaa maailmalla: Suomen talou-

dellisia ulkosuhteita, suomalaisten yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia 

ulkomaisia investointeja ja Suomen maakuvaa” (TeamFinland). TeamFinland-verkoston 

ydin muodostuu työ- ja elinkeino-, ulkoasiain- sekä opetus- ja kulttuuriministeriöstä ja 

niistä julkisrahoitteisista organisaatioista ja ulkomaisista toimipisteistä, jotka toimivat 

edellä mainittujen ministeriöiden ohjauksessa. Toimipisteitä ovat esimerkiksi Suomen 

ulkomaanedustustot ja Tekesin toimipisteet.  

 

 

Kuva 2: TeamFinland-verkostoon kuuluvia tahoja ja toimijoita (E. Rikberg, 2015)  

TeamFinland 

Työ- ja elinkeino-
ministeriö  

ELY-keskukset  

(Elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus)  

Finpro  

Tekes  

Finnvera 

Suomen 
Teollisuussijoitus Oy  

Ulkoasiainministeriö  

Suomen 
ulkomaanedustot  

Finnpartnership  

Finnfund  

Opetus- ja 
kulttuuriministeriö  

Suomen kulttuuri- ja 
tiedeinstituutit 

Valtioneuvoston 
kanslia  
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2.4.2 Finpro  

Finpro on valtiorahoitteinen yhdistys. Finpro on jaettu kolmeen organisaatioon; Export 

Finland, Invest in Finland ja Visit Finland. Export Finland auttaa suomalaisia yrityksiä 

kansainvälistymään, Invest in Finland hankkii ulkomaisia investointeja ja yrityksiä 

Suomeen kun taas Visit Finland pyrkii kasvattamaan Suomessa vierailevien turistien 

määrää. Edellä mainituilla toimilla Finpro pyrkii tuomaan kasvua Suomeen. Moni Finp-

ron asiatuntija työskentelee ulkomailla. Finpro on osa TeamFinland-verkostoa. (Finpro) 

 

 

Kuva 3: Finpron alaisuuteen kuuluvia organisaatioita (E. Rikberg, 2015)  

2.4.3 Cleantech Finland  

Cleantech Finland on cleantech-alan yrityksistä ja asiantuntijoista koostuva verkosto, 

joka toimii osana Finpron organisaatiota. Cleantech Finland neuvoo cleantech-alalla 

toimivia yrityksiä kansainvälisiin liiketoimintamahdollisuuksiin liittyvissä asioissa, 

osaamisen markkinoinnissa sekä kehittää tarjoamaa, joka kiinnostaa kansainvälisesti. 

Cleantech Finlandin tavoitteena on ”nostaa Suomi maailman johtavaksi cleantech-

asiantuntijamaaksi”. (ExportFinland) Cleantech Finlandin markkina-alueita ovat esi-

merkiksi Eurooppa ja Intia. Cleantech Finland-sivustolla on rekisteri jäsenyrityksistä, 

joita voi selata toimialoittain. Elinkeinoelämän keskusliitto omistaa Cleantech Finland-

brändin.  

Finpro  

Visit Finland  Export Finland 

Cleantech Finland  

Invest in Finland 
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2.4.4 Finnvera Oyj  

Finnvera on rahoitusyhtiö, jonka omistaa valtio. Finnvera rahoittaa yritysten toimintaa 

esimerkiksi myöntämällä yrityksille lainoja, takauksia ja vientitakuita. Suomen valtio 

vastaa Finnveran takuusitoumuksista, koska Finnvera on Suomen virallinen Export 

Credit Agency (ECA), eli vientitakuulaitos. Valtio on asettanut Finnveran tavoitteiksi 

muun muassa pienten ja keskisuurten yritysten kasvun ja viennin edistämisen sekä aloit-

tavien yritystoimintojen lisäämisen. Finnvera on osa TeamFinland-verkostoa.  

2.4.5 Innovaatiorahoituskeskus Tekes  

Suomen innovaatiorahoituskeskus Tekes on valtion virasto, joka aktivoi ja rahoittaa yri-

tysten ja tutkimuslaitosten sekä korkeakoulujen ja yliopistojen tutkimus- ja kehityspro-

jekteja, mutta myös julkisten palvelujentuottajien toimintoja. Rahoitus, jota Tekes tarjo-

aa, on avustusta tai lainaa, jota tarjotaan liiketoiminnan suunnitteluun, tuotekehitykseen 

ja tutkimukseen (Työ- ja elinkeinoministeriö
2
). Tekesin mukaan ”toiminnallamme edis-

tämme yritysten kansainvälistä kilpailukykyä, autamme kasvattamaan tuotantoa ja vien-

tiä ja luomme perustaa työllisyydelle ja yhteiskunnan hyvinvoinnille” (Tekes
2
). Tekesil-

lä on ohjelmia, kampanjoita ja palveluita. Ohjelmien avulla mahdollisilla tulevaisuuden 

aloilla edistetään innovaatioiden syntymistä. Kampanjoiden tarkoituksena on keskittyä 

tiettyyn kampanjakohtaiseen teemaan, jolla on merkitystä erityisesti pienten ja kes-

kisuurten yritysten kannalta. Yritykset voivat kampanjan puitteissa esimerkiksi saada 

rahoitustukea kampanjan teemaan liittyen. Tekesin muiden toimijoiden kanssa yhteis-

työssä tuotettujen palvelujen tarkoituksena on edistää pienten ja keskisuurten yritysten 

kansainvälistymistä ja kasvua. Tekes on osa TeamFinland-verkostoa.  

2.4.6 Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM)  

”Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa Suomen yrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan toimin-

taympäristöstä, työmarkkinoiden toimivuudesta ja työntekijöiden työllistymiskyvystä 

sekä alueiden kehittymisestä” (Työ- ja elinkeinoministeriö
4
). Eräs ministeriön tavoitteis-

ta on, että yritysten rahoitukselliset toimintaedellytykset säilyvät, paranevat ja kehitty-

vät. Ministeriö vastaa siitä, että niin kotimainen kuin myös viennin rahoitus toimivat 

yritysten tarpeet huomioon ottaen (Työ- ja elinkeinoministeriö
3
). Työ- ja elinkeinomi-
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nisteriö myöntää yhdessä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kanssa avustuksia, 

joiden tavoitteena on kehittää lähinnä pienten ja keskisuurten yritysten kilpailukykyä ja 

toimintaympäristöä pitkällä aikavälillä (Työ- ja elinkeinoministeriö
1
).  

2.4.7 Ulkoasiainministeriö  

Ulkoministeriön tavoitteena on lisätä Suomen kansainvälistä tunnettavuutta ulkomaisille 

sijoittajille markkinoinnin ja verkostoitumisen avulla. Tarkoituksena on saada Suomeen 

ulkomaisia sijoituksia ja pääomaa. Lisäksi ministeriö tukee suomalaisten yritysten sijoi-

tuksia ulkomaille. (Ulkoasiainministeriö, 2010) Käytännössä tämä tehdään puuttumalla 

kaupan esteisiin, promootiotoiminnalla tiedotusmateriaalien ja tilaisuuksien avulla ja 

edistämällä edustustojen tietopalveluiden laajaa käyttöä (Ulkoasiainministeriö, 2012).  

2.4.8 Sitra  

Sitra, eli Suomen itsenäisyyden juhlarahasto, on julkisoikeudellinen rahasto, joka toimii 

eduskunnan alaisuudessa. Sitran toimintaa rahoitetaan pääomasijoitusten ja peruspää-

oman tuotoilla, eikä rahoituksessa käytetä valtion budjetin verovaroja. (Sitra) Sitraa si-

too laki. Laki Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta (717, 1990) määrää esimerkiksi, 

että Sitran ”tavoitteena on edistää Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä, talouden 

määrällistä ja laadullista kasvua sekä kansainvälistä kilpailukykyä ja yhteistyötä toimi-

malla erityisesti sellaisten hankkeiden toteuttamiseksi, jotka vaikuttavat kansantalouden 

voimavarojen käyttöä tehostavasti tai tutkimuksen ja koulutuksen tasoa kohottavasti 

taikka jotka selvittävät tulevaisuuden kehitysvaihtoehtoja” (Finlex, 2000).  

2.4.9 Elinkeinoelämän Ympäristöfoorumi  

Ympäristöfoorumi on Elinkeinoelämän Keskusliiton foorumi, jonka tarkoituksena on 

koota yhteen ja tarjota tietoa cleantech-alan yrityksille ja yritysten yhteistyökumppaneil-

le. Foorumi välittää tietoa muun muassa rahoituksesta ja vienninedistämispalveluista, 

mutta tarjoaa myös kontakteja ja tietoa cleantech-liiketoiminnasta Suomessa. Lisäksi 

Ympäristöfoorumi jakaa tietoa eri tukimuodoista, tapahtumista ja kilpailuista. (Elinkei-

noelämän Ympäristöfoorumi) Elinkeinoelämän keskusliitto on työnantajajärjestö, johon 

kuuluu yksityisen sektorin toimialaliittoja.  
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2.4.10 Yhteenveto eri tahojen tarjoamista palveluista  

Alla olevassa taulukossa on esitetty yhteenveto aiemmin esiteltyjen tahojen tarjoamista 

palveluista.  

 

 

Kuva 4: Mitä palveluja eri organisaatiot tarjoavat? (E. Rikberg, 2015)  

 

Rahoituksen tarjoaminen tarkoittaa erityyppisten rahoitusratkaisujen, kuten lainan tai 

avustusten, myöntämistä yrityksille. Verkostoitumisessa auttamisella tarkoitetaan sitä, 

että vienninedistämistaho auttaa yrityksiä saamaan kontakteja ulkomailla ja kotimaassa. 

Kohdemaasta tiedottaminen on käytännössä sitä, kun taho tai organisaatio kertoo ulko-

maille pyrkivälle yritykselle kohdemaan markkinatilanteesta ja siitä, miten kyseisillä 

markkinoilla toimitaan. Kansainvälistymisessä auttamisella tarkoitetaan muun muassa 

sitä, että jokin taho neuvoo kansainvälistyvää yritystä kansainvälistymisprosessissa ja 

auttaa ratkaisemaan tähän liittyvät mahdolliset ongelmatilanteet. Lisäksi taho voi myös 

neuvoa yritystä esimerkiksi realististen tavoitteiden asettamisessa. Positiivisen maaku-

van luonnilla pyritään herättämään muiden maiden kiinnostusta ja luottamusta suoma-

laisiin yrityksiin ja tuotteisiin, jolloin investoinnit suomalaisiin yrityksiin lisääntyvät. 

