
Johtaminen 
Menestykseen ei aina vie pelkkä  

innovatiivinen tuote, vaan maailmaa 
muuttava johtamismalli. s. 6

Vedenkäyttö 
Elintarviketeollisuuden vastuullisuus 
on tiukasti kytköksissä veden laatuun 

ja sen määrän hallintaan. s. 4

Datan hyödyntäminen
Liikuntadatassa piilee merkittävä  

potentiaali niin kansanterveyden kuin  
liiketoiminnan kannalta. s. 10

UUSIN 
SILMIN 

Kilpailukyky. Talous ja terveys kulkevat käsi kädessä. s. 8
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Innovaatiot

Ihmisen luontainen halu kehittyä voi  
parhaimmillaan johtaa maailmaa mullistaviin  
innovaatioihin – jopa täysin vahingossa.  
Puheenvuorossa Jarkko Jämsén. s.2
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Tanskalainen Normal on 
värikäs, trendikäs, nuore- 
kas ja hauska. Edullisten 
hintojen ja tuttujen tuo-
temerkkien lisäksi vähit-
täiskauppaketju tarjoaa 
asiakkailleen viikoittain 
vaihtuvia tuoteyllätyksiä.

K ysy minulta, minä en pure 
lukee Helsingin Foru-
missa sijaitsevan Nor-
mal-myymälän myyjän 

T-paidassa. Suomeen vuosi sitten 
rantautuneen vähittäiskauppaket-
jun tyyli on mutkatonta ja helposti 
lähestyttävää. 

Ensimmäinen Normal avattiin 
Espoon Sellossa runsas vuosi sit-
ten. Nyt päivittäistavaroita myyviä 
kauppoja on Suomessa jo parisen-
kymmentä. Pääkaupunkiseudun li-
säksi myymälöitä on muun muassa 

Kauppakeskus Kampin uudessa Normal-myymälässä asiakkaat kulkevat labyrintissä, jonka varrelle tuotteet on aseteltu houkuttelevasti esille käytävän molemmin puolin.

Turussa, Tampereella, Kuopiossa 
sekä Seinäjoella. 

– Useimmat liikkeemme Suomes-
sa sijaitsevat isoissa kauppakeskuk-
sissa. Olemme huomanneet, että 
suomalaiset viettävät niissä mielel-
lään aikaa ostoksia tehden, toteaa 
Normal Finland Oy:n maajohtaja 
Lasse Lauridsen.

Yllätyksiä hyllyillä
Tanskalaisketju myy henkilökoh-
taiseen puhtauteen, ihon- ja hius-
tenhoitoon, hampaiden hoitoon 
sekä kodinhoitoon tarkoitettuja 
tuotteita. Valikoimiin kuuluu myös 
meikkituotteita, makeisia, kahvia, 
teetä, virvoitusjuomia ja pikkupur-
tavaa. Tarjolla on useita tunnettuja 
tuotemerkkejä kuten L’Oreal, Gil-
lette, Nivea, Garnier, Maybelline, 
Ajax ja Milka.

Normal-myymälässä asiakkaat 
kulkevat labyrintissä, jonka varrelle 
tuotteet on aseteltu houkuttelevas-
ti esille käytävän molemmin puo-
lin. Vieretysten voi olla shampoo-
ta, suklaata ja saippuaa. Sokkelos-
sa kulkiessa koriin kertyy tavaraa, 
jota ei edes tiennyt tarvitsevansa: 

kynttilöitä, hajustepusseja, hollan-
tilaista lakritsia, englantilaista teetä 
ja keksejä. 

– Normal-myymälät vaihtelevat 
kooltaan ja tuotevalikoimaltaan, 
mutta kaikissa on sama toiminta- 
idea ja konsepti. Haluamme tarjo-
ta ihmisille jännittäviä ostoskoke-
muksia: tuttujen tuotteiden jou-
kossa on aina uusia, erikoisempia 
tuotteita. Hyllystä voi löytyä esi-
merkiksi makeisia, joita asiakas 
on nähnyt matkoillaan ulkomailla, 
kertoo Normalin toimitusjohtaja  
Torben Mouritsen.

Yllätysten löytäminen, ”treasure 
hunting”, on olennainen osa Nor-
malin konseptia. Viikoittain vaih-
tuvien, eksoottistenkin tuotteiden 
avulla yritys haluaa tarjota asiak-
kailleen jotain ylimääräistä ja ai-
nutlaatuista – ja houkutella asiak-
kaat takaisin myymälään yhä uu-
delleen ja uudelleen. 

– Saamamme palautteen mukaan 
suomalaiset ovat ottaneet innostu-
neesti vastaan tämän uudenlaisen 
tavan shoppailla, Lauridsen toteaa.

– Olemme yllättyneitä ja ilahtu- 
neita siitä, miten hyvin meidät on 

otettu Suomessa vastaan. Alku näyt- 
tää lupaavalta, Mouritsen lisää.

Pysyvästi edulliset hinnat
Tuotteiden kiinteät ja edulliset hin-
nat kuuluvat Normalin strategiaan.

– Meillä ei ole tarjouksia tyyliin 
”osta kolme, maksa kaksi”, vaan 
hinnoittelumme perustuu aina yk- 
sikköhintaan. Pystymme myymään 
merkkituotteita kilpailukykyisin 
hinnoin, sillä tuomme tavarat suo-
raan jakelijoilta kaikkialta EU-mais-
ta. Ostamme tuotteet eri puolilta 
edullisin hinnoin ilman turhia vä-
likäsiä, Mouritsen selvittää.

Tuotteiden valikoimissa otetaan 
huomioon paikallisten asiakkaiden 
tarpeet ja toiveet.

– Suomessa asiakkaamme osta-
vat paljon ihonhoitoon liittyviä tuot- 
teita kuten kasvovoiteita ja – ja naa-
mioita, seerumeja ja meikkituottei-
ta, Lauridsen kertoo.

Vaikka Normalin valikoimaan 
kuuluu runsaasti miehille tarkoitet-
tuja tuotteita kuten partavaahtoja, 
deodorantteja ja hiustenhoitotuot-
teita, on suurin osa liikkeen asiak- 
kaista naisia. Laurindsenin mukaan 

Tavallista jännittävämmät  
ostokokemukset ovat täällä

teksti marja hakola 
kuva juho länsiharju

vaikuttaa siltä, että Suomessa naiset 
ostavat hyvinvointituotteita myös 
miesten puolesta. Tavoitteena on 
jatkossa houkutella uusia mies- 
asiakkaita Normaliin.

– Normaliin ovat tervetulleita 
kaikenikäiset asiakkaat, niin mie-
het kuin naiset, yksin tai yhdes-
sä. Shoppailu meidän liikkeissäm-
me on viihdyttävää ja jännittävää, 
Laurindsen lupaa.

Tavallisia tuotteita sekä
ainutlaatuisia elämyksiä
Ensimmäinen Normal-myymälä 
avasi ovensa Tanskassa vuonna 
2013. Tänään kauppaketjuun kuu-
luu yli 360 liikettä Tanskassa, Nor-
jassa, Ruotsissa, Hollannissa, Rans-
kassa ja Suomessa. 

Yrityksen nimi syntyi toimitus-
johtaja Mouritsenin mukaan siitä 
ajatuksesta, että vaikka me ihmi-
set olemme hyvin tavallisia – käym-
me suihkussa, pesemme hiuksem-
me ja siivoamme – olemme kuiten-
kin kaikki ainutlaatuisia yksilöitä.

– Normal myy tavallisia tuotteita 
ja ainutlaatuisia elämyksiä, Mourit-
sen kiteyttää.
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INNOVA ATIOT OVAT  elintärkeä osa maailmaamme. Innovaatioista pu-
huttaessa keskitytään usein teknologiseen kehitykseen tai liiketalou- 
delliseen potentiaaliin, mutta todellisuudessa innovointia tapah-
tuu kaikkialla; halu kehittyä on osa ihmisen sisäänrakennettua 
käyttäytymistä.  

A JATELLA ANPA ESIMERKIKSI  sitä, kun korkeushypyssä 
siirryttiin saksaus- tai pyörähdystyylistä floppaamiseen: 
Muutos tarkoitti parannusta hyppytuloksissa, mutta sa-
malla siihen liittyi vastustusta. Lopulta se pakotti kaikki 
kilpailijat muuttamaan omaa käyttäytymistään, jotta he 
pysyivät mukana tuloskehityksessä. Tämä on esimerkki 
radikaalista innovaatiosta, joita syntyy ihmiselämän  
jokaisella osa-alueella, jatkuvasti. 

