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Mikä Biotalous? Mitä kaikkea 

Biotalous pitää sisällään? 
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Esityksessä 

1. Miten aikamme muotisanat, kiertotalous, 

biokiertotalous, biotalous ja luonnonvaratalous 

määritellään? 

2. Mitkä tekijät edistävät siirtymistä kestävään 

luonnonvaratalouteen yhteiskunnassa? 

3. Esimerkki siirtymästä kestävään kiertotalouteen 

4. Johtopäätöksiä 



Käsitteistä: 

• Biotaloudella tarkoitetaan taloutta, joka käyttää uusiutuvia 

luonnonvaroja ravinnon, energian, tuotteiden ja palvelujen 

tuottamiseen (Biotalousstrategia 2014).  

– Biotalous pyrkii vähentämään riippuvuutta fossiilisista 

luonnonvaroista, ehkäisemään ekosysteemien köyhtymistä sekä 

edistämään talouskehitystä ja luomaan uusia työpaikkoja 

kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. 

• Kiertotalous pyrkii maksimoimaan tuotteiden, komponenttien 

ja materiaalien sekä niihin sitoutuneen arvon kiertoa 

taloudessa mahdollisimman pitkään. Kiertotaloudessa 

tuotanto ja kulutus synnyttävät mahdollisimman vähän hukkaa 

ja jätettä. Usein tuotteille luodaan lisäarvoa palveluilla sekä 

digitaalisiin ratkaisuihin perustuvalla älykkyydellä. 

– Biokiertotalous on kiertotaloutta uusiutuvien 

luonnonvarojen osalta 

• Luonnonvaratalous taas on kokonaisuus johon kuuluu niin 

uusiutumattomat kuin uusiutuvat luonnonvarat eli 

mineraalitalous, vesitalous ja biotalous  



Luonnonvaratalous ja keskinäiset kytkökset 

Lähde:  TEM Älykäs ja vastuullinen luonnonvaratalous 



Biotalouden arvonlisäys vuonna 2017 



 



Biotalouden investoinnit kasvussa 

 



Biotaloudessa työllisten määrä vakiintunut? 
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 The natural product sector is part 

of the bio-economy 

The Finnish natural product sector is based on 

23 million hectares of forest, which are almost 

entirely PEFC or FSC certified. These 

certifications guarantee responsible and 

sustainable forestry. In addition, 40 % of 

our forests are certified as organic. 

The natural product sector utilizes raw 

material from forests. There are about 750 

enterprises in the natural product industry in 

Finland. The largest companies are in berry 

business. The net sales of natural product 

enterprises are about 300 million euros.  

 

 

 

Natural products from forests 

Natural products derived from forests include 

wild and semi-cultivated berries, mushrooms, 

herbs and special natural products like 

charcoal, tar, birch sap, bark, peat, birchbark, 

willow, moss, reed, lichen and ornamental 

plants.  

Soili Jussila/Vastavalo 

 

As an average harvest year, the picking of 

berries for households is about 35 million 

kilograms and forest mushrooms about 5-10 

million kilograms. Commercial berry picking is 

about 17 million kilograms and mushrooms 

1,5 million kilograms.  

Commercial harvesting of herbs is growing in 

the food, wellness and cosmetics industries 

and in the catering sector.  

Mauri Mahlamäki 

 

Everyman’s right in Finland! 

Everyman's right means everybody's right to 

use nature regardless of who owns or is the 

holder of it.  Public access to private land is 

much wider in Finland than in most other 

countries. 

As long as they are not protected species, 

flowers, wild berries and mushrooms may be 

picked freely wherever everyman’s right 

applies. 

 

Everyman’s right applies to anyone living or 

staying in Finland and it is always free of 

charge. Exercising the right must not cause 

more than minor damage or disturbance to 

landowner.  

 

Everyman’s right does not cover yards, 

cultivated fields and other areas under special 

use. 

