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1. Johdanto

Yhteiskunnallinen ja poliittinen mielenkiinto Euroopan pohjoisten ja arktisten
alueiden, erityisesti Barentsin alueen
luonnonvarojen käyttöä kohtaan on voimakkaasti lisääntynyt. Pohjois-Skandinaviassa ja Pohjois-Venäjällä ovat maapallon suurimmat maakaasuesiintymät.
Lisäksi alueen malmi- ja teollisuusmineraaliesiintymillä sekä öljy- ja metsävarannoilla on laajaa kansainvälistä
merkitystä. Luonnonvarojen hyödyntäminen, siihen liittyvä infrastruktuurin
ja palveluiden kehittäminen sekä energia- ja kaivosteollisuuden investointihankkeet tarjoavat uusia toimintamahdollisuuksia Pohjois-Suomen elinkeinoelämälle. Mahdollisuuksia löytyy
laivanrakennus- ja offshoreteollisuudessa, infrastruktuurin rakentamiseen
liittyvissä aloissa, palvelujen tuottamisessa sekä ympäristö-, turvallisuus-,
energia- ja tiedonsiirtoalalla.
Jäistä vapautuva Koillisväylä voi sijoittaa Pohjois-Suomen yllättäen maailman valtaväylän varteen, ja kuljetus- ja
logistiikka-ala voi elpyä kaupankäynnin
vilkastumisen myötä. Kaivosteollisuus
on kehittymässä koko Pohjoiskalotin
alueella. Suomessa, Venäjällä, Ruotsissa
ja Norjassa on suunnitelmissa suuria
kaivoshankkeita, jotka tarvitsevat runsaasti uutta teknologiaa ja logistiikkainvestointeja, mutta myös osaavaa työvoimaa. Nykyisten energiamuotojen
ohella kotimaisten raaka-aineiden, kuten puun, turpeen ja hakkuujätteiden,
maatalous-, teollisuus- ja kotitalousjätteiden sekä peltokasvien, hyödyntäminen lämmön ja sähkön lähteenä tai polttoaineena voi tehdä Pohjois-Suomesta
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täysin omavaraisen energiatuottajan.
Materiaali- ja energia-tehokkuuden
parantamiseen tai ympäristökuormituksen vähentämiseen liittyvät toiminnot nousevat tulevaisuudessa yritysten
kilpailutekijöiksi.
Globaali kilpailu luonnonvaroista
kovenee. Maailman luonnonvaraesiintymät ja kulutus ovat jakaantuneet
epätasaisesti. Euroopan, Yhdysvaltojen
ja Kiinan omat luonnonvaraesiintymät
ovat niukat suhteessa kulutuksen määrään ja ne ovat enenevissä määrin riippuvaisia Latinalaisen Amerikan, Afrikan
ja Australian luonnonvaraesiintymistä.
Monet merkittävät raaka-aine-esiintymät sijoittuvat poliittisesti tai taloudellisesti epävakaisiin maihin. Luonnonvarojen kestävä käyttö, resurssitehokkuus
ja kierrätettävyys nousevat julkisessa
keskustelussa ilmastonmuutoksen
rinnalle. Niukkenevien luonnonvarojen
maailmassa voi kehittyä aivan uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia.
Luonnonvarojen hyödyntämiseen
liittyvät asiat ovat politisoituja ja ympäristötietoisuuden lisääntyessä kansalaiskeskustelua herättäviä. Suomen
sitoutuminen Lissabonin sopimukseen
ja päästörajoituksiin nostaa painetta
kehittää uusiutuvia energiamuotoja.
Politisoituminen ja erityisesti lainsäädännön vaikutus luonnonvarojen
hyödyntämiseen liittyvään liiketoimintaan asettaa erityisiä haasteita
energia- ja ympäristöalojen yrityksille.
Yritysten on vaikea arvioida, miten ala
tulee kehittymään ja millaisia tuotteita
sekä teknologioita tulevaisuudessa
tarvitaan, koska alaa säätelevää viran-
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nonvarojen hyödyntämiseen liittyvät
tutkimukselliset tarpeet liiketoimintanäkökulmasta katsottuna. Ympäristöön,
energiaan ja luonnonvarojen hyödyntämiseen liittyvää tutkimus-, koulutus-,
tuki- ja toimijaverkostoa hahmotetaan
pohjautuen ’alueellinen innovaatiojärjestelmä’ -malliin. Työ perustuu julkisiin
dokumentteihin, asiantuntijahaastatteluihin ja NorthChallenge-tulevaisuustyöryhmän (26.3.2010) keskusteluihin.
Tämä raportti on laadittu PohjoisPohjanmaan Liiton ja Oulun kaupungin
osarahoittaman NorthChallenge - ”Pohjoisen tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan osaamisyhteisön kehittäminen”
-hankkeen aikana. Kiitämme rahoittajia
saamastamme tuesta ja NorthChallenge-työryhmän jäseniä saamastamme
asiantuntemuksesta.