Viennin helpottamisella tarkoitetaan esimerkiksi kaupan esteiden poistamista, jolloin 

vientiä on helpompi harjoittaa. Näkyvyyden lisääminen merkitsee sitä, että eri organi-

saatiot kertovat suomalaisista tuotteista ja yrityksistä muun muassa erilaisissa tilaisuuk-

sissa, jotta kotimaiset yritykset saavat tunnettavuutta ulkomailla. Neuvonta esimerkiksi 

rahoituksen ja viennin suhteen tarkoittaa sitä, että yrityksille annetaan ohjeita ja neuvoja 

muun muassa viennin aloittamiseen liittyvien käytännön asioiden hoitamisessa.   
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3 ULKOMAISIA CLEANTECH-ALAN VIENNINEDISTÄMISSI-

VUSTOJA  

Useilla mailla on cleantechiä ja vientiä edistäviä sivustoja. Sivustoilta löytyy vaihtele-

vasti tietoa muun muassa ajankohtaisista cleantech-aiheisista tapahtumista ja käynnissä 

olevista projekteista, cleantechiin liittyviä uutisia, listauksia yhteistyökumppaneista ja 

eri cleantechin osa-alueiden yrityksistä, jotka toimivat kyseisissä maissa.  

 

Luvuissa 3.1.1–3.1.4 on esitelty cleantech-aiheisia sivustoja.  

3.1.1 State of Green, Tanska  

State of Green on tanskalainen sivusto, joka kokoaa yhteen Tanskassa toimivia clean-

tech-alan yrityksiä ja toimijoita. Sivusto esittelee yrityksiä, tuotteita ja yritysten kehitte-

lemiä ratkaisuja eri ongelmiin. Sivustolta löytyy muun muassa uusiutuvan energian, 

energiatehokkuuden, kestävän kuljetuksen ja jätteidenkäsittelyn aloilta esimerkiksi lait-

teita ja komponentteja valmistavia yrityksiä. Eri alojen hakuja voi rajata siten, että kun 

on valittu tarkasteltavaksi vaikkapa tuulivoima, voidaan alaotsikosta valita, että halutaan 

tutustua ainoastaan tuuliturbiinien parissa toimiviin tahoihin. State of Green-palvelu 

esittelee tanskalaisten yritysten lisäksi myös Tanskassa toimivia ulkomaisia yrityksiä, 

kuten Siemensin ja E-onin. State of Green-sivustolta voi tarkastella sekä referenssikoh-

teita että vierailtavia kohteita. Vierailtaviin kohteisiin voi vierailun sopimiseksi lähettää 

vierailupyynnön suoraan kohteen esittelysivulta. Sivustolla on myös uutis- ja tapahtu-

maosiot, joista löytyy ajankohtaisia, cleantech-aiheisia uutisia ja tapahtumia. Sivustolta 

voi tilata sähköpostitse viikoittain lähetettävän uutiskirjeen.  
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3.1.2 Enviro Sweden, Ruotsi  

Enviro Sweden-sivusto esittelee ruotsalaista ympäristöteknologiaa. Sivustolla on mah-

dollista tarkastella eri cleantech-alan yrityksiä ja niiden referenssikohteita. Referenssi-

kohteita voi etsiä valitsemalla eri kategorioista itseään kiinnostavan osa-alueen. Osa-

aluetta voi vielä tarkentaa valitsemalla eri vaihtoehtoja avautuvista alaotsikoista. Sivus-

tolla esitellään referenssien ja yritysten lisäksi myös valmiiksi räätälöityjä tutustumis-

kierroksia erilaisiin kohteisiin. Mukana olevia yrityksiä on opinnäytetyön kirjoitushet-

kellä yli 600. Referenssikohteita on lähes 200 kappaletta. Sivustolta voi lukea cleantech-

aiheisia uutisia ja tutkia tapahtumakalenteria.  

3.1.3 Stockholm Cleantech, Ruotsi  

Stockholm Cleantech on ruotsalainen sivusto, jonne on kerätty lähinnä Tukholmassa tai 

Tukholman lähellä sijaitsevia cleantech-alojen yrityksiä ja referenssikohteita. Sivustolta 

on mahdollista varata kiertokäyntejä tiettyihin kohteisiin. Jos esimerkkikohteet eivät ole 

itseä kiinnostavia, voi sivuston ylläpidolle ehdottaa aihealuetta, joka olisi itselle mie-

luisampi. Stockholm Cleantech esittelee yrityksiä ja erilaisia referenssikohteita, mutta 

auttaa myös yrityksiä pääsemään ulkomaanmarkkinoille ja esimerkiksi verkostoitu-

maan. Sivustolta löytyy tapahtuma- ja uutisosiot.  

3.1.4 Cleantech Holland, Alankomaat  

Cleantech Holland on sivusto, johon on kerätty alankomaalaisia cleantech-alan yrityk-

siä. Sivustolta löytyy lähinnä uusiutuvaan energiaan liittyviä laitevalmistajia. Cleantech 

Holland-sivustolta voi valita eri kategorioiden yrityksiä, esimerkiksi tuuli-, aurinko- ja 

bioenergian toimijoita. Kun valitsee tarkasteltavaksi jonkun tietyn yrityksen, avautuu 

yrityksen tiedot ja tässä kohtaa myös karttanäkymä, jossa kyseisen yrityksen sijainti nä-

kyy kartalla. Sivustolla ei ole esimerkkejä yritysten referenssikohteista, mutta yrityksis-

tä löytyy yritysesittelyt karttanäkymän yhteydessä. Sivustolla on uutis-, tapahtuma- ja 

cleantech-aiheiset työpaikat-osiot.  
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4 ESIMERKKI VIENNINEDISTÄMISESTÄ: GREEN-ENERGY-

CASES-PALVELU  

Motiva on valtion omistama asiantuntijayritys, joka kannustaa energia- ja materiaalite-

hokkuuteen. Motiva ylläpitää ja kehittää GreenEnergyCases-sivustoa, mutta koska Mo-

tiva ei ole vienninedistämistaho, vastaa palvelun ulkomaanmarkkinoinnista Motivan 

yhteistyökumppanit, esimerkiksi Cleantech Finland.  

 

Vienninedistämispalvelu oli aiemmin nimeltään Energiakierros. Energiakierros sai al-

kunsa uusiutuvan energian etujärjestöjen toiveesta ja Työ- ja elinkeinoministeriön tar-

peesta muutama vuosi sitten. Ulkomaisilla tahoilla on kiinnostusta Suomen uusiutuvan 

energian alaa kohtaan ja vierailijoita tulee Suomeen tutustumaan erilaisiin kohteisiin. 

Vierailuita järjestettiin ilman koordinointia ja lyhyellä varoitusajalla. Tämän korjaami-

seksi perustettiin Energiakierros-sivusto, jonka tarkoituksena oli kerätä tutustumiskoh-

teet yhteen ja esitellä ne yhteneväisellä tavalla. Energiakierroksesta tuli GreenEnergy-

Cases syksyllä 2014.  

 

GreenEnergyCases on karttapohjainen palvelu, jonka tarkoitus on olla markkinointi- ja 

vienninedistämistyökalu niin kotimaahan kuin ulkomaillekin. Sivustolla esitellään suo-

malaisia uusiutuvan energian ja energiatehokkuusratkaisujen parissa toimivia yrityksiä 

ja heidän tuotteitaan käytännön esimerkkien kautta. Käytännön esimerkkeinä toimivat 

yritysten toteutetut projektit. Sivustolla esitellään erilaisia tuotteita ja palveluja, jotka 

liittyvät esimerkiksi uusiutuvan energian tuotantoon tai siirtoon, energian varastointiin 

tai energian tehokkaampaan käyttöön. Referenssikohde voi olla pienemmän kokoluokan 

ratkaisu pientalokäyttöön tai suuremman kokoluokan sovellus esimerkiksi teollisuus-

käyttöön. Mikäli referenssikohteeseen on mahdollista päästä tutustumaan paikan päälle, 

voi yritys valita kohteen tietoja syötettäessä, että kohde on vierailtava, jolloin kohde nä-

kyy kohdassa ”Vierailtavat”.  
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GreenEnergyCases-palvelussa esimerkiksi  

 

 kotimaiset yritykset voivat tuoda esille tuotteitaan ja saada tunnettavuutta ratkai-

suilleen kotimaassa ja ulkomailla  

 suomalaista cleantech-vientiä edistävät organisaatiot löytävät kootusti kotimaisia 

cleantech-alalla toimivia laite- ja tuotevalmistajia sekä palveluntarjoajia, joita 

voi markkinoida ulkomailla  

 ulkomaiset toimijat löytävät suomalaisia cleantech-alan tuotteita, -ratkaisuja ja -

yrityksiä yhdestä paikasta  

 

Palvelussa voi selata tiettyjen valittujen alojen kohteita, mutta yhtä hyvin voi tarkastella 

kaikkia palveluun lisättyjä kohteita. Mikäli kohta ”Kaikki kohteet” valitaan, näkyvät 

kaikki palvelussa sillä hetkellä olevat kohteet kartalla.  

 

 

Kuva 5: Palveluun lisätyt referenssikohteet kartalla (Motiva, 7.1.2015)  

 

Sivustolla voi valita mitä tietyn alan tai alojen kohteita palvelun eri vaihtoehdoista halu-

aa tarkastella. Kun yksi tai useampi kohteen tyyppi on valittu, näkyvät valittujen alojen 

referenssikohteet kartalla kohteiden osoitteiden perusteella.  
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Kuva 6: Esimerkkinä on valittu kolme uusiutuvan energian alaa, joiden referenssit näkyvät kartalla (Motiva, 

7.1.2015)  

 

Kun tiettyä referenssikohdetta klikkaa, avautuu kohteesta lisätietoa. Mikäli kohde kiin-

nostaa, saa ”Tutustu tarkemmin”-kohtaa klikkaamalla esiin kohteen ja yrityksen tiedot.  