KUTEN ÄLYKKYYS, on innovointi perusmuodossaan yk-
silössä. Siitä huolimatta ymmärrys ja tieto on kollektiivista. 
Kollektiiviseen historiaamme kuuluu tiedon siirto tarujen 
ja kertomusten kautta. Etenkin siinä vaiheessa, kun kehitim-
me taidon kirjoittaa, voitiin tietoa innovaatioista siirtää muut-
tumattomana sukupolvien ja pitkienkin matkojen yli. Tänä 
päivänä tieto liikkuu salamannopeasti kaikkialle maailmassa 
 – voimme nähdä kuinka painimme samojen asioiden kanssa, 
ja millä tavoin ratkomme täysin samoja haasteita, vaikkakin eri puo-
lilla maapalloa. 

KEHITTYNYT TIEDONSIIRTO  mahdollistaa meille entistä nopeammat ja 
paremmat mahdollisuudet innovoida. Siksi innovaatioilla on nyt suu-

rempi potentiaali kuin koskaan muuttaa maailmaa ja parantaa elä-
mänlaatua kokonaisvaltaisesti. Ei pelkästään ihmiskunnan, vaan 

planeettamme ekosysteemin tasolla. 

INNOVAATIOTA SYNTYY siis paikkariippumattomasti, usein 
vahingossa. Merkittävääkin kehitystä tapahtuu huomaamat-
tomina mikroparannuksina. Yhteiskunnalla on tärkeä rooli 
innovaatioiden kehittymisessä ja kehittämisessä, mutta 
etenkin kun puhutaan taloudellisesti merkittävistä inno-
vaatioista, tulee taivaankappaleiden olla täysin oikeassa jär-
jestyksessä. Idean lisäksi tarvitaan taho, joka pystyy rahoit-
tamaan sen toteutuksen sekä taho, joka kykenee viemään 
idean todellisuudeksi. On toisinaan puhdasta tuuria, että 
nämä tahot löytävät toisensa oikeassa ajassa ja paikassa. 

TEKNISEN TUOTEINNOVAATION  kääntäminen taloudel-
liseksi menestykseksi vaatii suurta määrää rahaa, aikaa sekä 

energiaa. Meillä on paljon parannettavaa siinä, miten radikaa-
lit innovaatiot viedään nopeammin ja tehokkaammin maail- 

malle, ja miten niistä viestitään suurelle yleisölle – tällä hetkellä 
olemme pahasti naapureitamme jäljessä.

Ihminen on luotu innovoimaan 

Jarkko Jämsén | Navia, Aivan & Jamsen perustaja, suunnittelija 
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Yhteistyössä

Pohjoismaiden johtava teknologiatapahtuma sinulle, joka  
työskentelet teollisuuden ja teknologian alalla ja haluat kasvattaa  
asiantuntemustasi, oppia uutta ja verkostoitua 
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K1 Katsastuksen tiimipäällikkö Petteri Nieminen kertoo yrityksen hyö-
dyntävän päivittäin Forté-tuotteita, jotka pitävät moottorin puhtaana. 

M iksi moottori ja polttoai-
nejärjestelmä tarvitsevat 
puhdistusta – nykymoot-

toreidenhan tulisi juuri toimia puh-
taasti? Fortén maahantuojan, Te-
calemit Oy:n myyntipäällikkö Jani 
Storck sanoo, että juuri huippuunsa 
hiotut moottorit ovat puhdistusai-
neiden kasvaneen kysynnän takana.

– Polttoainesuihku on peräisin 
halkaisijaltaan ihmisen hiusta vas-
taavasta suuttimen reiästä. Kun suu- 
tin likaantuu, pisarakoko polttoaine- 
sumussa kasvaa ja palotapahtuma 
heikkenee, Storck summaa.

Likaantumisen myötä polttoai-
ne ei syty moottorissa suunnitellul-
la tavalla. Kulutus kasvaa, päästöt 
lisääntyvät ja karstoittuminen ete-
nee. Seuraavaksi likaantuvat pääs-
töjen hallintaa tekevät EGR-venttiili 
ja hiukkassuodatin – molemmat kal-
liita vaihdettavia. 

– Suuri osa turbo-, EGR- ja hiuk-
kassuodatinongelmista voidaan eh-
käistä säännöllisellä polttoainejär-
jestelmän puhdistuksella. Forté- 

Puhdas moottori on  
ystävällisin ympäristölle

tuotteet ovat turvallisia käyttää: niil-
lä palautetaan moottori toimimaan 
suunnitellussa ympäristössä. 

Likaantunut vai viallinen? 
Koko maan alueella toimiva K1 Kat-
sastus otti Forté-tuotteet ketjun 
noin 70 katsastusaseman valikoi-
miin viisi vuotta sitten. Markki-
nointijohtaja Ville Rutasen mukaan 
puhdistusaineet haluttiin K1-kat-
sastusasemien palveluvalikoimaan, 
sillä niiden tarve näytti kasvavan. 
Etenkään kaupunkiajossa mootto-
rit eivät lämpene riittävästi ja ennen 
pitkää se näkyy päästömittauksissa.

– Autossa ei välttämättä ole tek-
nistä vikaa, vaan pelkkä karstoit-
tuminen voi aiheuttaa hylkäyksen 
päästömittauksissa, tai kohonneet 
lukemat kertovat karstoittumisen 
etenemisestä. Forté on edullinen 
tapa kokeilla, onko kyse likaantu-
misesta vai viasta. Usein puhdistus 
riittää, Rutanen sanoo.

Viiden vuoden aikana kymme-
niltä K1-ktsastusasemilta on ker-

tynyt vahva asiakaspalaute: tuot-
teet toimivat ja osa asiakkaista pis-
täytyy asemilla myös katsastusvä-
lin aikana ostamassa tarvitseman-
sa puhdistusaineen. Forté-tuotteet 
ovat Rutasen mukaan asemien eni-
ten myyty oheistuote. K1-katsastus-
asemilla ohjataan käyttämään tuot-
teita ennaltaehkäisevästi.

– Jos puhdistuksen tekee aina 
katsastuksen yhteydessä, päästöon-
gelmien syntymistä pääsee ehkäise-
mään ennakoivasti. Moottori on ai-
na puhdas ja esimerkiksi turboah-
timen muuttuvageometriset siivet 
saavat tarvitsemaansa voitelua.

Mitä puhtaammin, sen 
päästöttömämmin 
Storck huomauttaa, että moottorin 
likaantumisesta pitää huolehtia eni-
ten autoissa, jotka ovat kaikkein vä-
häpäästöisimpiä – hybrideissä ja la-
dattavissa hybrideissä. Syy on sa-
ma kuin kaupunkiajossa: mitä har-
vemmin moottori saavuttaa varsi-
naisen käyntilämpötilan, sitä mer-
kittävämpää on likaantuminen.

– Hybridi valitaan usein ympäris-
tösyistä. Kun moottorin likaantumi-
nen ehkäistään, se toimii suunnitel-
lulla tavalla – monimutkaisemmas-
ta asiasta ei ole kyse. Mitä puhtaam-
min polttoaine palaa, sitä vähem-
män pakoputkesta tulee päästöjä.

Autotekniikan kehittyessä autoilun päästöt vähene-
vät ja polttoaineen kulutus laskee. Tähän päästään, 
kun polttoainejärjestelmä ja moottori ovat puhtaita.

Satakunnan ammattikorkea- 
koulun tutkimuskeskus 
Wander käynnisti syksyllä 
2019 vesihankkeen, jonka 

nimeksi valikoitui Kilpailuetua Sa-
takunnan elintarviketeollisuuden 
ja ruokaketjun veden laadusta ja 
laadunhallinnasta. Hankkeen to-
teuttajiin lukeutuvat lisäksi Pyhä-
järvi-instituutti, Satafood Kehittä-
misyhdistys ja Prizztech Oy. Elin-
tarvikeyrityksiä projektissa on mu-
kana 23.

– Tavoitteena on löytää työka-
luja veden laadun ja määrän koko-
naisvaltaiseen hallintaan. Samalla  
hankkeessa selvitetään vaikutuksia 
energia- ja tuotantokustannuksiin 
sekä arvioidaan Satakunnan elin-
tarviketeollisuuden  tulevaisuuden 

ennustettavissa olevaa  vedenkäyt-
töä, kertoo sisältöjohtaja Marko Jori 
Pyhäjärvi-instituutista.

