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Sisältö 

• tulevaisuuden mahdollisuudet  

• biotalousstrategia 

• hallitusohjelman kärkihankkeet 

• muut kehittämisvälineet 
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Kuudes aalto 
•  tietoisuus maapallon rajallisuudesta kasvaa 

• avainteema luonnonvarojen käytön radikaali 

tehostaminen – tiivis kytkös digitaaliseen maailmaan 

• kohti materiaali-intensiivisiä tuotteita, ja prosesseja ja 

uusiutuvien luonnonvarojen älykkäämpää käyttöä 

• avain-innovaatioalustat: resurssitehokkaat 

teknologiat, biotalous, digitalisoituminen, 

terveyspalvelujen kysynnän kasvu 

• kokeilukulttuuri 
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Biotalous on talouden seuraava 

aalto 
Vuonna 2030 

maailmassa 

tarvitaan 50 

prosenttia nykyistä 

enemmän ruokaa,  

45 prosenttia 

enemmän  

energiaa ja 30 

prosenttia 

enemmän vettä – j. 



Biotalous 
• uusiutuvia luonnonvaroja käytetään monipuolisesti 

ravinnon, energian, monien erilaisten tuotteiden ja 

palvelujen tuottamiseen 

• ominaista materiaalien tehokas kierrätys - toisen jäte 

on toisen raaka-aine 

• ekosysteemipalvelujen toimintaedellytysten 

turvaaminen, arvottaminen ja hyödyntäminen 

• vähentää riippuvuutta fossiilisista luonnonvaroista – 

kestävä käyttö turvattava 
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Päämäärät 

1. Huoltovarmuus paranee – ravinne ja 

energiaomavaraisuus ja hyvä 

osaaminen on perusta 

2. Kiertotalous kehittyy – uusi tapa tehdä 

ei tuhlaa muuta kuin luovuutta 

3. Uusia yrityksiä syntyy – osaamisen ja 

ideoiden ennakkoluulotonta 

yhdistämistä 
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Ratkaisujen Suomi – hallitusohjelma -

hallituskauden tavoite 

• Suomi on saavuttanut 2020 ilmastotavoitteet jo 

vaalikauden aikana. Fossiilista tuontienergiaa on korvattu 

puhtaalla ja uusiutuvalla kotimaisella energialla. 

• Uusia työpaikkoja on syntynyt cleantech-yritysten kasvun, 

kestävän luonnonvarojen käytön lisäämisen, maaseudun 

monialaisen yrittäjyyden ja tehokkaan kiertotalouden 

myötä ympäristön suojelusta tinkimättä. 

• Ruoantuotannon kannattavuus on noussut ja kauppatase 

parantunut 500 miljoonalla eurolla. 

• Uudistumista hidastavaa hallinnollista taakkaa on 

kevennetty tuntuvasti. 
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BIOTALOUS JA PUHTAAT 

RATKAISUT 
• Kärkihanke 1: Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan 

energiaan kustannus-tehokkaasti 

• Kärkihanke 2: Puu liikkeelle ja uusia tuotteita 

metsästä 

• Kärkihanke 3: Kiertotalouden läpimurto, vesistöt 

kuntoon   

• Kärkihanke 4: Suomalainen ruoantuotanto 

kannattavaksi, kauppatase ja sininen biotalous 

nousuun    

• Kärkihanke 5: Luontopolitiikkaa luottamuksella ja 

reiluin keinoin 
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Kiertotalouden läpimurto, vesistöt kuntoon 

  

Lisätään ravinteiden talteenottoa erityisesti Itämeren ja muiden 

vesistöjen kannalta herkillä alueilla siten, että vähintään 50 % 

lannasta ja yhdyskuntajätevesilietteestä saadaan kehittyneen 

prosessoinnin piiriin vuoteen 2025 mennessä.  

 

• Näillä alueilla syntyy noin 12 milj. tn lantaa vuodessa, josta 

käsiteltäväksi tulisi noin 6 milj. tn.  