 

Kuva 7: Referenssikohdetta klikkaamalla avautuu kohteesta enemmän tietoa (Motiva, 7.1.2015)  

 

Valittujen alojen kohteita voi myös halutessaan tarkastella listauksena siten, että kohtei-

den ja yritysten nimet, sijainnit ja kohteiden tyypit näkyvät yhdessä taulukossa. Taulu-

kon voi järjestää aakkosjärjestykseen kohteen nimen, yrityksen nimen tai kohteen si-

jainnin mukaan.  
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Kuva 8: Palvelun kohteita voi tarkastella listauksena karttanäkymän sijaan (Motiva, 7.1.2015)  

 

Yritykset voivat lisätä palveluun tietoa sekä yrityksestä itsestään että referenssikohteis-

taan. Lisättäviä tietoja yrityksestä ovat esimerkiksi  

 

 linkki yrityksen kotisivuille  

 yrityksen yhteyshenkilön tiedot  

 kuvaus yrityksestä ja yrityksen toiminnasta  

 yrityksen logo  

 tietoja yrityksen myyntipisteistä/aukioloajoista  

 

Lisättävät tiedot referenssikohteesta ovat esimerkiksi  

 

 kuvaus kohteesta ja tietoa laitteiston toimintaperiaatteesta  

 kohteen tehotiedot  

 referenssikohteen mahdolliset aukioloajat/vierailuajat  

 kuva referenssikohteesta  

 kohteen yhteyshenkilön tiedot  

 

Palveluun liittyneen yrityksen tulee valita kategoria, eli uusiutuvan energian ala, kaikille 

referenssikohteilleen. Yritys voi myös tarvittaessa valita useita eri aloja tietylle kohteel-

leen, eli käytännössä yhden referenssikohteen tyypiksi voi merkitä sekä esimerkiksi 

”Biokattilat” että ”Pien-CHP”.  
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Palvelu toimii suomeksi ja englanniksi. Palvelun kielen voi vaihtaa klikkaamalla sivus-

ton yläosassa näkyvää lippua. Mikäli palvelua tarkastelee englanniksi, saa suomenkieli-

sen version auki klikkaamalla Suomen lippua. Mikäli sivustoa tarkastelee suomeksi, 

pääsee englanninkieliseen versioon klikkaamalla Iso-Britannian lippua.  

 

Tavoite on, että yritykset lisäävät tietonsa itsestään ja referenssikohteistaan kummalla-

kin kielellä. Mikäli yritys ei tähtää vientiin, voi yritys jättää englanninkieliset tekstit 

pois, jolloin palvelussa ei näy kyseisen yrityksen tietoja, kun palvelun sisältöä tarkaste-

lee englanniksi.  

 

Jotta yritys voi täydentää tietojaan palveluun, tulee yrityksen sähköpostitse pyytää käyt-

täjätunnukset Motivalta. Kun yritysten edustajat ovat saaneet käyttäjätunnukset palve-

luun, pääsevät he kirjautumaan hallintasivuille ja täydentämään yrityksen ja referenssi-

kohteiden tiedot. Näin yritykset itse päättävät syötettyjen tietojen sisällön. Yritys voi 

täydentää useamman referenssikohteensa tiedot vienninedistämispalveluun. Palveluun 

liittyminen ja palvelussa mukana olo on opinnäytetyön kirjoitushetkellä käyttäjilleen 

ilmaista.  

 

Opinnäytetyön kirjoitushetkellä käytäntö uusien kohteiden lisäysten suhteen on sellai-

nen, että kun yritys on lisännyt uuden kohteen palveluun, hyväksyy Motiva uuden koh-

teen tiedot ennen tietojen julkaisua. Palveluun jo lisättyjen kohteiden tietojen muokka-

ukset tulevat julkisiksi ilman Motivan hyväksyntää.  

 

Yritysten ja referenssikohteiden tietojen syöttämisestä palveluun on järjestetty verkko-

koulutuksia. Koulutuksiin yritysten edustajat pystyivät osallistumaan etänä omilta työ-

pisteiltään. Vastaavia koulutuksia järjestetään myös tulevaisuudessa, jos kysyntää on 

riittävästi. Yksittäiset yritykset voivat saada tietojen täydentämisessä apua myös sähkö-

postitse ja puhelimitse.  

 

Opinnäytetyön kirjoitushetkellä GreenEnergyCases-palvelun suomenkielinen sivu löy-

tyy osoitteesta http://www.motiva.fi/greenenergycases/fi ja englanninkelinen versio 

osoitteesta http://www.motiva.fi/greenenergycases.   
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5 TIETOA HAASTATELUIHIN OSALLITUNEIDEN YRITYSTEN 

ERÄIDEN CLEANTECH-TUOTTEIDEN TOIMINNASTA  

Haastatteluihin osallistui energiatehokkuuden parantamisen ja uusiutuvien energian 

aloilla toimivia yrityksiä. Alat joita edustettiin, ovat muun muassa:  

 

 aurinkosähkö  

 aurinkolämpö  

 tuulivoima  

 maalämpö  

 biolämpö  

 

Yllä mainittujen energiamuotojen hyödyntämisestä kerrotaan tarkemmin luvuissa 5.1.–

5.5.  

5.1 Aurinkosähkö  

Aurinkopaneeleilla tai aurinkokennoilla muunnetaan auringon säteily sähköksi. Paneelit 

koostuvat aurinkokennoista, jotka voidaan kytkeä rinnan ja/tai sarjaan halutun jänniteta-

son ja virran saavuttamiseksi. Paneelit voidaan asentaa telineisiin maahan, rakennuksen 

katolle tai seinään.  

 

Paneelijärjestelmä voidaan kytkeä sähköverkkoon siten, että mahdollinen ylijäämäsähkö 

syötetään verkkoon. Järjestelmää ei kuitenkaan ole pakko liittää sähköverkkoon, vaan 

kaiken tuotetun sähkön voi hyödyntää omaan käyttöön, jolloin tuotettu sähkö kulutetaan 

suoraan kohteessa tai varastoidaan akkuihin. Järjestelmää voi myös käyttää hybridijär-

jestelmässä. Tällöin aurinkosähköjärjestelmä toimii jonkin muun sähköntuotannonmuo-

don rinnalla, ja vähentää rinnalle kytketyn järjestelmän polttoaineenkulutusta (Motiva
1
, 

2012, s. 9).  

 

Käyttökohteita aurinkosähkölle ovat esimerkiksi veneet, asuntovaunut ja sähköttömät 

kesämökit. Aurinkosähköä voidaan käyttää myös sellaisissa sähköverkkoon kytketyissä 
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kohteissa, jotka haluavat vähentää ostosähkön määrää tuottamalla itse osan kuluttamas-

taan sähköstä.  

 

Aurinkopaneelijärjestelmä koostuu kohteesta riippuen aurinkopaneeleista, ohjausyksi-

köstä, kaapeleista ja mahdollisesta akustosta. Aurinkopaneeleissa syntyy tasasähköä, 

jolloin järjestelmässä tulee olla vaihtosuuntaaja, mikäli käyttökohteessa tarvitaan vaih-

tosähköä tai sähköä syötetään verkkoon.  

 

Aurinkopaneeleita on erilaisia; yksi- ja monikidepaneeleita sekä ohutkalvopaneeleita.  

Ohutkalvopaneeli koostuu useammasta ohuesta kerroksesta valoherkkää ainetta pohja-

materiaalin päällä. Pohjamateriaalina voidaan käyttää esimerkiksi muovia tai lasia. 

Ohutkalvopaneelien hyötysuhde on tavallisesti yksi- ja monikidepaneeleita huonompi, 

vaikkakin ohutkalvopaneeli pystyy hyödyntämään hajasäteilyä kidepaneeleja paremmin. 

Huonompi hyötysuhde johtuu siitä, että ohutkalvopaneeli läpäisee enemmän auringon-

valoa kuin kidepaneelit. (Motiva) Alla olevassa kuvassa on esitetty aurinkopaneelin 

toimintaperiaate.  

 

 

Kuva 9: Aurinkopaneelin toimintaperiaate (Solar Cell Central) 
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Nykyään markkinoilta löytyy myös seinäpaneeleita, joihin on integroitu kalvo, jonka 

avulla auringon säteilyenergia muunnetaan sähköksi.  

 

 

Kuva 10: Rakennuksen julkisivuelementit tuottavat sähköä auringosta (Ruukki2)  

5.2 Aurinkolämpö   

Aurinkokeräimillä tuotetaan lämpöä käyttöveden tai huoneilman lämmitykseen. Ke-

räimessä kiertävään lämmönkeruunesteeseen, esimerkiksi veteen tai vesi-

glykoliseokseen, sitoutuu auringon lämpösäteily. Aurinkokeräinjärjestelmä on helppo 

liittää olemassa olevan vesikiertoisen lämmitysjärjestelmän rinnalle.  

 

Aurinkokeräimet asennetaan pääasiassa rakennusten katoille, mutta asennus rakennuk-

sen seinään tai telineeseen maahan on myös mahdollista. Nykyään markkinoilla on 

myös kattoelementtejä, joiden katteisiin on valmiiksi integroitu lämpökeräimiä. Tällöin 

erillisiä katolle asennettavia aurinkokeräimiä ei tarvita.  
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Kuva 11: Katteeseen integroitu aurinkokeräin (Ruukki1)  

 

Perinteisiä aurinkokeräimiä on pääasiassa kahdenlaisia; tasokeräimiä ja tyhjiöputkike-

räimiä. Tasokeräimien pinnat ovat päällystetty absorbaattorilevyllä, jonka tarkoituksena 

on imeä auringon säteilyenergiaa, mutta samalla estää imeytynyttä energiaa vuotamasta 

ulkoilmaan. Lämmönkeruuneste kiertää keräimen sisällä kupariputkissa. Lämmönke-

ruuneste ei saa jäätyä.  

 

 

Kuva 12: Tasokeräimen rakenne (VTT)  
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Tyhjiöputkikeräimessä lämmönkeruuputkisto on tyhjiöputkien sisällä. Putkista on imet-

ty ilma pois, jolloin jokaisesta putkesta tulee tyhjiö ja putket toimivat keruuputkiston 

eristeinä. Tyhjiöputkikeräimet voivat hyödyntää auringon hajasäteilyä, koska auringon-

säteilyn tulosuunta ei vaikuta tyhjiöputkikeräimen tehokkuuteen. Tämän johdosta ke-

räimet toimivat myös kevättalvella ja syksyisin, kun aurinko paistaa lyhyemmän aikaa. 