Satakuntalaisille yrityksille jär-
jestetään infotilaisuuksia ja jaetaan 
tietoa innovaatioista. Samalla han-
ke toimii yhteistyöfoorumina.

Kerätty tieto jakoon
Osuuskunta Satamaito ja peruna-
jauhoistaan tunnettu Finnamyl Oy 
ovat edelläkävijöitä vesivastuul-
listen ratkaisujen kehittämisessä. 
Hankkeen kautta ne haluavat ja-
kaa tietoa myös muille yrityksille.

– Hanke on auttanut meitä luo-
maan uusia kontakteja, käymään 
keskusteluja ja saamaan ajankohtai-
sia tutkimustuloksia vedenkäytön 
hallinnasta, kiteyttävät Satamaidon 

toimitusjohtaja Anniina Honkanen 
ja Finnamylin asiantuntijana työs-
kentelevä Tauno Henttinen.

Ulvilassa sijaitseva, meijerituot-
teita valmistava Satamaito käyttää 
talousvettä niin pesemiseen, jääh-
dytykseen kuin höyryn tuotantoon. 
Yhtä tuotettua maitolitraa kohti tar-
vitaan kolme litraa vettä. 

– Olemme tehneet vesien käytön 
optimointia jo usean vuoden ajan. 
Pyrimme kierrättämään vettä ja sen 
sisältämää lämpöenergiaa proses-
seissa mahdollisimman paljon esi-
merkiksi kiinteistön lämmityse-
nergiaksi. Jäähdytysvesiä voidaan 
käyttää uudelleen pesutarkoituk-
siin, Honkanen kertoo. 

Finnamylin Kokemäen tehtaalla 
talousvettä tarvitaan ennen kaik-

kea lopputuotteen viimeiseen pe-
suvaiheeseen. Siellä vettä kuluu pe-
runajauhokiloa kohti kaksi litraa. 

– Olemme tehostaneet vesikier-
rätyksiä siirtymällä tasosuodinpro-
sessin ja 12-portaisen vastavirtape-
sujärjestelmän käyttöön. Niiden 
ansiosta vedenkulutus laski kah-
teen litraan entisen 12—15 litran si-
jasta, Henttinen kertoo.

Raaka-ainetonnia kohti vettä ku- 
luu nyt yhden kuution verran, mut-
ta tavoitteena on päästä 0,7:ään 
kuutioon. Tavoitetta edistää haih-
dutusväkevöintilaitos, joka erottaa 
tärkkelysperunasta talousvettä kor-
vaavaa kondensaattivettä. Sen läm-
pöenergiaa hyödynnetään proteii-
nin saostusvaiheessa sekä peruspro-
sessin pesuissa. Vedenkäytön tehos-
tamisen pitää olla yritykselle tuo-
tantotaloudellisesti kannattavaa ja 
energiankulutusta laskevaa. 

Jätevesiä hyötykäyttöön
Talousvesien ohella jätevedet ovat 
elintarviketeollisuudessa merkit-
tävä kustannuserä. Satamaidos-
sa pesuvedet menevät Envor Pori 
Oy:n biokaasulaitokseen. Finna-
myl käsittelee prosessin jätevedet 
omalla puhdistamolla. Molemmat 
yritykset hyödyntävät tehokkaas-
ti prosessien sivuvirtoja. Satamai-
don prosessista saadaan laktoosi-
liuosta, joka sopii porsaiden rehuk-
si. Kunnallisella jätevedenpuhdis-
tamolla syntyvästä lietteestä teh-
dään lannoitetta. 

Vastuullista  
vedenkäyttöä

Satakunnassa tutkitaan, miten elintarviketeollisuuden ja ruokaketjun veden laadun ja laadunhallinnan avulla saataisiin kilpailuetua alueen yrityksille. 

Satakunta tunnetaan satojen elintarvikeyritysten ja vastuutuottajien  
ruokamaakuntana. Alueella sijaitsee useita vesi-intensiivisiä jalostuslaitoksia. 
Joukko yrityksiä on mukana tutkimuskeskus Wanderin käynnistämässä 
hankkeessa, jossa etsitään ratkaisuja vedenkäytön tehostamiseen. 
teksti ritva-liisa sannemann  kuva shutterstock

Finnamylin prosessista muodos-
tuu sivutuotteina perunarehua, pe-
runaproteiinia ja luomulannoituk-
seen hyväksyttyä nestemäistä lan-
noitetta. Biologisen puhdistamon 
ylijäämäliete voidaan hyödyntää 
peltolannoitteena.

Yksi hankkeen tavoitteista on 
kirkastaa Satakunnan roolia vas-
tuullisen ruokaketjun rakentajana. 
Luonto on suonut alueelle runsaan 
pohjavesivarannon, hyväkuntoiset 
luonnon pintavedet, otolliset kas-
vuolosuhteet ja maaperän esimer-
kiksi perunan, porkkanan ja soke-
rijuurikkaan viljelyyn. 

– Satakunnan erinomaiset olo-
suhteet ovat kilpailuetu, joka sai-
si näkyä selkeämmin maakunnan 
elintarvikkeiden markkinoinnissa. 
Tuotteista voisi löytyä teksti: Käy-
tämme vastuullisesti puhdasta vet-
tä, Jori ehdottaa. 

Maakunnassa toimii yli 200 elin-
tarvikealan yritystä ja yli tuhat so-
pimustuottajaa. Lukuisat hankkeet 
pyrkivät välittämään tutkittua tie-
toa, jolla maaperän kasvukunto ja 
ruokaketjun laatu säilytetään.

teksti jp honkanen  kuva eino ansio

RAKENNUKSET IKUISESTI
KUIVIKSI

www.safedrying.fi

Lukuisten tyytyväisten 
asiakkaiden suosittelema.
Lue referenssitarinat
nettisivuilta.
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S im racing eli elektroni- 
nen moottoriurheilu kas- 
vaa alana voimakkaas-
ti. Koronan takia myös 
tunnetuimmat F1-kus-

kit siirtyivät harjoittelemaan ja jo-
pa kilpailemaan ajosimulaattoreil-
la, joissa radat, autot ja säännöt jäl-
jittelevät pilkuntarkasti reaalimaail-
maa. Heidän näkyvyytensä sosiaa-
lisissa medioissa kasvatti sim racin-
gin suosiota entisestään. Valtaväes-
tölle vielä suhteellisen tuntematon 
laji omaa maailmalla valtavan mark-
kinapotentiaalin, johon Tampereen  
Hervannasta ponnistanut yritys tart-
tui juuri oikeaan aikaan. 

Granite Devices Oy on pelilaite- 
ja teknologiakehittäjä, joka valmis-
taa Simucube-tuotteita. Näistä tun-
netuin on Simucube 2, jo-
ka ajosimulaattorin ratin 
voimapalautejärjestelmä-
nä aiheuttaa sen, että si-
mulaattorilla pelaaminen 
on aidon tuntuista – jokais-
ta kuoppaa ja käännöstä 
myöten.

Yrityksen kasvu on ol-
lut viime vuosina valtavaa, ja vuo- 
den 2021 tulos oli jälleen ennätyk-
sellinen. Mikä siis on hervantalai-
sen yrityksen salaisuus? Perustaja 
Tero Kontkanen tunnistaa tuotteen 
ja sen aiheuttaman hypen voiman, 
mutta se ei kuitenkaan ole firman 
tärkein menestyksen salaisuus.  

Verta, hikeä ja kyyneliä
..ei yrityksessä vuodateta. Siihen 
liittyen Kontkanen nostaa esiin 
sanan ihmiskoe. Vaikka sanalla it-
sessään on negatiivinen klangi, 
on merkitys termin takana kaik-
kea muuta. Yrityksen perustajalle 
se tarkoittaa ihmisiin suhtautumis-
ta ajattelevina ja tuntevina yksilöi-
nä, ja vielä tarkemmin sitä, mihin 
kaikkeen se voisikaan johtaa. 

Kun Simucube oli vasta ajatuk-
sen tasolla, Kontkanen aavisti, et-
tä hänellä on käsissään jotain, mi-
kä voisi menestyä. Teknisen osaa-

misen lisäksi tarvittaisiin kuitenkin 
jotain, millä ruokkia työntekijöiden 
motivaatiota ja vastuunottoa. Ih-
misläheinen johtajuusmalli tun-
tui loogiselta, ja hän halusi uskoa 
siihen, että kun pistää firman ih-
misen kaiken etusijalle, niin myös 
asiakkaat kiittävät ja firma menes-
tyy. Vuosia kului ja hypoteesi to-
disti itsensä. 