omaistoimintaa on vaikea ennakoida.
Pohjois-Suomen elinkeinoelämän ja sitä
tukevan koulutus- ja tutkimusmaailman
haasteena on luonnonvarojen hyödyntämiseen liittyvän osaamisen lisääminen ja teknologian kehittäminen.
Tämän raportin tavoitteena on kuvata tutkimusorganisaatiot,joissa on ympäristöön, energiaan ja luonnonvarojen
hyödyntämiseen liittyvää tutkimustoimintaa Pohjois-Suomessa. Raportissa
kuvataan julkisen sektorin organisoimaa
tutkimustoimintaa. Tutkimuksen ulkopuolelle jää yksityinen sektori, kuten
yritysten ja yksityisten tutkimusorganisaatioiden tutkimustoiminta. Raportissa kuvataan myös Pohjois-Suomessa
toimivia mutta muualla sijaitsevia tutkimusorganisaatioita, joiden merkitys
alueen elinkeinoelämälle on tärkeää.
Tässä raportissa kuvataan PohjoisSuomen ympäristöön, energiaan ja luon-
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2. Ympäristö-, energia- ja luonnonvara-alojen määrittely

Ympäristö- energia- ja luonnonvaraalojen määritteleminen erillisinä toimialoina tai klustereina ei ole aivan yksinkertaista. Toimialat linkittyvät toisiinsa ja
ne voivat olla osa toistensa arvoketjuja ja
liiketoimintaprosesseja. Tässä raportissa
tarkastellaan aluksi toimialoja erikseen
ja sen jälkeen yhdistetään tärkeimmät
elementit kuvaamaan Pohjois-Suomen
ympäristö-, energia- ja luonnonvara-alaa.
Tässä raportissa toimialojen määrittely
perustuu Työ- ja elinkeinoministeriön
toimialaraportteihin, Tilastokeskuksen, elinkeinoalan järjestöjen, Tekesin,
SITRA:n, Motivan, Osaamiskeskusohjelman, maakuntasuunnitelmien ja niiden
toteuttamisohjelmien sekä aluekehitysstrategioiden antamiin määrittelyihin.
Pohjois-Pohjanmaan liiton Pohjoisen
luonnonvara-alan kehittämisohjelma
vuosille 2007-2013 käyttää luonnonvara-alojen määrittelyssään klusterimallia,
jota tässä raportissa sovelletaan myös
energia- ja ympäristöaloille. Klusterilla
tarkoitetaan kiinteästi toisiinsa liittyvien
toimialojen muodostamaa kokonaisuutta, joka muodostuu tiedollisista ja taloudellisista resursseista ja kyvystä tehdä
yhteistyötä. Se koostuu erikokoisten
yritysten, korkeakoulujen, tutkimus- ja
oppilaitosten sekä julkisen sektorin
muodostamasta verkostosta. Klusteri
sisältää (kuva 1):
• Ydintoimialat
• Ydintoimialoille tuotantopanoksia
toimittavat alat
• Toimialat, jotka hyödyntävät klusterin tuotteita omassa toiminnassaan
• Klusterin toimintojen asiakasalat.

Kuva 1. Klusterimalli

Tässä selvityksessä keskitytään ydintoimialoihin, mutta myös muut ko. klusterin toimialat mainitaan lyhyesti ja eri
klustereiden rajapinnat huomioidaan.
NorthChallenge-työskentelyllä pyritään
löytämään juuri näitä klustereiden rajapintoja ja siellä syntyviä liiketoimintapotentiaalia. Myös tutkimustarpeet
nousevat usein sieltä.