Tyhjiöputkikeräimestä on mahdollista vaihtaa yksittäinen rikki mennyt puki ilman, että 

koko putkistoa tarvitsee vaihtaa.   

 

 

Kuva 13: Tyhjiöputkikeräimen rakenne (Kaidun Solar Energy)  

 

Aurinkokeräinten lisäksi aurinkolämpöjärjestelmään tarvitaan lämmönsiirtoneste, put-

kisto, pumppu, vesivaraaja ja ohjausyksikkö, joka kierrättää lämmönsiirtonestettä put-

kistoissa.  
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5.3 Tuulivoima  

Tuuliturbiinilla tarkoitetaan usein koko voimalaitosta, johon kuuluu esimerkiksi rootto-

ri, konehuone, perustukset sekä masto (MicrE
1
).  

Tuulta syntyy, kun ilman lämpötilavaihtelut aiheuttavat paine-eroja, joista muodostuu 

ilmaan korkea- ja matalapainealueita. Tuuliturbiinin avulla tuulen liike-energia muunne-

taan mekaaniseksi energiaksi. Tämä tapahtuu pyörittämällä turbiinin akselia, joka pyö-

rittää generaattoria, jonka avulla saadaan sähköä. Tuuliturbiineita on karkeasti jaoteltui-

na kahdenlaisia, vaaka- ja pystyakselisia.  

  

Kuva 14: Vaaka-akselinen tuuliturbiini (E. Rikberg, 2012)  

 

Kuva 15:  Pystyakselinen tuuliturbiini (U. Koskinen, Suomen tuulivoimayhdistys Ry) 
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Akselin suunnan lisäksi myös lapojen luumäärä voi vaihdella. Yleensä lapoja on kolme, 

mutta markkinoilla on myös yksi-, kaksi- ja monilapaisia tuulivoimaloita.  

 

Tuuliturbiineita on lukuisissa eri kokoluokissa. Turbiineja on saatavana purjeveneisiin 

ja kesämökkeihin soveltuvista pienemmän kokoluokan laitteista aina maassa ja merellä 

sijaitsevissa tuulivoimapuistoissa toimiviin suuriin voimaloihin saakka. Tuulivoimaloi-

den tehot voivat vaihdella muutamasta sadasta watista aina moniin megawatteihin.  

 

Tuulivoimalan tuottaman sähköenergian määrään vaikuttaa muun muassa alueen tuuli-

olosuhteet, voimalan maston korkeus sekä lapojen materiaali ja muoto. Voimala tulisi 

sijoittaa mahdollisimman korkealle ja sellaiseen maastoon, että tuulen nopeutta hidasta-

via kohteita, kuten puita ja rakennuksia, on mahdollisimman vähän.  

 

Tuulivoimaloiden tehoa laskettaessa tulee huomioida, että teho on verrannollinen tuulen 

nopeuteen kolmannessa potenssissa. Mitä enemmän tuulee, sitä huomattavasti suurem-

mat voimat kohdistuvat tuuliturbiiniin. Tästä johtuen tuulivoimaloilla on yksilölliset 

käynnistys- ja pysäytysnopeudet, joiden ulkopuolella voimalat eivät pyöri. Pysäyttämäl-

lä turbiinit suojellaan turbiineita vahingoittumiselta ja rikkoutumiselta.  

 

Tuulen teho lasketaan kaavalla, joka perustuu liike-energiaan kaavaan  

 

𝐸 =
1

2
× ρ × 𝑣2 

 

jossa E = liike-energia (J, joule), ρ = tiheys (kg/m
3
), 𝑣 = nopeus (m/s).  

 

Tuulen tehon laskemiseen käytetty kaava on  

 

𝑃 =
1

2
× ρ × 𝑣3 × 𝐴 

 

jossa 𝑃 = teho (W, watti), 𝐴 
= pinta-ala (m

2
).  

 

Mikäli tuulen nopeus esimerkiksi kaksinkertaistuu, kahdeksankertaistuu tuotettu teho.  
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5.4 Maalämpö  

Auringon lämpösäteily varastoituu maaperään, kallioon ja vesistöön. Myös maapallon 

sisällä tapahtuvat reaktiot lämmittävät maaperää, josta maalämpöpumpun avulla saa-

daan energiaa sisätilojen ja lämpimän käyttöveden lämmittämiseen. Maalämpöjärjes-

telmää on mahdollista käyttää myös viilentämiseen. Maalämpöpumppu vaatii toimiak-

seen sähköä.  

 

Maalämpöjärjestelmä koostuu pääasiassa lämminvesivaraajasta, pumpusta sekä läm-

mönkeruuputkistosta. Lämmönkeruuputkisto voidaan asentaa vesistöön, pinta-

asennuksena maaperään tai maahan porattuun porakaivoon. Yleisin tapa asentaa keruu-

putkisto on porata kohteen koosta ja energiantarpeesta riippuen yksi tai useampi pora-

kaivo maaperään. Lämmönkeruuputkistoa pitkin saadaan tuotua maaperän lämpöä 

maanpinnalle, kun lämmönkeruuputkistossa kiertävään liuokseen sitoutuu maaperästä 

lämpöä. Liuos kulkee maalämpöpumpun höyrystimeen, jossa liuos luovuttaa lämpönsä 

lämpöpumpussa kiertävään kylmäaineeseen. Kompressorissa kylmäaine tiivistyy, jol-

loin kylmäaineen paine ja lämpötila nousee. Lauhdutin siirtää tämän jälkeen energian 

lämmitysjärjestelmään ja lämpimän käyttöveden lämminvesivaraajaan.  

 

 

Kuva 16: Maalämpöjärjestelmä. 1 = lämmönkeruupumppu, 2 = höyrystin, 3 = kompressori, 4 = lauhdutin, 5 = läm-

minvesivaraaja, 6 = lattialämmitys, 7 = lämpöpatteri, 8 = lämpöpumppu, 9 = lämpöjohtopumppu, 10 = paisuntavent-

tiili, 11 = porakaivo (kalliolämpö), 12 = maalämpökierukka (Bosch, 2012)  
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Lämpöpumppujen hyötysuhteita tarkasteltaessa puhutaan COP-arvoista (Coefficient of 

Performance). Mikäli lämpöpumpun COP-arvo on esimerkiksi 5, tarkoittaa tämä käy-

tännössä sitä, että lämpöpumppu tuottaa yhdellä kilowatilla sähkötehoa 5 kilowattia 

lämpötehoa. Maalämpöpumpun lämpökerroin vuositasolla on yleensä noin kolme (Mo-

tiva
2
, 2012, s. 1). Tällöin lämmitykseen kuluvan sähkön osuus käytännössä vähenee 

lämpöpumpun avulla suunnilleen kolmasosaan siitä, mitä suora sähkölämmitys käyttäisi 

vastaavan energiamäärän tuottamiseen.  

 

Maalämpöpumpun rinnalle on mahdollista kytkeä aurinkokeräimiä, jolloin maasta otet-

tavan energian tarve pienenee, mikäli aurinkokeräimet tuottavat tarpeeksi lämpöä. Täl-

löin maalämpöpumpun tarvitsee käydä vähemmän ja sähkönkulutus pienenee, kun kor-

vaava energia saadaan suoraan auringosta.  

 

Maalämpöjärjestelmiä asennetaan sekä uudis- että saneerauskohteisiin. Saneerauskoh-

teina on usein öljylämmitteisiä rakennuksia, joiden lämmitysmuoto vaihdetaan. Maa-

lämpö on helpoin saneerata rakennukseen, jossa on entuudestaan vesikiertoinen lämmi-

tysjärjestelmä, koska tällöin vanhaa lämmönjakojärjestelmää voidaan hyödyntää maa-

lämmön kera. Mikäli sähköpattereilla lämpiävään taloon saneerataan maalämpöjärjes-

telmä, täytyy lämmönjakoverkosto uusia.  

5.5 Biolämpö  

Biokattiloissa poltetaan bioenergiaa, eli uusiutuvaa biomassaa, jota saadaan muun mu-

assa puusta ja bioperäisistä jätteistä. Polttamalla puuperäisiä polttoaineita, esimerkiksi 

pellettejä, haketta, halkoja tai brikettejä, voidaan rakennuksessa lämmittää sekä huo-

neilmaa että lämmintä käyttövettä. Kun hankitaan biokattila, tulee kattila valita poltetta-

van polttoaineen mukaan.  

 

Biokattila kytketään siten, että rakennuksen vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä ja läm-

min käyttövesi saavat lämpöenergiansa yhdestä lämpövaraajasta, jonne biokattila luo-

vuttaa lämpöään, kun polttoainetta poltetaan kattilassa.  
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Nykyään esimerkiksi pelletin lisäys kattilaan hoituu automaattisyötöllä, jolloin kiinteis-

tön asukkaiden ei tarvitse huolehtia pellettien lisäämisestä kattilaan. Lisäksi kattila au-

tomaation avulla säätelee liekin kokoa, jotta varaajan vesi ei rupea kiehumaan, muttei 

myöskään putoa liian matalaksi.  

 

Biokattiloita ja bioenergiaa hyödynnetään omakotitaloista ja suuremmista kiinteistöistä 

aina kaukolämpölaitoksiin saakka. Erilaisia kokovaihtoehtoja ja -malleja on markkinoil-

la runsaasti. Teholuokat vaihtelevat kymmenistä kilowateista useisiin megawatteihin.  

Biokattiloiden rinnalle on mahdollista kytkeä aurinkokeräimiä, jolloin poltettavan polt-

toaineen määrä pienenee.  

 

Biokattila koostuu pääasiassa kattilasta, polttimesta ja tulipesästä, jossa biomassan polt-

to tapahtuu. Yleensä tarvitaan lisäksi kattilan vaatima automaatio, lämminvesivaraaja, 

polttoaineen syöttöjärjestelmä ja polttoainevarasto. Esimerkiksi pellettejä voi tilata ko-

tiin tuotavaksi säiliöautolla, joka tyhjentää pelletit suoraan varastoon. Pellettejä voi 

myös itse hakea pienemmissä erissä säkkeihin pakattuina suoraan myyjältä, mutta tämä 

on huomattavasti työläämpää verrattuna siihen, että säiliöauto tulee suoraan pihaan täyt-

tämään pellettivaraston tarpeen vaatiessa.  

