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Mihin tarpeeseen kehityksellä vastataan? 

Taskulamppu ja 
paristot 

Ladattavat 
paristot 

Ledilamppu 
Älykännykän 

lamppusovellus 
Valoa vahvistavat 

lasit 
Verkkokalvojen 

geeniterapia 

Paristojen ja 
metallin kierrätys 

Ihminen ei halua omistaa taskulamppua vaan nähdä pimeässä 
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Eevertti 

- suomalaisen 

ruokaketjun uusi 

tähti?   
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Biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden kokonaisuus 

Biotaloudella, cleantechillä ja kiertotaloudella on paljon synergiaa ja päällekkäisyyttä. Niinpä 

tietty ratkaisu, yritys tai työpaikka voi olla sekä biotaloutta, cleantechiä että kiertotaloutta.  



Biotalouden kasvumahdollisuudet 

Tämän selvityksen aineiston ja asiantuntijanäkemyksen pohjalta sellaiset keskeiset kasvualueet, joilla kansainvälisen markkinan kysyntä ja Suomessa toimivien yritysten vahvuudet sekä 

kansainvälistymisen edellytykset antavat mahdollisuudet synnyttää kasvua ja uutta työtä, ja joista Suomessa toimivien yritysten uuden liikevaihdon kasvu todennäköisesti syntyy. 

Ravinnekierrot 
Uusiutuvat materiaalit  

ja tuotteet 

Luontomatkailu Kemikaalit 

Metsätalouden ja 
luonnonhoidon palvelut 

Polttoaineet 

Biotalouden 
mahdollistavat 

teknologiat ja palvelut 

Uudet proteiinilähteet ja 
kasviperäiset 
elintarvikkeet 

Lähde: www.arbonaut.com 

Esimerkki 



Cleantechin kasvumahdollisuudet 

Tämän selvityksen aineiston ja asiantuntijanäkemyksen pohjalta sellaiset keskeiset kasvualueet, joilla kansainvälisen markkinan kysyntä ja Suomessa toimivien yritysten vahvuudet sekä 

kansainvälistymisen edellytykset antavat mahdollisuudet synnyttää kasvua ja uutta työtä, ja joista Suomessa toimivien yritysten uuden liikevaihdon kasvu todennäköisesti syntyy. 

Puhdas vesi ja veden 
käytön tehokkuus 

Puhdas energia 

Materiaali- ja 
ravinnekiertojen 

teknologiat ja järjestelmät 
Energiatehokkuus 

Suunnittelu- ja 
asiantuntijapalvelut 

Puhtaat 
materiaaliratkaisut 

Asumisen ja 
rakentamisen cleantech 

Lähde: www.eniram.fi 

Esimerkki 



Kiertotalouden kasvumahdollisuudet 

Tämän selvityksen aineiston ja asiantuntijanäkemyksen pohjalta sellaiset keskeiset kasvualueet, joilla kansainvälisen markkinan kysyntä ja Suomessa toimivien yritysten vahvuudet sekä 

kansainvälistymisen edellytykset antavat mahdollisuudet synnyttää kasvua ja uutta työtä, ja joista Suomessa toimivien yritysten uuden liikevaihdon kasvu todennäköisesti syntyy. 

Materiaalikierrot Kestävä ruokajärjestelmä 

Ravinnekierrot 
Älykäs liikenne ja 

liikkumisen uudet muodot 

Kiertotalouden 
teknologiat ja palvelut 

Rakennettu ympäristö 

Lähde: www.purewastetextiles.com 

Esimerkki 



Mitä on sininen biotalous? 

 - Onko meren käyttö nollasummapeliä? 

 - Mistä saa parhaan lisäarvon? 
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Aquatic environment 

Aquaculture 

On/Off-shore 

Pollution control and 

environmental 

remediation 

Feedstock for blue 

bioeconomy 

High-end products 

Bulk products 

Sidestreams 

Waste  

New options for 

monitoring 

e.g. digital solutions 

Innovation and know-how for blue economy 

New business models,  

e.g. compensation services 

New innovation via 

biomimcry e.g. 

coating solutions 

New business potential 

e.g. sidestreams refining 

Aquatic Biotechnology 

Municipalities 

Agriculture 

Oil and gas 

production 

Tourism 

Transport 

Energy, eg., 

wave 

Fishing and  

wild seafood  

Food security Recreation 
Renewable 

resources 
Clean water Global drivers 



Bioenergia

Ruoka

Itämerirehu

Biojäte

Kierrätysravinteet

Ravinnekuorma

Silakka, kuha, 
ahven

Kalankasvatus

Poistokalastus

Kalastus
TuontiruokaLajittelu, 

perkaus, 
pakastus

Järviruoko, levät

Valumien 
rajoittaminen

Valumien 
rajoittaminen

Uudet 
tuotteet

Eläinrehut

Turkikset

Maa- ja metsätalous

Ruoka, puu, kemikaalit 

Tuontilannoitteet

Tuontirehu

Tuontirehu

Ekosysteemi ja riippuvuudet  



Rakentumisen ajurit 

Islannin valtio vähensi 

vuonna 2007 turskan 

kalastusta 30 %:lla. Koska 

pelättiin, että tämä tämän 

vuoksi maaseutu autioituisi, 

valtio teki vastatoimia. 