– Henkilökohtaisella tasolla tär-
kein vientituotteemme on ratkai-
sumallimme ”kaikkiin maailman 
ongelmiin”. Pohjimmiltaan se pe-
rustuu ihmisten kunnioittamiseen. 
Haluamme näyttää muille, että tä-
mä todella kannattaa, Kontkanen 
julistaa. 

Henkilöstön hyvinvoinnin luuli-
si jo 2020-luvulla olevan jokaiselle 

yritykselle ääneen lausumaton it-
sestäänselvyys, ei vain pakollinen 
osa yrityksen julkaisemaa vastuul-
lisuusstrategiaa. Kuitenkin kaikki 
tietävät, että menestynyt liiketoi-
minta ei pyöri pelkällä ihmislähtöi-
syydellä, vai hetkinen, pyöriikö? 

– Ihmisten aitoa kunnioittamista 
ei voi korostaa liikaa. Menestyksen 
kaavan voisi tiivistää yllättävänkin 
yksinkertaiseksi: Kun arvostaa ih-
misiä, he ovat parempia työnteki-
jöitä. Kun työntekijät viihtyvät, pi-
tävät he myös asiakkaista parem-
paa huolta. Kun asiakkaista pide-
tään huolta, tuo se firmalle menes-
tystä, Kontkanen kiteyttää. 

Tämän jälkeen puskaradio pu-
huukin puolestaan, ja kestävän 
kasvun resepti on lähes valmis.

Vientituotteena johtaminen
Kontkasen mielestä maailma ei kui-
tenkaan ole vielä täysin havahtunut 

siihen, että autoritäärisen johtami-
sen ja mikromanageroinnin aika on 
auttamattomasti ohi. Suuntaus nä-
kyy maailmalla, mutta työtä riittää 
edelleen. Monien maailmalla sekun-
neissa menestyneiden kasvuyritys-
ten taustalta paljastuu viimeiseen 
hikitippaan puskettu henkilöstö, jol-
le ei yrityksen huimasta tuloksesta 
jää käteen kuin huonoja muistoja. 

Toimitusjohtaja Hannu Harju al-
lekirjoittaa muutoksen tarpeen. 

– On tärkeää päästä eroon 1990- 
luvun toimintamalleista. Uudet su-
kupolvet eivät enää hyväksy ylhääl-
tä alas tulevaa, autoritääristä tapaa 
johtaa. Isot konsernit heräävät tähän 
luultavasti vasta 10 vuoden päästä, 
jolloin voi olla jo liian myöhäistä. 
Ihmiset haluavat, että heitä kuun-

nellaan ja arvostetaan, sum-
maa Harju.

– Meille tärkeää on val-
mentava johtamismalli. 
Kaikkien mielipiteitä kun-
nioitetaan ja vapautta sekä 
vastuuta saa jokainen niin 
paljon kuin on valmis kan-
tamaan. Tämä on esimerk-

ki, jota haluamme viedä maailmal-
le, kertoo Harju.

Simucubessa henkilöstö omistaa 
yrityksen kaikki osakkeet, mikä on 
tapa kannustaa työntekijöitä näke-
mään asiat omistajan silmin. Pää-
omasijoittajat loistavat poissaolol-
laan, jolloin kaikki päätösvalta on 
täysin työntekijöiden käsissä. Jos 
työsuhde loppuu, tulee osakkeet 
myydä henkilöstölle – näin päätös-
valta myös pysyy työntekijöillä. 

– Tämä on meidän tapa kannus-
taa työntekijöitä näkemään asiat 
omistajan silmin. Kun tehdään hy-
viä asioita, se näkyy myös luvuissa, 
todistetusti, sanoo Harju.

Kasvupolulle ilman aiempaa 
teknologiaosaamista 
Miten teknologiajohtajana maail-
malla näyttäytyvän ajosimulaatto-
rin ratin toimintaa ohjaava Simucu-
be 2 sitten syntyi? Joukkorahoituk-

Granite Devices nousi hetkessä pienestä Tee se itse -bisneksestä maailman 
arvostetuimman eSports-oheislaitteen kehittäjäksi. Mutta miten se tapahtui?  
Menestykseen ei vienyt sattuma, vaan vankkumaton tahto rakentaa  
organisaatio valtavirrasta poikkeavalla tavalla.  
teksti niina linna ja content house  kuvat eino ansio

“
Tärkein tuotteemme on 
ratkaisumalli ’kaikkiin 
maailman ongelmiin’. 
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Henkilöstön hyvinvointi on avain myös Simucuben menestykseen.  
Sen tietävät toimitusjohtaja Hannu Harju, yrityksen perustanut Tero  
Kontkanen sekä People & Culture manager Tiina Knight.

sen kautta lanseerattu Simucube 1 
meni kuin kuumille kiville. Kontka-
nen kertoo, että koska ohjaimesta 
haluttiin tehdä kuluttajaystävälli-
sempi, kehitettiin nyt myytävä Si-
mucube 2.

– Tällä hetkellä yritys valmistaa ja 
kehittelee myös ratteja sekä muita 
oheistuotteita. Olennaista on, että 
jokainen työntekijä ymmärtää kas-
vavan alan muuttuvan ja kehittyvän 
luonteen, kertoo Kontkanen.

Vaikka kyseessä on teknologia- 
yritys, Harju ei näe ongelmaa siinä, 
että työntekijällä ei ole aiempaa ym-
märrystä tekniikasta. Tärkeintä on 
halu oppia uutta.

Myös People & Culture Manager 
Tiina Knight summaa, että yritys 

haluaa nimenomaan tukea uuden 
työntekijän kasvua ja kehitystä.

– Meillä työntekijä on tärkein osa 
työyhteisöä. Haluamme tukea kas-
vupolkua yrityksen sisällä, ettei käy 
niin, että mielekkään tekemisen 
puutteen vuoksi halutaan vaihtaa 
työnantajaa, Knight kertoo.

Simucubelaisille tarjotaan lou-
nastauon lisäksi puolen tunnin pal-
kallinen happihyppely. 

– Meillä ei ole kiireen tunnetta. 
Emme juokse turhasta palaverista 
toiseen, vaan työhön saa keskittyä 
rauhassa. Tämä palvelee niin asiak- 
kaita kuin koko firmaa pitkällä täh-
täimellä.

Samaa mieltä on puoli vuotta sit-
ten yrityksessä aloittanut Account 
Manager Maria-Teresa Vuotari. 
Vaikka ihmiset ovat vastuussa eri 
asioista, yhteishenki on vahva. 

– Monissa firmoissa toiminta-
tavat ovat jo vakiintuneet ja siitä 
syystä aika joustamattomia. Tääl-
lä niin omaan kuin yleiseen toimin-
taan pääsee vaikuttamaan ja autta-
maan kehittämisessä. Kun vastuuta 
haluaa, sitä myös annetaan. Tämä 
kertoo siitä, että työntekijän osaa-
miseen luotetaan.

Vuotari harrastaa itse ralli sprin-
tia, rallia sekä sim racingia, joten 
ymmärrystä aiheesta löytyy. Hänen 
ensi vuoden tavoitteensa on päästä 
ajamaan rallin SM-sarjaan. 

– Saan työssä yhdistää intohi-
mon niin bisnespuoleen kuin har-
rastukseenikin. Myös asiakkaani 
ovat usein innoissaan siitä mitä me 
teemme, joten saan jakaa innostuk-
seni heidän kanssaan.

Oleskelutilasta löytyy ajosimu-
laattoreita, johon Simucubelaiset 
voivat istahtaa pelaamaan aina kun 
siltä tuntuu. 

Yrityksellä on rekrytointiproses-
si päällä ja toiveena on löytää moti-
voituneita ja kasvavaan alaan intohi-
moisesti suhtautuvia työntekijöitä. 

– Kasvu on nyt kovaa. Tilaisuu-
teen kannattaa tarttua, sillä yrityk-
sen tulevaisuuteen pääsee vaikutta-
maan juuri nyt, Knight kannustaa.

Sim Racing  
kasvattaa 
suosiotaan
n Elektroninen moottori- 
urheilu eli Sim Racing on 
vahvassa nosteessa. Se on 
ainoa tietokonepelaamisen 
muoto, jossa ei ole fantasia- 
elementtejä. 

n Pähkinänkuoressa laji 
yhdistää e-urheilun perin-
teiseen moottoriurheiluun.

n  Ajosimulaattori jäljittelee 
aitoja ajoratoja, olosuhteita, 
autoja ja kilpailusääntöjä. 
Näin esimerkiksi F1-kuljet-
tajat voivat harjoitella to-
denmukaisissa olosuhteissa.

n  Lajissa mittelöidään jo 
omissa palkintosarjoissaan, 
mutta simulaattorin kautta 
on hypännyt kilpakuljettajia 
myös oikean auton rattiin 
– ja etenkin toisin päin.