 

 

Kuva 17: Pellettejä (Pohjoismainen Ympäristömerkki) 

 

Kattiloissa on erilaisia polttotapoja, kuten biomassakattiloissa käytetyt leijupoltto, ka-

asutuspoltto ja arinapoltto. Arinapoltto on yleinen polttotapa pienissä ja keskisuurissa 

lämpökeskuksissa. Pienissä ja keskisuurissa lämpökeskuksissa voidaan myös käyttää 

kaasutuspolttoa, kun taas leijupoltto on suurempien kokoluokkien polttotekniikka (Mic-

rE
2
).  
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Arinapoltossa polttoaine asetetaan arinan päälle, jossa palaminen tapahtuu. Kaasutus-

poltossa polttoaine halutaan saada kaasuuntumaan polton hyötysuhteen parantamiseksi, 

kun taas leijupoltossa polttoa tehostetaan leijuhiekan avulla.  

 

 

       

Kuva 18: Arina erottaa palavan polttoaineen tuhkapesästä (Polarcast)     

     

Arinakattilat voidaan karkeasti jakaa kolmeen kategoriaan: alapalo-, yläpalo- ja kään-

teispalokattiloihin. Yläpalokattila on verrattavissa avotuleen, sillä polttoaine lisätään 

erissä kattilaan ja palaminen tapahtuu polttoaineen päältä. Varsinaista polttoainevaras-

toa ei ole.  

 

Alapalokattilassa polttoainetta lisätään tasaisesti jatkuvan palamisen saavuttamiseksi. 

Polttoainetta lisätään varastosta, joko manuaalisesti tai automaattisesti, aiemmin lisätyn 

polttoaineen päälle. Näin pisimpään tai nopeimmin palanut polttoaine hiillostuu ja puto-

aa arinan läpi tuhkasäiliöön.  

 

Käänteispalokattila on alapalokattilan tyyppinen toimintaperiaatteeltaan. Käänteispalo-

kattilassa liekit kulkevat alaspäin arinan läpi. Polttoainetta täytetään päältä päin, ja palo 

tapahtuu polttoainekasan alaosasta. Jotta palaminen onnistuu, vaaditaan alipaine tuli-

pesään. Tämä saavutetaan savukaasupuhaltimella.  
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6 HAASTATTELUT  

6.1 Metodiikka  

Haastateltavilta yrityksiltä kerättiin tietoa puhelinhaastatteluiden avulla loppuvuodesta 

2014 ja vuoden 2015 alussa. Yritysten edustajilta kysyttiin muun muassa näkemyksiä 

cleantechistä, mielipiteitä GreenEnergyCases-palvelusta sekä halukkuutta liittyä vien-

ninedistämispalveluun. Kysymykset on esitetty osiossa 6.2 ja kysymysten vastaukset 

osiossa 6.3.  

 

Haastattelut päätettiin tehdä puhelinhaastatteluina, jotta haastateltavat voivat helposti 

kysyä lisätietoja, esimerkiksi vienninedistämispalvelun käytöstä, ennen kuin he päättä-

vät palveluun liittymisestä. Puhelinhaastatteluiden eduksi voidaan lukea myös se, että 

haastattelija voi kysyä tarkentavia kysymyksiä haastateltavalta, mikäli tämän vastauk-

sessa on tarkennettavaa. Puhelinhaastattelu aiheuttaa myös vähemmän työtä haastatelta-

ville kirjallisesti tehtyyn haastatteluun verrattuna.  

 

Kysymysten määrä rajattiin seitsemään kysymykseen, jotta tarvittava määrä tietoa saa-

daan, mutta yksittäisen haastattelun kesto ei veny kohtuuttoman pitkäksi. Yhden haas-

tattelun kestoksi arvioitiin etukäteen noin 15 minuuttia. Käytännössä arvio piti paikkan-

sa haastateltavista valtaosan kohdalla. Mikäli haastateltava vastasi lyhyesti kysymyksiin 

eikä kertonut kysymysten ulkopuolisia asioita, kesti haastattelu alle 15 minuuttia. Ne 

haastattelut taas, joissa haastateltavat kertoivat runsaasti omia mielipiteitä haastatteluky-

symysten vastausten lisäksi, kestivät pidempään kuin 15 minuuttia. Mikäli haastattelui-

hin olisi etukäteen kerrottu kuluvan esimerkiksi 30 minuuttia, olisi kiireisille yritysten 

edustajille haastatteluun kuluva aika saattanut olla kynnys haastatteluun osallistumisel-

le.  
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Valtaosa haastatteluun pyydetystä yrityksistä valikoitiin siten, että Motivan yritysrekis-

teristä valittiin palveluun soveltuvia toimijoita. Soveltuva toimija määriteltiin siten, että  

 

 yritys on kotimainen ja valmistaa uusiutuvan energian hyödyntämiseen käytettäviä 

laitteita  

 suomalainen yritys jälleenmyy kotimaisen yrityksen valmistamia uusiutuvien ener-

gianlähteiden hyödyntämiseen käytettäviä tuotteita  

 yritys on kotimainen ja suunnittelee tai konsultoi laitetoimituksia, joissa energian-

käyttö ja siitä johtuvat päästöt pienenevät  

 

Haastatteluun valituista yrityksistä selvitettiin ne henkilöt, jotka kunkin yrityksen ko-

tisivujen yhteystietojen perusteella vaikuttaisivat olevan vastuussa yrityksen myynnistä 

ja markkinoinnista sekä vienninedistämisestä. Näille henkilöille lähetettiin sähköposti, 

jossa kerrottiin muun muassa opinnäytetyöstä, GreenEnergyCases-palvelusta ja haastat-

telukysymykset. Henkilöille soitettiin sähköpostin lähettämisen jälkeen, jotta voitiin 

selvittää, onko yritys kiinnostunut osallistumaan haastatteluun. Mikäli yritykset olivat 

halukkaita ottamaan osaa haastatteluihin, sovittiin haastatteluaika. Osan kanssa haastat-

telu tehtiin heti yhteydenottopuhelun aikana.  

 

Enemmistö haastateltavista henkilöistä toimi yrityksissä myynti-, tuote- tai vientipäälli-

kön tai toimitusjohtajan tehtävissä.  

 

Haastateltavat yritykset olivat henkilöstömääriltään hyvin erikokoisia. Joukossa oli pie-

niä, muutaman hengen yrityksiä, mutta myös Suomessa ja kansainvälisillä markkinoilla 

toimivia suurempia yrityksiä. Haastattelemalla erikokoisia ja eri markkinoilla toimivia 

tahoja, saatiin laajemman toimijakunnan mielipiteet GreenEnergyCases-palvelusta, kuin 

jos olisi haastateltu vain tietyn kokoisia ja tietyillä markkinoilla toimivia yrityksiä.  
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6.2 Haastattelukysymykset  

Haastatteluun osallistuneiden yritysten edustajilta kysyttiin seuraavat kysymykset:  

1. Kuvailisitteko lyhyesti mitä cleantech mielestänne on tai mitä teille tulee sanasta 

mieleen.  

2. Millä tavoin yrityksenne päätuote eroaa kilpailijoiden vastaavista tuotteista?  

3. Koetteko, että yrityksenne on osa cleantech-alaa? Oletteko markkinoineet itseänne 

cleantech-yrityksenä?  

4. Onko yrityksellänne vientiä ja pyrittekö sitä kasvattamaan? Mikäli tähtäätte ulko-

maille, millaista tukea koette tarvitsevanne viennin edistämiseksi?  

5. Koetteko, että on tarvetta palvelulle, josta kotimaiset cleantech-alan yritykset löy-

tyvät kootusti yhdestä paikasta?  

6. Kävitkö katsomassa GreenEnergyCases -palvelua etukäteen? Voisiko tällainen 

palvelu soveltua teidän yrityksellenne?  

7. Oletteko halukkaita liittymään GreenEnergyCases -palveluun? 

www.motiva.fi/GreenEnergyCases/fi  

 

Osasta kysymyksiä esitettiin haastateltavien vastausten perusteella lisäkysymyksiä, jotta 

alkuperäisiin kysymyksiin saatiin kattavat vastaukset. Lisäkysymykset vastauksineen on 

esitetty pääkysymysten kera osiossa 6.3.  

  

http://www.motiva.fi/GreenEnergyCases/fi
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6.3 Haastattelujen tulokset  

Haastatteluihin osallistui 16 eri yrityksen edustajaa. Määrää voidaan pitää kattavana, 

sillä haastateltujen yritysten joukkoon mahtuu runsaasti erikokoisia ja eri markkinoilla 

toimivia yrityksiä. Maalämpöpumput, aurinkoenergia, tuulivoima ja biokattilat ovat 

pääasialliset toimialat, joita haastatellut yritykset edustavat.  

 

Kolme neljäsosaa haastatteluihin osallistuneista yritysten edustajista vastasi ensimmäi-

seen kysymykseen, että cleantech tuo mieleen ympäristön kannalta puhtaamman tekno-

logian, ympäristöteknologian, ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavan toimin-

nan tai tuotteen, jolla on positiivinen vaikutus ympäristölle. Osa haastateltavista, jotka 

näin vastasivat, kertoivat kuitenkin, että heille tulee sanasta myös mieleen siivous tai 

puhtaanapito, vaikkakin he tietävät käsitteen merkityksen olevan jotakin muuta. Niissä 

vastauksissa, jotka eivät vastanneet yllä mainittuja kuvauksia, oli jonkin verran hajon-

taa.  

 

Kuva 19: Mitä cleantech-käsitteestä tulee mieleen  

 

  

Puhdas 
teknologia/energia, 

ympäristöä 
mahdollisimman 

vähän kuormittava 
toiminta 

75 % 

Bisnes 
6 % 

Innovaatio-rahoitus 
7 % 

En osaa sanoa  
6 % 

Uusiutuva energia  
6 % 

Mitä cleantech-käsitteestä tulee mieleen?  
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Kysyttäessä, miten haastatellun yrityksen päätuote eroaa kilpailijoiden vastaavista tuot-

teista, vastasi valtaosa eron johtuvan oman tuotteen paremmasta hyötysuhteesta tai ai-

nutlaatuisuudesta. Myös laitteistojen kokonaistoimitukset katsottiin olevan eduksi kil-

pailijoihin verrattuna.  