2.1 Ympäristöala
Ympäristöyritysten liitto ry, joka on
ympäristöalalla toimivien yritysten
elinkeinopoliittinen järjestö, määrittelee ympäristöliiketoiminnan pohjaksi
tuotteet, palvelut ja teknologiat, joilla
mitataan, ennaltaehkäistään, rajoitetaan ja korjataan ympäristöön kohdistuvia haittoja. Ympäristöala käsittää
yritykset, jotka tuottavat ja myyvät
tuotteita, joiden avulla päästöjä voidaan
vähentää tai ympäristöä puhdistaa.
Muun muassa erilaisia katalysaattoreita
7
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Tekesin julkaiseman Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet -raportin
mukaan ympäristösektorin ydintoimialat voidaan jakaa seuraavasti:
• Jätteiden käsittely
• Kierrätys
• Vesi- ja jätevesihuolto
• Ilman ja ilmastonsuojelu
Lisäksi niitä tukevia tukipalveluja ovat
edellä mainittuihin ydintoimialoihin
liittyvät suunnittelupalvelut, ympäristöpalvelut ja laitteet sekä ympäristöjärjestelmien tietotekniikka.
Ympäristöyritysten liiton mukaan
yllä oleviin toimialoihin voidaan lisätä
seuraavat:
• Jätteiden hyödyntäminen ja
kuljetus
• Ympäristögeotekniikka
• Jätevesihuolto
• Tekninen kunnossapito
• Konsultointia ja laitevalmistus
Osaamiskeskusohjelmassa (OSKE) ympäristöala painottuu ympäristöteknologiaan. Ympäristöteknologiaklusteri
sisältää seuraavat osa-alueet:
• Ympäristöterveys ja -turvallisuus
• Ympäristöriskien arviointi
• Ympäristömittaus ja -monitorointi
• Ympäristöinformatiikka
Ympäristöteknologioille on kasvava
kysyntä myös ulkomailla, erityisesti
kehittyvissä maissa. Erityisen vahvoja
vientimahdollisuuksia suomalaisyrityksille löytyy jätteiden ja jätevesien
käsittelyn aloilta, energiantuotannossa,
mittaus- ja säätöteknologioissa sekä paperiteollisuuden ympäristöteknologioissa. Ympäristögeotekniikka on käsitteenä varsin laaja. Siihen voidaan katsoa
kuuluvaksi esimerkiksi pohjaveden suo-