Ihmiskoe, jossa 
panoksena oli  
koko liiketoiminta 

Simucube 2 -tuotteen  
suosio on ollut valtavaa. 
Ajosimulaattorin suosio  
perustuu ratin aidon- 
tuntuiseen voimapalaute- 
järjestelmään. 
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Progres ja Progut -tuotteita kehittämässä ollut Hankkija Oy:n kehitys-
päällikkö Hannele Kettunen esittelee Jahti&Vahti-koiranruokia.

H ankkijan rehuliiketoimin-
nan innovaatioiden juuret 
ulottuvat yli 30 vuoden 

taakse, jolloin silloinen Suomen 
Rehu alkoi edelläkävijänä kehittä-
mään rehuentsyymejä. Investoinnit 
biotekniseen kehitystyöhön toivat 
tullessaan huippuasiantuntijoita, 
poikkitieteellistä osaamista ja po-
lun nykyiseen tutkimusverkostoon. 

– Teemme yhteistyötä kotimais-
ten ja ulkomaisten yliopistojen, tut-
kimuslaitosten ja -yhtiöiden kanssa. 
Näin innovaatioita pystytään tes-
taamaan ensin laboratorioissa ja sit-
ten koetiloilla ennen tuotantoa, ker-
too tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja 
Juhani Vuorenmaa Hankkijan re-
huliiketoiminnasta.

Vuorenmaa on ollut mukana re-
hujen tuotekehityksessä pitkään. 
Merkittävää hänestä on, että katse 
ymmärrettiin varhaisessa vaiheessa 
kohdistaa suomalaiseen luontoon ja 
teollisuuden sivuvirtoihin. 

Pitkällisen tutkimustyön tulok-
sena löydettiin resiinihapot, jotka 

Pihkasta kansainvälinen 
menestys rehutuotantoon

ovat peräisin havupuiden pihkas-
ta. Ne eristetään sellun keittolie-
men mäntyöljystä tislaamalla. Re-
siinihapot vahvistavat eläinten suo-
likudosta ja vähentävät tulehduk-
sien aiheuttamia kudosvaurioita ja 
siten antibioottien käyttötarvetta.

– Metsäteollisuuden sivuvirto-
jen hyödyntäminen on osa kierto-
taloutta ja Hankkijan vastuullista 
toimintaa, Vuorenmaa huomauttaa.

Resiinihappojen pohjalta Hank-
kijalla kehitettiin Progres-rehuaine, 
jolle on saatu kattava kansainvälinen 
patenttisuoja. Progresin käyttö al-
koi vuonna 2014 siipikarjan rehuis-
ta, mutta on laajentunut myös siko-
jen ja nautojen ruokintaan. Valtaosa 
sen valmistuksesta menee vientiin.

Progres on ainutlaatuinen tuote, 
jonka on todettu tukevan eläinten 
suolistoterveyttä ja parantavan nii-
den hyvinvointia ja kasvua.  

Hyvinvointia hiivan voimalla
Toinen merkittävä innovaatio on 
löytynyt panimoteollisuudesta. 

Oluen valmistuksessa syntyy sivu-
tuotteena hiivalientä, joka sisältää 
arvokkaita ainesosia. Kun panimo-
hiiva pilkotaan happokäsittelyssä 
pieniksi paloiksi, vapautuvat hii-
vasolun aktiiviset aineet eläimelle 
hyödylliseen muotoon.

Tästä panimoteollisuuden sivu-
virrasta Hankkija kehitti patent-
tisuojatun Progut-tuotteen, joka 
sitoo haitallisia kolibakteereja ja 
muokkaa eläimen immuunipuo-
lustusta. Lisäksi se edistää nauta-
karjalla pötsin toimintaa. 

– Tutkimusten mukaan Progut 
on tehostanut nautojen rehujen su-
latusta ja nostanut maitotuotosta 
keskimäärin 1,8 litraa lehmää kohti 
päivässä, Vuorenmaa kertoo.

Progut-valmistetta käytetään ny-
kyään myös kotimaisen Jahti&Vahti- 
koiranruokasarjan tuotteissa. Se on 
Suomen myydyin koirien kuiva-
muona, joka valmistetaan Liedossa.

Yksi isoista haasteista Hankkijal-
la on vähentää kotieläintuotannon 
vaikutusta ilmastonmuutokseen. 
Tutkimusverkostossa selvitetään-
kin, voidaanko yksilöllisellä ruokin-
nalla vaikuttaa metaanituotantoon.

Hankkija Oy on Suomen johtava 
rehuteollisuuden ja maatalouskau-
pan toimija. Se kuuluu Danish Agro 
-ryhmään, joka on Euroopan suu-
rimpia maatalouskaupan toimijoita. 

Hankkija löysi metsäteollisuuden ja panimoalan  
sivutuotteista ainesosia, joiden ansiosta kuluttajan 
pöytään saadaan vastuullisesti tuotettua ruokaa.

MSD Finland Oy:n Petri Lehto ja Novartis Nordicin Antti Viitanen työs-
kentelevät Lääketeollisuus ry:ssä EU- ja innovaatioasioiden parissa.

K ansantalouden ja hyvin-
voinnin välillä on vahva 
yhteys – talous kulkee käsi 

kädessä terveyden kanssa. Tämän 
on myös koronapandemia osoitta-
nut.

– Pandemioiden ja muiden ter-
veyden haasteiden ratkaisemi-
seen tarvitaan sekä kansallisia et-
tä EU-tason ratkaisuja. Niin ihmis-
ten terveyden, talouden elpymisen 
kuin koko Euroopan kilpailukyvyn 
näkökulmasta on äärimmäisen tär-
keää, että eurooppalainen toimin-
taympäristö on kannustava tutki-
mukselle ja innovaatiotoiminnalle, 
kertovat Lääketeollisuus ry:n työ-
ryhmissä EU- ja innovaatioasioiden 
parissa työskentelevät MSD Finland 
Oy:n Petri Lehto ja Novartis Nor-
dicin Antti Viitanen.

Lehto ja Viitanen korostavat, et-
tä tähän tarvitaan kansainvälistä 
yhteistyötä sekä vahvaa EU-poli-
tiikkaa, ja siksi myös Suomen on 
syytä ottaa aktiivisesti osaa juuri 
meneillään olevaan EU-sääntelyä 

Terveysalalle uutta kasvua  
innovaatiopolitiikan voimin

koskevaan uudistukseen.
– Uudistuksessa määritellään 

muun muassa niitä ehtoja, joilla 
uudet lääke- tai rokoteinnovaatiot 
voivat saada kliinisen lääketutki-
muksen perusteella luvan käyt-
töön, eli niin sanotun myyntiluvan 
sekä kannusteita uusien innovaati-
oiden kehittämiselle. Teollisuudel-
le asetettavat lisävaatimukset tai 
heikennykset kannusteissa haittaa-
vat kehitystä, joka on vuosikym-
menien aikana Euroopassa saatu 
aikaan, Viitanen avaa.

Vahva toimintaympäristö
Talouden elpymisessä tutkivalla 
lääketeollisuudella ja koko terve-
ysalalla voi olla merkittävä rooli ko-
ko Euroopassa, mutta myös Suo-
messa. Terveysalalla on mahdol-
lisuus tuoda maahamme lisää tut-
kimustoimintaa ja kansantalouden 
kasvua, enemmän tuotantoinves-
tointeja, osaamista sekä työpaik-
koja. Tämän lisäksi saamme etuno-
jassa aivan uusimpia ja vaikuttavia 

työkaluja sairauksien ennaltaeh-
käisyyn, diagnosointiin ja hoitoon. 

– Terveysalan kasvustrategia on 
kansainvälisessä vertailussa loista-
va esimerkki eri politiikka-alojen 
välisestä yhteistyöstä, jolla ediste-
tään toimialan kasvua ja innovaati-
oita. Suomessa se tarjoaa terveys- 
alalle vahvan ja myönteisen toi-
mintaympäristön. Meillä on tarjolla 
siihen kuuluvaa osaamista, tekno-
logiaa ja yhteistyön rakenteita, jot-
ka ovat erittäin tärkeitä kilpailute-
kijöitä, mitä lääketeknologian tar-
peisiin tulee, Lehto listaa.