 

 

Kuva 20: Miten yritysten päätuotteet eroavat kilpailijoiden vastaavista tuotteista  

 

Haastatelluista yksikään ei ollut suoraan sitä mieltä, ettei heidän edustamansa yritys oli-

si osa cleantech-alaa. Kaksi yritystä vastasi heidän olevan osittain cleantech-alaa. Toi-

nen näistä yrityksistä perusteli osittaista kuulumistaan alaan sillä, että yrityksen liike-

vaihdosta ainoastaan pieni osa tulee nimenomaan cleantech-alan tuotteista.  

 

19 % 

13 % 

25 % 
6 % 

6 % 

6 % 

6 % 

19 % 

Millä tavoin yrityksenne päätuote eroaa kilpailijoiden 
vastaavista tuotteista?  

Kokonaistoimitus

Ei merkittävää eroa

Ainutlaatuisuus

Kompaktimpi koko

Suunnittelun ammattitaito

Kustannustehokkuus

Edelläkävijyys

Parempi hyötysuhde/
tehokkaampi laite kuin
kilpailijalla
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Kuva 21: Cleantech-alaan kuuluminen 

 

Jatkokysymyksenä kysyttiin, olivatko yritykset markkinoineet itseään cleantech-alan 

yrityksinä esimerkiksi verkkosivuilla, messuilla tai mainoslehtisissä. Valtaosa yrityksis-

tä ei ollut tätä tehnyt. Syyksi kerrottiin muun muassa, ettei asiaa ole ajateltu, käsitteen ei 

ole koettu tuovan lisäarvoa myyntiin ja markkinointiin, käsite on epämääräinen tai että 

käsite ei sovi yrityksen markkinointi-imagoon. Eräs toimija ei ollut käyttänyt käsitettä 

siksi, että tämä oli epävarma siitä, jos käsitteen omistaa jokin taho, jolta tulisi pyytää 

lupa käsitteen käytölle. Yhden yrityksen vastaus puuttuu alla olevasta yhteenvedosta, 

koska yrityksen edustaja ei vastannut kysymykseen.  

 

 

Kuva 22: Itsensä markkinointi cleantech-alan yrityksenä   

81 % 

19 % 

Koetteko, että yrityksenne on osa 
cleantech-alaa?  

Kyllä

Ei

Osittain

27 % 

73 % 

Oletteko markkinoineet itseänne 
cleantech-yrityksenä?  

Kyllä

Ei
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Noin kahdella kolmasosalla haastatelluista yrityksistä on heidän kertomansa mukaan 

vientiä. Ne, joilla ei tällä hetkellä ole vientiä, kertoivat syyksi muun muassa sen, että 

yritys on vasta varovaisesti suuntautumassa ulkomaille, eikä siksi voi vielä sanoa har-

joittavansa vientiä.  

 

 

Kuva 23: Vientiä harjoittavat yritykset suhteessa vientiä harjoittamattomiin tahoihin   

 

Haastatelluista yrityksistä kaikki, joilla on vientiä, pyrkivät sitä myös kasvattamaan.  

 

Kysyttäessä minkälaista apua tai tukea yritykset kaipaisivat viennin kasvattamisen edis-

tämiseksi, mainittiin konkreettisina esimerkkeinä rahallinen tuki, markkinointiapu ja 

tukea hyvien jälleenmyyjien löytämisessä. Tuen tarvetta perusteltiin esimerkiksi sillä, 

että globaalit markkinat ovat muuttaneet maailmaa, jolloin on vaikeampaa kuin ennen 

saada jalansijaa ulkomaanmarkkinoilla. Myös näkemys, että yritys pärjää omillaan eikä 

tarvitse ulkopuolista apua, nousi esille.   

 

Niistä yrityksistä, joilla ei ole vientiä, yli puolet kuitenkin tähtää vientiin. Mikäli yritys 

ei tähtää vientiin, kerrottiin syyksi esimerkiksi se, että yritys haluaa ensin saada haltuun 

kotimaanmarkkinat.  

 

69 % 

31 % 

Onko yrityksellänne vientiä?  

Kyllä

Ei
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Kuva 24: Vientiin tähtäävien yritysten osuus kaikista yrityksistä  

 

Kysymykseen siitä, kokeeko haastateltava, että on tarvetta palvelulle, joka kokoaa yh-

teen kotimaisia cleantech-alan yrityksiä, vastasi valtaosa, että palvelulle on tarvetta. 

Palvelun koettiin luovan yhteisöllisyyttä ja helpottavan yritysten pääsyä ulkomaan-

markkinoille. Useat haastateltavat kokivat, että useamman yrityksen pyrkiessä yhdessä 

uusille markkina-alueille on yritysten helpompi onnistua kuin yksin toimiessaan. Mikäli 

palvelulle ei koettu tarvetta, oli yhtenä syynä se, että ala oli toimijalle tarpeeksi tuttu 

eikä tämä henkilökohtaisesti kokenut tarvitsevansa palvelua työhönsä. Vastaajan mie-

lestä kuitenkin yritystasolla palvelulle on käyttöä. Toinen haastateltava koki, että palve-

luja, jotka kokoavat yhteen yrityksiä, on jo useampia eikä uusia enää tarvita.  

 

 

Kuva 25: Tarve GEC-tyyppiselle palvelulle   

60 % 

40 % 

Tähtäättekö vientiin? 

Kyllä

Ei

87 % 

13 % 

Onko tarvetta palvelulle, joka kokoaa 
yhteen kotimaisia cleantech-alan 

yrityksiä?  

Kyllä

Ei
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Puolet haastatelluista oli käynyt katsomassa GreenEnergyCases-palvelua ennen haastat-

telua. Heitä pyydettiin kommentoimaan, minkälaisen ensivaikutelman he vienninedis-

tämispalvelusta saivat sekä kertomaan mielipiteitään sivustosta. Yleisesti ottaen haasta-

teltavat olivat sitä mieltä, että vienninedistämispalvelun ulkoasu on selkeä, sivusto on 

helppokäyttöinen ja palvelun idea sekä tarkoitusperä ovat hyvät. Erään haastateltavan 

mielestä sivustoon kuitenkin nykyisistä hyvistä ominaisuuksista huolimatta kannattaa 

panostaa, jottei palvelu näytä huolimattomasti tehdyltä. Kehitysehdotuksia on käsitelty 

yksityiskohtaisemmin luvussa 7.  

 

Mikäli haastateltavat eivät olleet käyneet tutustumassa sivustoon etukäteen, kerrottiin 

syyksi valtaosassa tapauksia se, ettei haastateltava ollut muistanut tai muilta kiireiltään 

ollut kerinnyt vierailla sivustolla ennen haastattelua.  

 

 

Kuva 26: Palveluun etukäteen tutustuneet  

 

  

50 % 50 % 

Kävitkö katsomassa GreenEnergyCases-
palvelua etukäteen?  

Kyllä

En
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Niistä haastatelluista, jotka eivät olleet käyneet katsomassa palvelua etukäteen, kävi pu-

helun aikana sivustoon tutustumassa lähes puolet. Syy, miksei haastateltavat puhelun 

aikana käyneet sivustolla, oli se, etteivät haastateltavat olleet tietokoneen ääressä haas-

tatteluhetkellä.  

 

 

Kuva 27: Palveluun puhelun aikana tutustuneet  

 

Palveluun halusi liittyä 15 yritystä haastatelluista 16 yrityksestä, eli ainoastaan yksi yri-

tys ei halunnut haastatteluhetkellä liittyä mukaan vienninedistämispalveluun.  

 

 

Kuva 28: Halukkuus liittyä mukaan palveluun  

 

43 % 

57 % 

Voitko käydä katsomassa palvelua nyt 
puhelun aikana?  

Kyllä

En

94 % 

6 % 

Oletteko halukkaita liittymään 
GreenEnergyCases-palveluun?  

Kyllä

Ei
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7 YHTEENVETO JA LOPPUTULOS  

Cleantech-käsite kattaa lukuisia yhteiskunnan eri osa-alueita ja täten myös monia yri-

tyksiä. Käsite ei merkinnyt kaikille haastatelluille samoja asioita. Osa opinnäytetyötä 

varten haastatelluista esitti toiveen siitä, että käsitettä selvennettäisiin ja tarkoitusta yh-

tenäistettäisiin. Tämä voi olla hankala toteuttaa käytännössä, mutta mikäli käsitteen si-

sältö olisi selkeämmin ymmärrettävissä, lisäisi se todennäköisesti yritysten rohkeutta 

käyttää käsitettä markkinoinnissa. Haastattelujen tulosten perusteella monikaan yritys ei 

markkinoinnissaan käytä cleantech-käsitettä.  

 

Haastatellut yritykset yhtä lukuun ottamatta halusivat liittyä GreenEnergyCases-

palveluun. Voidaan siis todeta, että palvelu kiinnostaa yrityksiä ja että sivustoa kannat-

taa kehittää edelleen.  

 

Haastateltavien kommenteista selviää, että vienninedistämispalvelun löydettävyyteen 

tulee kiinnittää erityistä huomiota. Konkreettisesti tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, millä 

hakusanoilla palvelun löytää ja mitä sanoja ulkomaiset tahot käyttävät etsiessään ver-

kosta vastaavia palveluita tai tuotteita. Myös se, miten ja missä sivustoa markkinoidaan 

kohderyhmilleen, tulisi harkita tarkasti. Palvelu löytyy Googlesta hakusanoilla Green 

Energy Cases Motiva, GreenEnergyCases Motiva ja GreenEnergyCases. Sivusto ei tule 

esille Googlen hakutuloksiin, mikäli hakusanana on Green Energy Cases. Kaikki eivät 

välttämättä tiedä, että palvelun nimi kirjoitetaan yhteen. Jos tekee haun ”Green Energy 

Cases” käyttäen lainausmerkkejä, löytyy vienninedistämissivusto hakutulosten sivulta 2. 

Palvelun löydettävyyden kannalta on selvitettävä, millaisia vaihtoehtoja on saada haut 

Green Energy Cases ja ”Green Energy Cases” näyttämään ensimmäisellä hakutulossi-

vulla Motivan palvelun.  