ja jätevesien puhdistamiseen liittyvien
laitteiden valmistus kuuluu ympäristöalaan. Samoin ympäristöystävällisten
pakkausmateriaalien ja energian säästöratkaisujen kehittäminen voidaan
luokitella siihen. Perustoimialoja, kuten
ympäristöhuoltoa ja kierrätystä, lukuun
ottamatta ympäristöliiketoiminnan
osa-alueita ei ole eroteltu virallisissa
toimialaluokituksissa.
Tilastokeskuksen luokittelun mukaan Suomessa toimii noin 500 ympäristöhuoltoalan yritystä. Lisäksi alalla
toimii useita ympäristöteknologia- ja
konsulttiyrityksiä. Ympäristöyritysten
liiton mukaan ympäristöalalla voidaan
laajasti arvioida toimivan jopa 3 000
yritystä. Ala on kasvava, ja eniten uutta
liiketoimintaa syntyy ympäristöteknologian ja jätteiden hyödyntämisen
aloille. Ympäristöalaa on usein vaikea
erottaa yritysten muusta liiketoiminnasta, ja siksi toimialan liikevaihdon
suuruutta tai alalla toimivien yritysten
määrää on lähes mahdotonta määrittää
tarkasti. Liikevaihdon voidaan arvioida
olevan noin 4–7 miljardia euroa eli olevan varsin merkittävä. Nämä toimialat
– ja kaikki ympäristöyritykset yhdessä
– vaikuttavat merkittävästi ympäristövaikutusten vähentämiseen ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen.
Sitran Cleantech Finland – ympäristöstä liiketoimintaa -raportin mukaan
ympäristöosaamisella tarkoitetaan
elinkaariajatteluun perustuvaa suhteellista energia- ja materiaalitehokkuutta
sekä ympäristövaikutusten haitattomuutta. Puhtaat teknologiat sisältävät
kaikki tuotteet, palvelut, prosessit ja
järjestelmät, joiden käytöstä on vähemmän haittaa ympäristölle kuin
vaihtoehtoisista.
8
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Kaikenlaisten energia-alan yritysten
toiminta muuttuu yhä monimutkaisemmaksi ja niiden täytyy sopeuttaa organisaatioitaan sen mukaan. Niiden pitää
tulla toimeen kehittyvän teknologian
ja poliittisten säännösten aiheuttaman
epävarmuuden kanssa. Vastatakseen
”älykkäämpiin” sähköverkkoihin kohdistuvaan kysyntään, perinteisten energiaalan yritysten on syytä ryhtyä toimimaan
yhteistyössä IT-, telekommunikaatio- ja
internet-alan yritysten kanssa.
Energiaklusterin strategiset osa-alueet ovat:
• Energian käytön ratkaisut ja
palvelut
• Energian jakeluratkaisut
• Uusiutuvien energioiden ratkaisut ja palvelut
• Puhtaan energian ja ilmastonmuutoksen hillinnän muut ratkaisut ja palvelut
Tekesin julkaiseman Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet -raportin
mukaan energiasektorin ydintoimialat
voidaan jakaa seuraavasti:
• Energian tuotanto
• Energian jakelu ja käyttö
• Polttoaineet
• Energiatuotannon ja käytön
koneet ja laitteet
• Sähkötekniikka ja laitteet
Lisäksi niitä tukevia tukipalveluja ovat
edellä mainittuihin ydintoimialoihin liittyvät suunnittelupalvelut (esim. konsultointi) sekä energian tietojärjestelmät.
Tarkemmin jaoteltuna energiateknologian osaamisklusteri sisältää seuraavat osa-alueet:
• Teollisuuden energiaratkaisut (metsäteollisuuden energiakäyttö, sähkön ja lämmöntuotannon teknolo-

jaaminen ja kunnostus, pilaantuneiden
maiden kunnostus, jätehuoltoalueiden
tekniset rakenteet, maaperään sijoitettavien materiaalien ympäristökelpoisuus
sekä jätteiden ja teollisuuden sivutuotteiden hyötykäyttö maa-aineshuollossa
ja esimerkiksi teiden rakentamisessa.
Nykyään on myös noussut esille Green
IT, jonka tarkoituksena on vähentää
hiilidioksidipäästöjä ja säästää energiaa
IT-teknologiaa hyödyntäen (esim. erilaiset etä- ja ryhmätyöskentelymenetelmät,
sähköinen liiketoiminta ja sähköinen
asiointi). Yksi maailman nopeimmin
kasvavista aloista on IT-osaamisen ja
ympäristöosaamisen yhdistäminen.
Näiden lisäksi ympäristöalan tutkimus käsittää myös ilmastonmuutoksen,
luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen sekä laajemmin ihmisen ja ympäristön suhteen huomioimisen.