Lääketeollisuus on Euroopalle 
tärkeä vientiala ja työllistäjä. 

– Suomen aktiivisempi ote eu-
rooppalaisessa terveysalan teol-
lisuuspolitiikassa voisi vahvistaa 
mahdollisuuksia houkutella entis-
tä enemmän lääketeollisuuden in-
vestointeja sekä lisätä tutkimustoi-
mintaa ja vientiä sekä parantaa kor-
kean osaamisen työpaikkojen syn-
tymistä, Lehto ja Viitanen kertovat.

Heidän mielestään Suomi on 
aina jakanut EU:n tavoitteet osaa-
miseen perustuvasta teollisuus- ja 
kasvupolitiikasta, ja tällä linjalla on 
tärkeä jatkaa. Nyt onkin erityisen 
tärkeää, että Suomi huolehtii, että 
komission uudistuksissa varmis-
tetaan Euroopan kilpailukyky tu-
levaisuudessakin.

Tänä vuonna julkistetaan Euroopan komission esitys 
lääkelainsäädännön uudistamisesta. Lääketeollisuus ry 
haluaa varmistaa, että kilpailukyky alalla säilyy. 

teksti ritva-liisa sannemann  kuva teemu heikkilä

teksti lääketeollisuus ry  kuva emma rinneheimo

Sivuvirrat kelpaavat 
maanparannusaineiksi

MAAKIERTO KP -hankkeen tavoitteena on kehittää maatalouden, voimalaitoisten ja teollisuuden sivuvirroista maanparannusaineita.

S uomen metsien kasvuky-
vyn tehostaminen on tär-
keää, jotta pystymme vas-
taamaan puuaineksen kas-

vavaan kysyntään, hillitsemään il-
mastonmuutosta sekä ehkäisemään 
ravinnehuuhtoutumia. 

Metsämaan lannoittaminen antaa 
puun kasvulle otolliset lähtökohdat. 
Centrian TKI-koordinaattori Leena 
Favénin ja Luken tutkimusprofessori 
Pasi Raution ongelmaksi on kuiten-
kin muodostunut lannoitteiden saa-
tavuus. Venäjän hyökkäyssota Uk-

rainaan on päättämässä lannoittei-
den itätuonnin. MAAKIERTO KP 
-hanke pyrkii löytämään ratkaisu-
ja lannoiteongelmaan.

– Tavoitteenamme on kehittää 
lannoitteita ja maanparannusai-
neita, joiden raaka-aineina käyte-
tään voimalaitosten, teollisuuden ja 
maatalouden sivuvirtoja. Niillä voi-
taisiin korvata neitseellisesti tuo-
tettuja lannoitteita, Favén sanoo.

Voimalaitosten polttoprosessissa 
syntyvä fosfori- ja kaliumpitoinen 
tuhka olisi hyvä lannoite ja maanpa-

rannusaine. Sen raskasmetallipitoi-
suudet voivat joissakin olosuhteis-
sa ylittää muutamien aineiden osal-
ta peltomaan lannoitteille määritel-
lyt raja-arvot. Laki kieltää orgaanis-
ten sivuvirtojen käytön metsälan-
noitteena.

Polttokokeista hyviä tuloksia
Centria on toteuttanut polttokokei-
ta leijupetipolttoa hyödyntävien 
Toholammin Energian polttolai-
toksessa ja Savonia AMK:n energia-
tutkimuskeskuksessa. Niissä on tes-

tattu, voisiko dolomiitin lisääminen 
polttolaitosten puupohjaiseen polt-
toainevirtaan vähentää kattilan kor-
roosiota sekä tuhkan raskasmetalli-
pitoisuuksia luovuttaessa turpeen-
poltosta. KP Maakierto -hankkeessa 
selvitetään myös keinoja muuttaa 
raskasmetalleja niukkaliukoiseen 
muotoon.

Polttokokeiden koordinoinnista 
vastanneen Centrian TKI-kehittäjä 
Riku Nivan mukaan kokeet osoit-
tavat alustavasti dolomiitin paitsi 
alentavan tuhkan haitta-ainepitoi-
suuksia myös vähentävän poltosta 
syntyviä haitallisia savukaasuja ja 
kattilan korroosiota.

– Tuhkan haitta-ainepitoisuudet 
laskivat raja-arvojen alapuolelle , jo-
ten syntynyttä tuhkaa on mahdollis-
ta käyttää lannoitteena tai maanpa-
rannusaineena. Toivottavasti tulok-
set tuhkan haitta-ainepitoisuuksien 
vähenemisessä herättävät voimalai-
tosten ja viljelijöiden mielenkiinnon 
tuhkan laajempaan hyötykäyttöön, 
Niva sanoo.

Polttokokeiden positiivisten tu-
losten pohjalta Centria on käynnis-
tänyt teknistaloudellisen selvityk-
sen, jossa arvioidaan dolomiitin ja 
kalsiitin käytön taloudellista kan-
nattavuutta ja ympäristöhyötyjä.

Tuhka ja mädätysjäännös
kiihdyttävät taimien kasvua
MAAKIERTO KP -hankkeessa kehi-
tettävien uusien maanparannusai-
neiden valmistus ja analysointi ta-
pahtuvat Centrian laboratoriossa. 
Maanparannusaineissa käytetään 
koepoltosta saadun tuhkan ohella 
Wennströmin maatilan biokaasu-
laitoksen lietteitä sekä kalsiumklo-
ridituotteita valmistavan Tetra 
Chemicalsin kalsium- ja magne-
siumpitoisia suotokakkuja. Kun 
tuhkaa tai teollisuuden epäorgaa-
nisia sivuvirtoja sekoitetaan typpi- 
ja fosforipitoisiin lietteisiin, saadaan 
aikaan hidasliukoisia maanparan-
nusaineita. 

Luken kasvihuoneissa toteutta-
missa viljelykokeissa on tarkasteltu, 
miten erilaiset seokset vaikuttavat 
hieskoivun ja männyn taimien kas-
vuun. Taimet on istutettu ruukkui-
hin, joissa turpeen päälle on lisät-
ty eri maanparannusaineita. Kasva-
tuskokeissa on testattu maanparan-
nusaineina puutuhkaa, lannan mä-
dätysjäännöstä ja suotokakkua sekä 
niiden seoksia. Lisäksi on testattu 
Keliberin litium-kaivos -hankkees-
sa muodostunutta rikastushiekkaa. 
Rikastushiekan ja tuhkan osalta tes-
tausta on laajennettu myös maas-
to-olosuhteisiin.

– Olemme kokeilleet, miten eri-
laiset maanparannusaineiden kom-
binaatiot vaikuttavat kasvuun. Tu-
lokset ovat olleet lupaavia. Sekä 
mädätysjäännöksen että maatuh-
kan käyttäminen kiihdyttivät tai-
mien kasvua. Nyt tarvittaisiin muu-
tosta lainsäädäntöön, jotta orgaani-
sia lannoitteita voitaisiin alkaa käyt-
tää metsissä, Rautio sanoo.

Centria-ammattikorkea-
koulun ja Luonnonvara-
keskuksen MAAKIERTO 
KP -hanke kehittää maa- 
talouden ja teollisuuden 
sivuvirroista lannoitteita 
turve- ja kivennäismaa-
metsien lannoitukseen.

teksti tuomas i. lehtonen 
kuva hanna ruhanen/luke

“
Polttokokeista 
syntynyt tuhka on 
käyttökelpoista 
peltolannoitteena.
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D ataperustainen liik-
kuminen – Liikun-
tadatan hyödyntä-
minen Kainuussa –
nimisessä EAKR-ra-

hoitteisessa hankkeessa vahviste-
taan korkeakoulujen ja organisaati-
oiden dataperustaisen liikkumisen 
osaamista ja liikuntadatan käyttöä. 
Toteuttajia ovat Kajaanin ammat-
tikorkeakoulu (KAMK), Jyväskylän 
yliopiston (JYU) Vuokatin liikunta-
teknologian yksikkö ja data-analy-
tiikan asiantuntijaorganisaatio CSC - 
Tieteen tietotekniikan keskus.