Nämä resurssit käytettiin 

Skagafjorðurissa tietoon 

perustuvaa biotaloutta 

tukevan infrastruktuurin 

rakentamiseen. 

Resursointi 

FISK Seafood on osuusliike, 

jonka velvollisuus on sijoittaa 

voittonsa yhteiskunnan 

kehittämiseen. Päätettiin tarjota 

ilmaista toimitilaa Matisille ja 

muille yrityksille, sekä Holarin 

yliopistolle. Ainut maksu on 

tilojen ylläpitokulut, ei vuokraa. 

Tällä on saatu houkuteltua 

yrityksiä ja tutkimusta alueelle. 

Kun alueella on 

korkeanlaatuista tutkimusta, 

ollaan myös onnistuttu 

kirjoittamaan hyviä 

rahoitushakuja, ja sillä saatu 

lisää rahoitusta alueelle. 

Koska yritykset ja 

tutkimuslaitokset eivät ole 

joutuneet maksamaan vuokraa, 

he ovat pystyneet investoimaan 

laitteisiin. 

7 yritystä, 1700 m2, 50 työntekijää joista suurin osa naisia. 

Yksi maan suurimmista kala- ja äyriäisyrityksistä (FISK Seafood), maan 

toiseksi suurin meijeri, suurin teurastamo ja useita katkarapu- ja 

lihanjalostuslaitoksia. 

Yhteistyö eri bioalan toimialoilla, innoittanut uusia ja innovatiivisia yrityksiä 

ja biopohjaisia tuotteita sekä luonut uusia korkeakouluopintoja vaativia 

työpaikkoja. 

Yhteistyö on erityisen tärkeätä ja tähän on panostettu esim. pitämällä vain 

yksi ruokala ja kahvila talossa. On onnistuttu luomaan innostava ja nuoria 

houkutteleva ympäristö.  

On panostettu alueen vision ja idean myymiseen. 

Yritysverkosto  

alueen ulkopuolella 

Puisto sijaitsee Pohjois-

Islannissa, 

Skagafjorðurissa, jossa on 

4500 asukasta. 

Innovaatioverkosto 

FISK Seafood Matis 

Saudarkrokur Biotechnology Centre, Islanti 
http://old.matis.is/english/about/locations/saudarkrokur/ 

Verið Science Park 

Fisk Seafood on alueen pääasiallinen toteuttaja, mutta kunta on myös otettu 

mukaan. Hyödynnetty triple-helix-mallia.  

Bioalan ratkaisuja elintarvikeyrityksille. ”Yhteistyö tekee meistä vahvemman”, 

Islannin ”ruoka-aitta”. 

Mistä syntyy suurin yhteiskunnallinen hyöty? 
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Vaikuttavuus syntyy ekosysteemissä 
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Marine biotechnology is a fast 

growing Blue Growth area with 

revenue in Europe predicted to 

reach 1 billion EUR by 2020 



Keinoja biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden 

ratkaisujen kansainvälisen kysynnän vahvistamiseksi 

Yritysten tarjoamien ratkaisujen 
kilpailukyky ja houkuttelevuus 

Houkuttelevien liiketoimintamallien 
rakentaminen 

Asiakaslähtöisen arvonluonnin 
vahvistaminen 

Markkinoita avaavien kokeilujen 
mahdollistaminen 

Markkinoiden luominen politiikalla, 
lainsäädännöllä ja standardoinnilla  

Suomalaisyritysten pääsy mukaan 
asiakkaiden arvoverkkoihin 

Julkisten toimijoiden kansainvälisten 
kumppanuuksien hyödyntäminen 

Asiakaslähtöisen 
innovaatiotoiminnan vahvistaminen 

Uudenlaisten tapojen tarjoaminen 
asiakkaiden tavoittamiseen 

Nopea kysyntään vastaaminen 

Yritysten uskottavuuden 
vahvistaminen 

Vaihtoehtojen hintaan vaikuttaminen 

Kansainvälisiä markkinoita 

biotalouden, cleantechin ja 

kiertotalouden palveluille, 

tuotteille ja ratkaisuille ei 

niinkään rajoita 

potentiaalisten markkinoiden 

koko kuin se, mikä on 

yritysten tarjoamien 

ratkaisujen kilpailukyky ja 

houkuttelevuus vaihtoehtoihin 

nähden sekä miten 

suomalaisyritykset pääsevät 

mukaan kansainvälisiin 

ekosysteemeihin.  



 

Ruokajärjestelmän muuttaminen systeemitasolla kestäväksi  

on nostettava painopisteeksi  

 

• sininen biotalous kytkeytyy rannikkoalueille, kuntiin, maatalouteen, ruokaketjuun 

• kiertotalousekosysteemin laajempi ymmärtäminen olisi sellaista, johon Suomessa olisi annettavaa  

• markkinoita muokkaavan kuluttajakysynnän hyödyntäminen on väistämätön kehitys myös 

kansainvälisesti  

• kotimarkkinoille tulisi saada uusia kokonaisratkaisuja, testatut kokonaiskonseptit ovat vientituotteita 

• nykyinen tutkimustieto on hyvää ja kaupallistettavissa kokonaisuuksien kautta 
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