 

 

 

 

 

 

Biotalouden palvelut: uusia tuotteita, uusia mahdollisuuksia 



Kestävyys 

• Suomen kestävän kehityksen toimikunta 1994/1995, professori 

Pentti Malaskan (1934-2012) johtaman työryhmän laatima muistion 

mukaan: 

 

• "Kestävä kehitys on jatkuvaa, ohjattua yhteiskunnallista muutosta 

eri aluetasoilla, jonka päämääränä turvata nykyisille ja tuleville 

sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet”  

• ”Keskeistä on kolme ulottuvuutta, ympäristötaloudellinen, 

yhteiskunnallinen ja kulttuurinen, jossa talous on alistettu 

ekologiselle kestävyydelle”  

• ”Lähestymistapa korostaa ihmisen henkisesti uudistuvaa 

kehitystä sekä inhimillisen pääoman että eettisen kasvamisen 

mielessä”. 

 



Millä pääomilla kestävyyttä rakennetaan 

 

• Luontopääoma 

• Sosiaalinen 
pääoma 

• Fyysinen 
pääoma  

• Inhimillinen 
pääoma 

(esim. osaaminen, 
tiede, tutkimus ja 
kehitys, patentit) 

(esim. 
tuotantokoneistot, 

infrastruktuuri, 
rakennettu 
ympäristö) 

(uusiutuvat ja 
uusiutumattomat 

luonnonvarat) 

(esim. 
lainsäädäntö, 

hallinto, 
sosiaaliset 
verkostot, 

luottamus ja 
legitimiteetti) 

Lähde: www.kestavakehitys.fi   

http://www.kestavakehitys.fi/


             

Biotalous, kestävyys ja yhteiskunnallinen muutos? 

Ruoka 

Metsä 

Kala & Riista 

Energia 

Maisema 

Maankäyttö 

Yhteiskunnallinen 

muutos 
 

• Arvojen muutos 

• Kulutus-  

tottumusten    

muutos 

• Kohti kokonais-

kestävyyttä 

 

 

 

 

Uusien 

teknologioiden 

käyttöönotto 
 

• Leviäminen 

• Innovaatiot ja 

liiketoimintamallit 

• Osaaminen 

• Digitaaliset 

ratkaisut 

 

 

 

Yhteiset 

pelisäännöt 

(globaaleilla) 

markkinoilla 
 

• Kauppa-

sopimukset 

• Standardit 

• Yhteiskunta-

vastuullisuus 

• Lainsäädäntö

, asetukset 

 

 

 

 

 

Yhteiset 

tavoitteet 

politiikassa 
 

• Kestävyys 

ilmasto-, 

energia-, 

maatalous-, 

metsä- ja 

elinkeinopolitiik

assa 

 

Politiikat 

yhdensuuntaisia, 

pyrkimys 

koherenssiin Siirtymä kohti 

kestävää 

kehitystä 

biotaloudessa 

Uudet kestävät 

teknologiat ja 

toimintamallit 

muokkaavat 

Markkinoiden 

toimivuus 
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• Vakaan ja ennakoitavan toimintaympäristön (politiikka, 

lainsäädäntö, markkinat) 

• Tasapainoa hyödynnettävän luonnonvaran riittävyydessä 

(esim. puunkäyttö) vs. yhteiskunnan asettamissa 

suojelutavoitteissa ja ekosysteemipalveluiden ylläpidossa 

• Uutta ilmastoystävällistä ohjausta (mm. hiilensidonnan 

vahvistamista metsien, peltojen hyödyntämisessä) 

• Tasapainoa hajautetun ja keskitetyn energiajärjestelmän 

toteutuksessa (myös omavaraisuus- ja 

huoltovarmuuskysymys) 

• Luonnonvarojen eri käyttömuotojen yhteensovittamista 

 