Hanke on osa Kainuussa toteu-
tettavaa, laajaa liikuntadataan liit-
tyvää hankekokonaisuutta, jossa 
luodaan liikuntadatan datapoolia ja 
alan osaamiskeskusta Kainuuseen. 
CSC:n LUMI-suurteholaskentatieto-
koneen sijoittuminen Kajaaniin tu-
kee alueen kasvua data-analytiikan 
koulutus- ja osaamiskeskittymäk-
si. Alueen liikuntadatan osaamis-
ta voivat tulevaisuudessa hyödyn-
tää niin yritykset, yhdistykset, kor-
keakoulut kuin julkiset toimijatkin. 

– Dataperustaisella liikkumisella 
tarkoitetaan, että yksilön tai huip-
pu-urheilijan liikuntatavoitteiden 
saavuttamiseksi hyödynnetään da-
taa. Tiedolla voidaan parantaa huip-
pu-urheilijoiden suoritustasoa sekä 
eri-ikäisten kunto- ja terveysliikku-
jien hyvinvointia, KAMKin TKI-vas-
taava Katri Takala selventää.

Takala ja hankkeessa liikunta-
teknologian asiantuntijana toimiva 
JYU:n Anni Hakkarainen kertovat 
liikuntadatan linkittyvän laajem-
paan hyvinvointi- ja terveysdataan. 
Kun massadatan keruu, tallentami-
nen ja analysointi hoituu systemaat-
tisesti, voidaan huippu-urheilun se-
kä kansanterveyden ja hyvinvoin-
nin johtaminen perustaa tietoon.

– Nykyteknologialla voidaan 
tuottaa yksilöllistä faktatietoa lii-
kunta-aktiivisuudesta ja ohjata yksi-
löä harjoittelussa. Liikunnan massa-
dataa voitaisiin käyttää kehittämään 
liikuntaan aktivoivia toimenpiteitä 
ja edistää näin ollen kansanterveyt-
tä, mutta myös auttamaan yksilöitä 
ymmärtämään paremmin liikunnan 
positiivisia vaikutuksia. Näin kan-
nustettaisiin terveellisiin elämän-
tapoihin ja ehkäistäisiin sairausku-
luja. Liikuntadata auttaisi yrityksiä 
innovaatioiden ja liiketoiminnan ke-
hittämisessä sekä kuntia ja kaupun-
keja kehittämään tai kohdentamaan 
liikuntapalveluja ja tehostamaan ti-
lojen käyttöä, Hakkarainen sanoo.

Oma alusta liikuntadatalle
Dataperustainen liikkuminen -han-
ke keskittyy neljään tavoitteeseen. 

Data tukee 
eritasoisia liikkujia 

Hankkeessa kartoitetaan Kainuun 
liikunta-alan yritysten, kuntien ja 
kaupunkien dataan liittyvät tarpeet 
sekä määritetään dataperustaisen 
liikkumisen mittauskokonaisuus ja 
sopiva data-alusta. Lisäksi toteute-
taan JYU:n kehittämän valmennuk-
sen palautejärjestelmä Coachtechin 
kaupallistamista edistäviä toimen-
piteitä sekä suunnitellaan ja pilo-
toidaan KAMKin liikunnanohjaaja-
koulutukseen sisällytettävä datape-
rustaisen liikkumisen osaamisjakso.

Liikuntadatan tarvekartoitus to-
teutettiin valtakunnallisena kyse-

lytutkimuksena, jossa oli mukana 
kuntia, kaupunkeja ja liikunta-alan 
yrityksiä, kuten kuntosaleja ja ur-
heiluopistoja. Kyselyssä selvitettiin, 
millaista liikuntadataa toimijat ke-
räävät, miten dataa analysoidaan ja 
hyödynnetään sekä millaisia kehi-
tystarpeita hyödyntämiseen liittyy.

– Kartoitus osoitti, että liikunta-
datan kerääminen ja hyödyntämi-
nen on vähäistä. Eniten fysiologis-
ta dataa kerätään terveys- ja kunto-
liikkujista, mutta tieto tallennetaan 
esimerkiksi Exceliin. Toimijoilla oli 
selkeä tarve kehittää ja monipuolis-
taa datan keruuta sekä sen hyödyn-
tämistä, Takala sanoo.

Jotta liikuntadataa voidaan ke-
rätä useista lähteistä ja analysoida 
monipuolisesti, tarvitaan toimiva 
data-alusta tietojen tallentamista, 
käsittelyä ja analysointia varten. 
Hankkeessa kartoitetaan data-alus-
taan liittyvät tarpeet, eri alustavaih-

Liikuntadatan hyödyntäminen on kasvava trendi niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Nyt Kainuuseen ollaan kehittämässä 
globaalia liikuntadatan osaamiskeskusta, jonka kehitystyön lähtölaukauksena toimii liikuntadatan hyödyntämiseen keskittyvä hanke.

teksti tuomas i. lehtonen  kuvat samu puuronen ja shutterstock

Hanke tähtää myös koulutuk-
sen kehittämiseen. Tavoitteena on 
suunnitella ja pilotoida KAMKin lii-
kunnanohjaajakoulutukseen sisäl-
lytettävä dataperustaisen liikkumi-
sen osaamisjakso. Takalan mukaan 
tarkoituksena on lisätä liikuntaoh-
jaajien perusosaamista liikuntada-
tan hyödyntämisestä. 

– Opintoihin on jo vuosia kuulu-
nut datan kerääminen erilaisista fy-
siologisista mittauksista. Nyt osaa-
mista syvennetään ja keskitytään 
eri datalähteistä kerätyn tiedon tul-
kintaan. Koulutuksen kehittämises-

sä pystymme hyödyntämään Jyväs-
kylän yliopiston tietotaitoa huip-
pu-urheilun saralta, Takala kertoo.

Liikunta-ala luo elinvoimaa 
ja terveyttä Kainuuseen
Dataperustainen liikkuminen -han-
ke tekee yhteistyötä muun muassa 
Vuokatin hiihtokeskittymästä tun-
netun Sotkamon kunnan kanssa. 
Kunnassa on tehty pitkään kehi-
tystyötä huippu-urheiluun liittyvän 
datan parissa. Sotkamo haluaa olla 
mukana jatkokehittämässä urhei-
ludatan hyödyntämistä ja laajenta-
massa liikuntadatan hyödyntämis-
tä uusien kohderyhmien tarpeisiin. 
Kunnanjohtaja Mika Kilpeläinen us-
koo kehittämistyön poikivan kun-
taan liiketoimintaa ja tuovan uusia 
asukkaita sekä tukevan jo nyt vah-
van kansainvälisen liikuntamatkai-
lusektorin toimintaa.

– Vuokatissa on vahvat perinteet 

huippu-urheiluun linkittyvän datan 
keräämisessä ja hyödyntämisessä. 
Tulevaisuudessa voisimme laajen-
taa datan käyttöä liikkujille suun-
nattavien hyvinvointipalveluiden 
ja terveydenhoidon suuntaan. Eri-
tyisen potentiaalisena näen mah-
dollisuuden tarjota dataan liittyviä 
palveluita ja sovelluksia hyvinvoin-
timatkailijoille, Kilpeläinen pohtii.

Myös Kajaanin kaupungin lii-
kuntatulosyksikkö tekee liikunta-
datan hyödyntämisessä tiivistä yh-
teistyötä KAMKin ja JYU:n kanssa. 
Yksikön keskeisimpänä tavoitteena 
on saada dataa palveluiden kehit-
tämisen ja liikuntapaikkasuunnit-
telun tueksi. Kaupungin liikunta-
palvelupäällikkö Aleksi Nyströmin 
mukaan datan avulla pyritään sekä 
kehittämään liikuntapalveluita että 
alentamaan tuottamisesta syntyviä 
kustannuksia ja hiilijalanjälkeä. Esi-
merkiksi vesiliikuntakeskuksen ja 
tekojääradan suuri energiankulutus 
saadaan pidettyä aisoissa dataan pe-
rustuvalla käyttöoptimoinnilla.

– Tiedolla johtamisella on tärkeä 
rooli liikuntapaikkojen teknisten 
järjestelmien hallinnoinnissa ja pal-
veluiden kehittämisessä. Teemme 
liikuntapaikkojen käytöstä Excel-ti-
lastointia ja saamme muun muas-
sa kulunvalvonta- ja kassajärjestel-
mistämme yksityiskohtaista tietoa 
kuntalaisten liikkumisesta ja liikun-
tapaikkojen käytöstä. Pystymme 
myös erilaisten kooditietojen avulla 
selvittämään anonyymisti, mikä on 
erilaisten käyttäjäryhmien liikun-
nallinen aktiivisuus. Nämä tiedot 
auttavat palveluiden kehittämises-
sä ja resurssien kohdentamisessa, 
Nyström sanoo.