 

Palvelu sai kritiikkiä siitä, että se sijaitsee Motiva Oy:n verkkosivujen alaisuudessa eikä 

itsenäisesti omalla verkkosivustollaan. Palvelun ajateltiin olevan helpommin löydettä-

vissä, jos se sijaitsisi omalla sivustolla. Jatkossa tulisi arvioida, onko mahdollista siirtää 

vienninedistämispalvelu itsenäiseksi sivustoksi.  
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Palvelun toivottiin olevan sisällöltään selkeä, jotta käyttäjät helposti ja nopeasti löytävät 

yrityksen ja kiinnostuvat sen tarjoamista tuotteista tai ratkaisuista. Haastattelujen perus-

teella palvelun tulee esitellä yritys lyhyesti ja johdattaa palvelua tai tuotetta etsivä taho 

yrityksen omille kotisivuille lisätietoa varten. Näin sen sijaan, että kaikki tieto löytyy 

suoraan GreenEnergyCases-sivustolta. Palvelu ei erään haastateltavan mukaan saisi 

muuttua liian informatiiviseksi ja raskaaksi lukea. Tähän tietojaan lisäävät yritykset pys-

tyvät itse vaikuttamaan kirjoittamalla kompakteja, mutta informatiivisia, kuvauksia koh-

teistaan ja toiminnastaan.  

 

GreenEnergyCases-sivuston toivottiin olevan tietoa tarjoava sivusto ennemmin kuin 

mainoksia sisältävä mainospaikka. Jotta sivustoa ei tarvitse rahoittaa mainoksilla, tulisi 

sivuston ylläpitoa varten saada muunlaista rahoitusta. Vaihtoehtoisesti käyttäjiltä voisi 

veloittaa vuosimaksun, joka kattaa ylläpitokulut. Tämän toteutuessa tulisi maksu määri-

tellä aina saman suuruiseksi, riippumatta käyttäjän referenssikohteiden lukumäärästä. 

Vaikka useampi referenssikohde teettää enemmän töitä ylläpidolle, rajoittaisi referens-

sikohteiden perusteella määritelty jäsenmaksu suurella todennäköisyydellä palvelussa 

olevien kohteiden määrää.   

 

Siitä, että palvelu on tarpeellinen, haastateltavat olivat lähes yksimielisiä. Monen mie-

lestä sivustosta ei ainakaan ole haittaa. Eräs haastateltava oli sitä mieltä, että palvelu 

edistää verkostoitumista alan yritysten kesken ja näin ollen uusille markkinoille pääsy 

voi helpottua. Kuitenkin esille nousi eräässä haastattelussa epäilys siitä, onko suomalai-

suus ja suomalaiset innovaatiot valtti ulkomailla. TeamFinland, joka työskentelee Suo-

men positiivisen maakuvan edistämiseksi, kertoo Suomen olevan maa, jossa teknolo-

giaosaaminen ja koulutus ovat maailman huippua. Heidän mukaansa tätä kannattaa 

käyttää hyväksi markkinoitaessa Suomea ja suomalaisia tuotteita. Kotimaisten tuottei-

den ja innovaatioiden markkinointi sellaisiksi, että ulkomaiset toimijat haluavat niitä 

hankkia, lisää suomalaisyritysten myyntiä.  
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Lisäksi esitettiin epäilys siitä, löytääkö mikään ulkomainen toimija kyseistä vienninedis-

tämispalvelua. Oletus oli, että mikäli jollakin on tarvetta löytää tietyn alan yritys, tuote 

tai palvelu, löytää tuotetta etsivä taho hakemansa ilman vienninedistämispalveluakin. 

Palvelua on tarkoitus markkinoida ja tehdä tutuksi ulkomaalaisille toimijoille, jotta he 

voivat helposti tutustua suomalaisiin innovaatioihin ja tuotteisiin. Palvelun on myös tar-

koitus olla työkalu vienninedistämistahoille, jotta nämä kootusti voivat markkinoida ko-

timaisia yrityksiä ulkomaanmarkkinoilla.  

 

Eräs haastateltava kommentoi, että vastaavantyyppisiä palveluja jo on ja että Gree-

nEnergyCases-palvelun tulisi erottua joukosta. Karttapohjaisia, cleantech-aiheisia Suo-

messa toimivia sivustoja ovat esimerkiksi aiemmin tässä insinöörityössä esitellyt Hin-

kumappi ja Repowermap. Palvelut eivät kuitenkaan ole keskittyneet viennin edistämi-

seen, kuten GreenEnergyCases.  

 

Palvelun karttapohjaisuus sai monilta kiitosta. Kartan koettiin olevan selkeä ja auttavan 

kohteiden sijaintien hahmottamisessa. Karttaan liittyvä kehitysehdotus oli, että kartta 

voisi olla hieman korkeampi, koska Suomi on pitkä maa. Kun sivustolle lisättyjen koh-

teiden lukumäärä kasvaa, täytyy karttaa todennäköisesti suurentaa, jotta kohteet erottu-

vat toisistaan. Samassa yhteydessä kannattaa kartan korkeuteen kiinnittää erityistä huo-

miota.  

 

Se, että palveluun lisätään vierailtavia referenssikohteita, koettiin eräässä haastattelussa 

haasteeksi. Haastateltava kertoi, että voi olla vaikea löytää vieraita vastaanottavia refe-

renssikohteita. Palveluun toivotaan vierailtavia referenssikohteita, mutta jos jokin kohde 

ei vastaanota kävijöitä, voi kohteen kuitenkin lisätä palveluun. Tällöin referenssikohteen 

tietoja syötettäessä jätetään kohta ”Vierailtava” täydentämättä.  

 

Myös se, että palveluun täytyy miettiä sopiva referenssikohde sekä kirjoittaa kohteesta 

kuvaus, koettiin yhdessä haastattelussa hankalaksi. Koska yritys itse kirjoittaa yrityksen 

ja referenssikohteen tiedot, ei heidän tarvitse heti lisätä palveluun kaikkia kohteen tieto-

ja. Kohde voidaan lisätä perustietoineen palveluun ja myöhemmin täydentää tietoja yk-

sityiskohtaisemmiksi. Tarvittaessa myös Motivan yhteyshenkilöt auttavat referenssikoh-

teiden valinnassa ja kuvausten kirjoittamisessa.  
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Eräässä haastattelussa palvelun referenssikohteiden koettiin antavan luottamusta sellai-

sille, jotka harkitsevat jonkin cleantech-alan ratkaisun käyttöönottoa, mutta epäilevät tai 

miettivät ratkaisun toimivuutta käytännössä.  

 

Yksi haastateltava koki, että palvelussa tulisi selkeämmin käydä ilmi, mikä palvelun 

bisneshyöty yrityksille on ja mihin palvelua käytetään. Sivustolla on lyhyt esittely pal-

velun ideasta. Palvelun kehittyessä ja yritysten määrän lisääntyessä voi olla paikallaan 

päivittää sivustolla olevaa kuvausta.  

 

Palveluun toivottiin videomateriaalia tai reaaliaikaista seurantaa, jottei palvelussa ole 

ainoastaan tekstistä. Videomateriaalin ja reaaliaikaisen seurannan lisäämistä voi tarkas-

tella uudestaan tulevaisuudessa, mikäli useampi yritys tai taho toivoo tällaista materiaa-

lia sivustolle. Tällä hetkellä yritys voi tekstin lisäksi ladata palveluun logonsa ja kuvan 

referenssikohteesta.  

 

Valtaosa palveluun tutustuneista oli sitä mieltä, että palvelu on helppokäyttöinen, ulko-

asultaan selkeä tai että palvelun konsepti on helposti ymmärrettävä.  

 

Yhteenvetona haastateltavien kommenttien perusteella voidaan todeta, että GreenEner-

gyCases-vienninedistämispalvelua kannattaa kehittää eteenpäin, sillä yrityksillä on kiin-

nostusta palvelua kohtaan. Valtaosa haastateltavista piti palvelusta sellaisenaan kun taas 

osa piti palvelusta, mutta antoi myös hyviä kehitysehdotuksia.   
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8 SAMMANFATTNING AV SLUTARBETET PÅ SVENSKA  

Eftersom slutarbetet inte är skrivet på skolans officiella språk, utan på finska, ingår det i 

arbetet ett svenskspråkigt referat av arbetets innehåll.  

 

Slutarbetet har skrivits på uppdrag av Motiva Oy. Motiva är ett expertföretag som akti-

verar till energi- och materialeffektivitet.   

 

Slutarbetets mål är att via telefonintervjuer ta reda på ifall den kartbaserade exporttjäns-

ten som Motiva koordinerar, GreenEnergyCases, är ett bra sätt att främja export av in-

hemska företags produkter.  

 

Slutarbetet består av en teoretisk del som innehåller olika definitoner av begreppet 

cleantech, beskrivningar på hur liknande tjänster ser ut i andra länder samt vilka olika 

instanser i Finland som främjar export av inhemska företag och produkter. Dessutom 

beskrivs det i arbetet hur några av de produkter som de intervjuade företagen tillverkar 

generellt sett fungerar. Funktionsprincipen beskrivs för solfångare, solpaneler, vind-

kraftverk, jordvärmepump och bio-ugn.  

 

Utöver detta består arbetet av en intervjudel där olika företag, som arbetar med förny-

bara energikällor, intervjuas. Företagen frågas bland annat vad de anser om begreppet 

cleantech, vad företagen tycker om GreenEnergyCases-tjänsten, hur de skulle utveckla 

webbsidan samt ifall företagen är villiga att komma med i tjänsten. Ifall majoriteten av 

företagen är villiga att komma med i tjänsten, kan den antas vara värd att vidareutveck-

las.  
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8.1 Vad är cleantech?  

Cleantech är ett mycket brett ämnesområde som antas växa i framtiden till följd av de 

allt striktare energikraven och konsumenternas ökade kännedom om förnyabra energi-

källor och klimatförändringen. Arbets- och näringsministeriet har som mål att öka anta-

let nya arbetsplatser inom cleantech-sektorn med 40 000 fram till år 2020.  

 

Olika instanser definierar begreppet cleantech lite olika. Detta leder till att det är aning-

en diffust vad begreppet egentligen betyder och att begreppet får lite olika definitoner 

när man frågar folk vad de anser att ordet betyder. Cleantech som begrepp innebär ofta 

flera olika samhällsområden, såsom energiproduktion, -förbrukning och -lagring, av-

fallshantering, trafik och vatten.  