   Kestävien ratkaisujen edistämisen analysointi  

  vaatii kokonaisvaltaista arviointia  

Kestävään biotalouteen siirtyminen 

yhteiskunnassa edellyttää 
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Esimerkki siirtymästä kiertotalouteen: CASE 

biokaasu 
Yhteiskunta tavoittelee ja tukee 

– Kiertotalousratkaisuja 

– Siirtymistä fossiilisesta energiasta uusiutuvaan energiaan 

– Ilmastopäästöjen minimointia 

Politiikkaympäristö on myönteinen biokaasulle, hallituksen tavoitteet 

– Prosessoida 50% kaikesta maatalouden lannasta 2025 mennessä mm. 

biokaasutuksen kautta 

– 50 000 biokaasuautoa 2030 mennessä 

Keskeisiä ongelmia/esteitä 

– Kallis investointi  

– Alhainen lopputuotteen hinta (energiana ja/tai lannoitteena) 

– Lämmön hyödynnettävyys/ylijäämä 

– polttomoottoritekniikan tulevaisuus on kyseenalainen? 

• Mm. Iso-Britannia, Norja, Ranska, Saksa tavoitteena päästä eroon 

polttomoottoritekniikasta 

Ratkaisuja ja/tai edistäviä tekijöitä 

– Investointituki (30 – 40 % hyväksyttävistä kustannuksista) yhteiskunnalta 

– Kilpailu on lisääntynyt, useita teknisiä ratkaisuja saatavilla, hinta alenee 

– Maataloudessa tilakoko kasvaa, yhteistyömallit yleistyvät, luomutuotannon kasvu 

– Biokaasun käyttö liikennepolttoaineena yleistyy 

– Ravinteiden niukkuus edesauttaa kierrätystä (fosforiniukkuus, tuontipainotteisuus 

panoksissa), energiaomavaraisuus lisääntyy 

14 
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Tienraivaajia Etelä-Savossa 

• Juvan Bioson 

(http://www.bioson.fi/) 

– 22 tilaa mukana, 11 toimittaa lantaa 

– Yhdistetty lämmön- ja sähköntuotanto     

• Turakkalan puutarha hyödyntää 

lämmön 

– Mädätejäännös takaisin tiloille (korvaa 

ostopanoksia) 

– Luomukelpoinen lannoite 

• Biohauki (https://www.biohauki.fi/) 

– 14 tilaa osakkaina + energiayhtiö ja 

sen tuki investoinnissa ja toiminnassa 

– Biokaasu puhdistetaan ja myydään 

liikennepolttoaineena 

– Ravinteet kiertää takaisin tiloille 

 

15 16.5.2019 

 kiertotalous tavoitteena 

http://www.bioson.fi/
https://www.facebook.com/BioHauki/
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Tulevaisuudenkuva: energiantuotannosta biojalostamoksi 

hajautetuissa, pienemmän mittakaavan tuotannossa 



Johtopäätöksiä 

• Luonnon ja ihmisten tarpeiden oikeanlainen yhteensovittaminen on edellytys 

kestävälle kehitykselle ja siten siirtymiselle biotalouteen.  

• On tunnettava erilaiset kestävyyttä edistävät ratkaisut ja vaikutusmekanismit, 

joilla voimme edistää kestävää biotaloutta sekä sen edellyttämiä muutoksia 

yhteiskunnassa 

Tarvitaan tutkittua tietoa 

– Analysoida nykyistä politiikkaohjausta kestävyyden ja hyväksyttävyyden 

näkökulmista sekä tunnistaa ja arvioida kokonaisuuteen soveltuvia uusia 

ohjauskeinoja, 

– Muodostaa kokonaiskuvaa luonnonvaramarkkinoiden toimivuudesta, 

sekä kehityksestä tulevaisuuteen (alustatalous, jakamistalous) 

– Analysoida uuden teknologian ja liiketoimintamallien leviämisen 

edistymistä yhteiskunnassa (esteet ja tukevat keinot) sekä  

– Esittää toimintatapoja ja -malleja, jotka takaavat siirtymän kestävään 

luonnonvaratalouteen globaalisti, kansallisesti ja paikallisesti. 



Kiitos! 

 
Lisätietoja: pasi.rikkonen@luke.fi  

mailto:pasi.rikkonen@mtt.fi