Vaikka liikuntatulosyksiköllä on 
käytössään runsaasti dataa kaupun-
kilaisten liikkumisesta on tarvetta 
datan keruun yhdenmukaistamisel-
le ja monipuolistamiselle.

– Tällä hetkellä data ei riitä luo-
tettavaan liikunta-aktivisuuden 
seurantaan ja tekemiemme toi-
menpiteiden vaikuttavuuden mit-
taamiseen. Esimerkiksi maksutto-
mat ulkoliikuntapaikat eivät ole 
kulunvalvonnan piirissä, emmekä 
saa niiden käytöstä riittävän tark-
kaa tietoa. Nykyiset järjestelmäm-
me soveltuvat yksittäisiin mittaus-
tarpeisiin. Liikunta-aktiivisuuden 
mittaamisen kannalta olisi tärkeä 
pystyä siirtämään tietoa useista 
lähteistä yhteen järjestelmään. Us-
kon, että liikuntadatan käyttö mo-
nipuolistuu, kun liikunta-alalle saa-
daan uusia datan käytön hallitse-
via ammattilaisia esimerkiksi juu-
ri KAMKin liikunnanohjaajakoulu-
tuksesta, Nyström pohtii.

Exergaming eli liikunnallinen digitaalinen pelaaminen tuottaa myös liikuntadataa.

toehdot sekä määritetään esimer-
kinomaisesti yksi dataperustainen 
liikkumisen mittauskokonaisuus. 

Dataosaamisesta on hyötyä  
liikunnanohjaajille
Hankkeen yhtenä tavoitteena on 
edistää Jyväskylän yliopiston lii-
kuntateknologian yksikön kehit-
tämän Coachtech-järjestelmän da-
tankeruuominaisuuksia. Coachte-
chiin voidaan tuoda langattomas-
ti urheilusuoritusten videotallen-
teita ja sensoreiden tuottamaa mit-
taustietoa. Suorituspalaute on esi-

tettävissä urheilijalle ja valmenta-
jalle lähes reaaliajassa järjestelmän 
web-käyttöliittymän avulla. 
– Coachtech on esimerkki siitä, mi-
ten huippu-urheilussa kerätään ja 
hyödynnetään dataa pitkällä aika-
välillä. Kansallisen huippu-urhei-
lun datastrategiatyön tavoitteena 
on, että anonymisoitua huippu-ur-
heilijoiden testi- ja harjoitteluda-
taa voidaan tulevaisuudessa tuo-
da datapooliin. Sitä voitaisiin hyö-
dyntää laajasti suomalaisten huip-
pu-urheilijoiden harjoittelun tuke-
na, Hakkarainen kertoo.

“
Tiedolla voidaan 
parantaa yksilön 
suoritustasoa.

Liikuntadatan 
käyttö monipuolis-

tuu, kun liikunta- 
alalle saadaan  

uusia datan käytön 
hallitsevia ammat-
tilaisia, esimerkiksi 

juuri KAMKista.
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Energian hinnan nopea nousu on yllättänyt monet. 
Vaihtuviin tilanteisiin on kuitenkin mahdollista  
varautua eristämällä asunnot oikein. Samalla voi 

säästää rahaa ja vähennetään ilmastohaittoja.

Säästöä 
eristämällä  
– ilmasto 

kiittää

S uomen uudisrakentamisen 
U-arvojen vaatimustasot 
ovat edelleen vaatimatto-
mat. Asia on erittäin mer-

kittävä, koska vaatimustaso mää-
rittelee tavat toimia. Rakennusten 
käytönaikainen energiankulutus on 
suurin hiilijalanjäljen aiheuttaja: jo-
pa 75 prosenttia rakennuksen elin-
kaaren aikaisista päästöistä.

Sama pätee myös vanhoihin ra-
kennuksiin, joissa energian käyttö 
on vielä huomattavasti suurempaa 
ja päästöt sen mukaiset.

Helppo ja tehokas ratkaisu
Asiaan on helppo ratkaisu: ener-
giatehokkuus eli hyvä lämmön- 
eristys, johon kuuluvat myös ener-
giatehokkaat ikkunat ja ovet. Hyväl-
lä lämmöneristyksellä voidaan las-
kea esimerkiksi pientalon energian-
kulutusta jopa 10 000–20 000 kWh 
vuodessa, jolloin energian hinnan 
nousulla on vain pienet vaikutuk-
set loppulaskuun. 

Suomessa minimivaatimuksilla 
rakentamisen kulttuuri kuitenkin 
elää voimakkaana. Kun määräyk-
set eivät ohjaa rakentamista, eivät-
kä kuluttajat välttämättä osaa vaatia 
parempaa, niin rakennusten ener-
giatehokkuuden parannus on jää-
nyt tekniikan kehityksen varaan. 

– Kehittyvää teknologiaa toki tar-
vitaan, mutta ekologisuuden ja al-
haisen energiankulutuksen perus-
ta on aina erittäin hyvin eristetty 
rakennus kokonaisuudessaan. Tä-
mä takaa sen, että kovimmillakaan 
talvipakkasilla lämmityksen tarve 
ei juurikaan nouse. Kesähelteillä 
sama rakenne eristää kuumaa vas-
taan, sanoo markkinointi- ja kehi-
tysjohtaja Asso Erävuoma Finn-
foam Oy:ltä.

Vihrein kilowattitunti
Energiatehokkuusasetuksen raken-
teellista energiatehokkuutta käsit-
televä pykälä 33 on ollut vaihtoeh-
toisena reittinä osoittaa vaatimus-

tenmukaisuus. Sen käyttäminen 
on jäänyt pienen piirin sisäiseksi, 
koska esimerkiksi pientalopuolel-
la rakenteellisesti energiatehokas-
ta mallia ei ole ollut tarjolla. 

– Ympäristön vinkkelistä vihrein 
kilowattitunti on käyttämättä jätet-

ty watti. Meidän tulisikin katsoa tu-
levaisuuden rakentamista Kioton 
pyramidin opeilla, jossa ensimmäi-
nen askel on lämmönhukan vähen-
täminen. Kaikki muut asiat, kuten 
teknologia ja energiamuodot, tule-
vat vasta seuraavilla askelmilla, Erä-
vuoma pohtii.

Hän jatkaa, että korjaamisessa 
karkeaksi säännöksi on muodos-
tumassa ”lisäeristä aina niin paljon 
kuin vain mahdollista”, koska hyö-
dyt ympäristölle ja kukkarolle ovat 
pitkässä juoksussa erittäin myön-
teisiä. Ympäristöystävällisyys ja ta-
loudellisuus kulkevat käsi kädessä.

− Vanha sanonta kuuluu, että hy-
vin eristetty talo on paras eläkesääs-
tö, tiivistää Erävuoma.

Lämmöneristeitä valmistava Finn- 
foam on toiminut jo yli 40 vuotta, ja 
sen innovaatioista on syntynyt usei-
ta menestyviä tuotteita.

Rakennusten energiankulutuksen perusta on hyvä eristys, jonka ansiosta lämmöntarve ei pääse nousemaan 
kovimmillakaan pakkasilla. Kesällä eristys puolestaan suojaa kuumalta ilmalta.

Finnfoamilta kerrotaan, että hyvällä lämmöneristyksellä on mahdollista laskea esimerkiksi pientalon 
energianklutusta jopa 10 000–20 000 kWh vuodessa.

teksti ja kuvat finnfoam

Turvaa sekä 
lämpöä
n Finnfoamin tehokkailla ja 
homehtumattomilla eristeillä 
nollaenergiatalon toteutta-
minen on turvallista.

n Tehokkaiden eristeiden 
ansiosta rakennepaksuudet 
pysyvät maltillisina. Uudis-
kohteessa lisäkustannuksen 
takaisinmaksuaika on vain 
muutamia vuosia.

n  Vanhojen eristeiden vaih-
taminen tehokkaampiin 
FF-PIR-eristeisiin tuo mer-
kittäviä parannuksia muun 
muassa palonkestoon. 

n  Paremmasta lämmön 
eristämisestä aiheutuva  
lisäkustannus on mahdol-
lista saada suurelta osin 
takaisin lämmitysjärjestel-
män kustannussäästöissä. 

n  Innovatiivinen FF-FLOOR- 
lattiaratkaisu laskee mer-
kittävästi asuinrakennuksen 
alapohjan hiilijalanjälkeä.

“
Vanha sanonta 
kuuluu, että  
hyvin eristetty 
talo on paras  
eläkesäästö.