• Tällä hetkellä alle 50 lantaa käsittelevää biokaasulaitosta, 

joissa käsitellään noin 200 000 tn lantaa vuodessa.  

• Edellyttää investointeja, käytännön pilotointeja. 
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Ratkaisujen Suomi 

hallitusohjelma 
Nostetaan liikenteen uusiutuvien polttoaineiden osuus 

vuoteen 2030 mennessä 40 prosenttiin. 

• Lannan hyödyntämisessä liikennebiokaasun 

tuotantoon suuri potentiaali. 

• Parempi kannattavuus, vaatii suuria investointeja 

puhdistus- ja paineistuslaitteisiin. 

• Direktiivi vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin 

käyttöönotosta (2014/94/EU) asettaa tavoitteita 

biokaasun jakeluverkon kattavuudelle eri jäsenmaissa.  

• Maatilojen ja maaseutuyritysten yhteydessä olevilla 

kevytasemilla tulee täydentää jakeluverkkoa suurten 

taajamien välisillä tieosuuksilla. 

•   
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Ravinteiden kierrätys – kokeiluja 

ja demoja 
•  Kokeiluohjelmassa myönnetään avustuksia 

ravinteiden kierrätyksen ja siihen liittyen bioenergian 

tuotannon edistämiseen 

• Erityisesti tavoitteena on biomassojen 

prosessointiteknologian, kierrätyslannoitteiden 

tuotannon, ravinteiden kierrätyksen logistiikan ja 

palveluratkaisujen edistäminen.  

• rahoitus 12,4 milj. euroa :3.4 milj. + 4.5milj. + 4.5milj. 

• EPO ELY-keskus hallinnoi, valtakunnallisten 

hankkeiden tapaan, jatkuva haku, päätökset 

muutaman kerran vuodessa, selkeät kriteerit 
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Ratkaisujen Suomi 

hallitusohjelma -Sallitaan hevosen lannan 

käyttö energiatuotannossa. 

• Suomessa on 75 000 

hevosta ja 16 000 tallia, 

joissa syntyy 700 000-800 

000 m3 lantaa vuodessa. 

• Hevosenlannan 

hyötykäyttöhanke (600 000 

euroa) – tavoitteena 

lannan 

tarkoituksenmukainen 

hyödyntäminen siten että 

ravinteet saadaan kiertoon 

– biokaasutus – 

kompostointi – poltto . 
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Maatalouden ravinteet 

hyötykäyttöön - 

kärkihankerahoitus  

 
• MMM:n LUKElta tilaama kaksivuotinen hanke 

(2014-2016) on käynnistänyt Suomen 

biotalousstrategiassa määritellyn ravinteiden 

kierrätykseen liittyvän osion.  

• Jatkorahoitus (900 000 eur) vuosille 2016-2019 

sisältää koordinaattorin lisäksi tiedottajan  
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Maaseudun kehittämisohjelman 

mahdollisuudet 

 

• Luomutuki 

• Maatalouden ympäristökorvaus 

• Maatalouden investoinnit 

• Yritysinvestoinnit 

• Neuvonta ja koulutustoimenpiteet 

• Hanketuet – yhteistyötoimenpide 

• LEADER 
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Ravinteiden kierrätyksen hankkeet 

maaseutuohjelmassa – 6.5 milj. 

kohdennettu 

• Elinkeinojen kehittämishankkeita, lähellä maatiloja 

ja yrityksiä. 

 

• Muuttaa käytäntöjä, synnyttää pysyväisluoteista 

yhteistyötä ja sisältää innovatiivisia 

ongelmanratkaisuja. 

 

• Eri toimijoiden yhteistyössä toteuttamia laajoja 

kokonaisuuksia, uusia toimijoita ”laatikon 

ulkopuolelta”. 

 Sivu 16 

31.1.2016 



Kiitos! 

Lisätietoja : 

www.biotalous.fi 

www.maaseutu.fi 
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http://www.biotalous.fi/