 

I Finland finns det kartbaserade webbtjänster där olika cleantech-relaterade åtgärder 

presenteras. Exempelvis Hinkumappi, som upprätthålls av Finlands Miljöcentral, visar 

olika åtgärder som vidtagits för att hindra klimatförändringen. Även Repowermap är en 

kartbaserad tjänst, som presenterar olika åtgärder som gjorts för att främja energieffek-

tivitet och förnybar energi. Repowermap koordineras i Finland av Teknologiska forsk-

ningscentralen VTT, men upprätthålls av en utländsk organisation. De ovan nämnda 

tjänsterna har som syfte att presentera olika sätt för att minska på den egna energiför-

brukningen och för att öka användningen av miljövänliga lösningar.  

 

Flera länder har webbsidor vars syfte är att samla ihop det egna landets cleantech-

företag och främja exporten av företagens produkter. I arbetet presenteras kortfattat den 

danska webbsidan State of Green, de svenska sidorna Enviro Sweden och Stockholm 

Cleantech samt Cleantech Holland, Nederländerna. På webbsidorna kan man bekanta 

sig med olika företag som är verksamma inom cleantech. Förutom Cleantech Holland 

presenterar sidorna företag men också företagens olika referensobjekt. Samtidigt kan 

man beställa rundvandringar till vissa objekt. På sidorna finns även information om 

kommande evenemang, aktuella nyheter med mera.  
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8.2 Främjandet av cleantech-export  

I Finland främjas företags export på flera olika sätt, exempelvis genom att företagen får  

 

 råd i ärenden som gäller internationalisering  

 möjlighet att bilda nätverk med olika organisationer och andra företag  

 kännedom om andra länders marknader  

 olika former av ekonomiskt stöd   

 

Det finns nätverk som utomlands berättar om finländska företag för att marknadsföra 

finländskt kunnande. Även underlättandet av export, genom att avlägsna hinder som 

försvårar exporten, är ett sätt att stöda företagen.  

 

GreenEnergyCases-tjänstens syfte är att samla ihop finländska företag som sysslar med 

förnybar energi och energibesparing, speciellt dem som har produktion av komponenter 

och apparater. Tjänstens skall hjälpa aktörer som främjar exporten att åskådligt kunna 

berätta om finländska företag. Åskådligheten uppnås genom att företagen lägger till sina 

referensobjekt till tjänsten: då kan utländska aktörer direkt se hurdana produkter företa-

gen erbjuder.   

 

Flera olika instanser och organisationer arbetar i Finland för att öka företags möjligheter 

att söka sig utomlands och inleda exportverksamhet.  

 

TeamFinland är ett nätverk bestående av arbets- och näringsministeriet, utrikesministe-

riet, undervisnings- och kulturministeriet samt statsrådets kansli. Även de utländska 

kontor och de offentligt finansierade organisationer som arbetar under ledning av mini-

sterierna tillhör TeamFinland-nätverket. Syftet med nätverket är bland annat att öka fin-

ländska företags internationalisering.  
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Bild 29: Bild på olika organisationer som tillhör TeamFinland-nätverket (E. Rikberg, 2015)  

 

Cleantech Finland är ett nätverk som består av experter och företag inom cleantech-

sektorn. Finlands Näringsliv är en arbetsgivarorganisation, som upprätthåller tjänsten 

Ympäristöfoorumi. Ympäristöfoorumi samlar ihop företag och deras samarbetsparter 

och bland annat sprider information om cleantech. Sitra är en fond, vars uppgifter fast-

ställs i lag. Sitra lyder under riksdagen. Finpro är en nationell organisation vars organi-

sation Export Finland har som syfte att hjälpa finländska små- och medelstora företag 

att få fotfästen på internationella marknader. Innovationsfinansieringsverket Tekes fi-

nansierar högskolors, företags och forskningsinstituts forskningsprojekt. Finnvera är ett 

statsägt finansieringsbolag och Finlands officiella Export Credit Agency dvs. exportga-

rantiinstitut. Arbets- och näringsministeriet svarar för bland annat att arbetsmarknaderna 

fungerar. Ministeriet beviljar tillsammans med NTM-centralerna hjälpmedel för att 

främja främst små och medelstora företags bl.a. konkurrenskraft. Utrikesministeriet 

stödjer finländska företags etablering utomlands, exempelvis genom att marknadsföra 

företag och genom att avlägsna handelshinder.  
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Bild 30: Bilden visar vad olika exportfrämjande organisationer erbjuder företag för tjänster (E. Rikberg, 2015)  

8.3 Exempel: GreenEnergyCases  

GreenEnergyCases är en kartbaserad tjänst vars syfte är att marknadsföra finländska 

företag, som arbetar främst med att tillverka komponenter och apparater för att utnyttja 

förnybar energi eller för att minska på energianvändning. Webbsidan presenterar företag 

och deras produkter eller tjänster via praktiska referenser, dvs. sådana projekt som före-

taget redan gjort. Projekten kan vara relaterade till energiproduktion med hjälp av för-

nybara energiformer, energilagring eller effektivare energiförbrukning för såväl småhus 

som större industriobjekt.  

 

Tjänsten möjliggör att finländska företag kan visa upp sina produkter och via det få 

kännedom både i Finland och utomlands, att organisationer som främjar export av 

cleantech har ett enkelt verktyg att presentera finländskt kunnande utomlands med och 

att utländska företag hittar finska produkttillverkare samlade på ett ställe.  

 

I tjänsten kan man välja att bekanta sig med olika ämnesområden, varefter referensob-

jekten som tillhör de valda ämnesområden syns på kartan. Tilläggsinformation fås ge-

nom att klicka på referensobjektet. Ett annat alternativ för att bekanta sig med företagen 

och deras produkter är att under kartan kolla på en tabell, där det framgår företagens och 

referensobjektens namn, platsen där referensobjektet finns samt vilka kategorier objek-

tet tillhör.   
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Tjänsten fungerar på finska och engelska. Om ett företag vill komma med i tjänsten men 

inte har för avsikt att just nu inleda export, är det möjligt för företaget att endast fylla i 

sina företags- och referensobjektuppgifter på finska. I detta fall kommer inte uppgifterna 

fram om man kollar på den engelska versionen av webbtjänsten.   

 

På webbsidan fyller företagen själv i uppgifter om sin verksamhet och företagets refe-

rensobjekt. Företaget kan fylla i flera olika referensobjekt, men för alla objekt skall 

minst en kategori väljas (biogas, värmepumpar, vindenergi, solvärme etc.). För att 

kunna fylla i sina uppgifter i tjänsten skall företaget per e-post be om användanamn och 

lösenord av Motiva.  

 

Vid skrivandet av slutarbetet är det gratis för företag att komma med i och att använda 

tjänsten.  

8.4 Intervjuerna och deras resultat  

Telefonintervjuerna gjordes under hösten 2014 och i början av år 2015. Intervjuerna 

gjordes som telefonintervjuer, eftersom det är snabbare för den intervjuade att svara på 

frågorna när denne inte behöver skriftligen skriva svar.  Dessutom är det för båda par-

terna enklare att ställa eventuella tilläggsfrågor om någonting kräver precisering.  

 

Majoriteten av de intervjuade företagen har valts ur Motivas företagsregister på basen 

av vissa kriterier. Exempelvis skall företaget vara inhemskt och tillverka produkter för 

utnyttjande av förnybar energi, företaget skall vara en finländsk återförsäljare av in-

hemska produkter för användning av förnybar energi alternativt skall företaget planera 

projekt vars mål är att energiförbrukningen eller utsläppen minskar.  

 

Företagen som valts ut kontaktades först via e-post. I e-postmeddelandet berättades det 

bland annat om GreenEnergyCases-tjänsten och intervjufrågorna. Efter att e-

postmeddelandet skickats kontaktades personerna, som fått meddelandena, per telefon 

för att komma överens om en intervjutid. De intervjuade representerade olika stora före-

tag. En del företag hade redan export utomlands medan en del verkade endast på den 

inhemska marknaden.  
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Intervjufrågorna var följande:  

1. Vänligen beskriv kort vad ni anser att cleantech är eller vad ni kommer att tänka 

på när ni hör begreppet.  

2. Hur skiljer sig ert företags huvudprodukt från era konkurrenters motsvarande pro-

dukter?  

3. Anser ni att ert företag är en del av cleantech-sektorn? Har ni marknadsfört ert fö-

retag som ett cleantech-företag?  

4. Idkar ert företag export och strävar ni efter att öka exporten? Om ni siktar utom-

lands, hurdant stöd anser ni att ni skulle behöva för att öka exportmöjligheterna?   

5. Anser ni att det finns behov för en tjänst som samlar ihop inhemska cleantech-

företag på ett ställe?  

6. Bekantade du dig med GreenEnergyCases-tjänsten på förhand? Kunde en sådan 

här tjänst passa ert företag?   

7. Är ni villiga att komma med i GreenEnergyCases-tjänsten? 

www.motiva.fi/GreenEnergyCases/fi  

 

Utöver dessa frågor ställdes det vid behov följdfrågor till huvudfrågorna. Detta för att få 

preciseringar och noggrannare information.  

 

På basen av telefonintervjuerna kan man konstatera att begreppet cleantech inte är enty-

digt. Tre fjärdedelar av de intervjuade ansåg att cleantech innebär ren teknologi och 

verksamhet som belastar naturen möjligast lite. Intervjuerna ger som resultat att alla fö-

retag ansåg att de tillhör cleantech-sektorn åtminstone delvis, men ändå hade endast en 

tredjedel använt begreppet i sin marknadsföring. En del intervjuade berättade att detta 

beror på att begreppet inte är klart definierat. Som önskemål gavs det att begreppets in-

nebörd borde klargöras entydigt, vilket dock kan vara svårt i praktiken.  

 

 

 

 

 

http://www.motiva.fi/GreenEnergyCases/fi
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De intervjuade ansåg i de flesta fallen att en exporttjänst, som samlar ihop finländska 

företag, är nyttig. De flesta tyckte att GreenEnergyCases-sidan är lätt att använda. En 

del intervjuade gav ändå förslag på förbättringar. Som förbättringsförslag sades bl.a. att  

 

- kartan, där de olika referensobjekten prickas på, kunde vara högre, eftersom Fin-

land är ett långt land  

- GreenEnergyCases-tjänsten kunde vara en egen hemsida istället för att den finns 

under Motivas hemsidor  

 

16 företag intervjuades, varav 15 ville komma med i webbtjänsten GreenEnergyCases. 

Av detta kan dras den slutsatsen, att företag har intresse för tjänsten och att det är lön-

samt att vidareutveckla webbsidan.  

 

 