2.2 Energia-ala

Energia-ala on erittäin monitahoinen
teollisuuden haara, jossa toimijat ovat
erikokoisia ja arvoketjut pitkiä. Energiaala on nyt nopeimman kasvunsa kynnyksellä kautta historian: kun nousevien markkina-alueiden laajojen väestöjen
elintaso kasvaa, myös heidän energian
kulutuksensa kasvaa. Samaan aikaan
kehittyneillä markkina-alueilla energiateollisuuden odotetaan sopeutuvan
ilmastonmuutoksen aiheuttamiin haasteisiin ja turvallisuusvaatimuksiin. Kaikilla markkinoilla nopeimmin kasvavat
ne uudet ja uusiutuvat teknologiat, jotka pystyvät lupaamaan puhtaampaa
energiaa. Energiamarkkinat kohtaavatkin samaan aikaan siis kilpailun vapautumisen ja toisaalta tiukentuvan ilmastolainsäädännön.  
9
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maatiloja. Työ- ja elinkeinoministeriön
toimialapalvelut jakaa bioenergian tuotannon yritykset seuraavasti:
• Energiapuunkorjuu
• Hakkeen tuotanto
• Lämpöyrittäjyys
• Bioenergia (mm. hake, puupelletti)
Pohjois-Suomessa suuri osa jokien vesivarannosta on jo valjastettu energian
tuotantoon. Lisämahdollisuuksia haetaan tekoaltaista, joiden rakentamisesta
käydään ajoittain keskustelua valtiovallan, ympäristöjärjestöjen sekä paikallisten asukkaiden kesken (esim. Vuotos).
Lisäksi maalämmön hyödyntäminen yksittäisten asuntojen lämmityksessä on
viime vuosina lisääntynyt huomattavasti. Suurten turvevarantojen takia myös
turpeen hyödyntäminen ja sen jatkojalostaminen nähdään Pohjois-Suomessa tärkeäksi. Turve on erittäin hitaasti uudistuva luonnonvara, ja sen polton
aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä pidetään liian suurina, joten sen hyödyntämistä ei kansainvälisesti suositella, toisin kuin nopeammin uusiutuvien luonnonvarojen.

giat ja teollisuuden energiatuotanto, tulevaisuuden perusenergiat
(fissio/fuusio), energiamarkkinat)
• Hajautettu energiatuotanto (tuulivoima- ja aurinkoenergia ja muut)
• Sähkötekniikka (sähkön jakelu ja
käyttö, ICT sähkötekniikassa, sähkön ja lämmön tuotantoteknologiat, magneettiteknologia)
• Materiaalitekniikka
• Bioenergia (biopolttoaineiden
tuotanto ja jalostus, bioenergia
ja poltto-tekniikat, biokaasuteknologia, CO2-vapaat teknologiat,
lämpöyrittäjyys ja muut pienkäytön liike-toimintakonseptit)
Energia-alaa voidaan tarkastella myös
perustuen raaka-aineiden jaotteluun.
Perinteisesti energiaraaka-aineet jaotellaan uusiutuviin ja uusiutumattomiin
(eli fossiilisiin) polttoaineisiin. Lissabonin strategian mukaisesti Suomessa pyritään lisäämään uusiutuvan energian
tuotantoa ja hyödyntämistä. Suomeen
suunnitellaan kuitenkin kahta uutta
ydinvoimalaa, joista toisen sijoituspaikaksi on ehdolla Pohjois-Suomesta
Simo ja Pyhäjoki. Aluetaloudellisesti
ydinvoimalainvestoinnilla nähdään
olevan suurta merkitystä (esim. rakentaminen, ylläpito ja huolto).
Pohjois-Suomessa suurimmat energiatuotannon kiinnostuskohteet ovat
tällä hetkellä tuulivoima- ja bioenergiatuotannossa. Tuulivoimapuistoja
on suunnitteilla Lapin tuntureille sekä
Perämeren rannikolle. Bioenergia-ala
on vasta kehittymässä mutta bioenergiatuotanto kiinnostaa erityisesti maaseutukuntia. Suurin osa bioenergia-alan
yrityksistä on paikallisella tai korkeintaan maakunnallisella tasolla toimivia

2.3 Luonnonvara-ala

Pohjois-Pohjanmaan liiton Pohjoisen
luonnonvara-alan kehittämisohjelma
määrittelee luonnonvaraklusterin ydintoimialoiksi maa- ja metsätalouden
toimialat (mm. maito-, liha- ja viljatuotanto, peruna- ja muun kasvistuotanto,
puutarhatalous sekä metsän kasvatus ja
siihen liittyvän puunkorjuu), keruutuotteet, riista- ja kalatalouden sekä luontoarvoista ja maisemasta sekä tietyillä osin
rakennetusta ympäristöstä kumpuavat
elinkeinot, kuten maatila- ja luonto10
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suudelle on ominaista kaivosyhtiöiden
ulkomaisomistus. Poikkeuksena on Talvivaara Oy. Paikalliset kaivostoimintaan
liittyvät yritykset ovat tyypillisesti pieniä tai keskisuuria alihankintayrityksiä.
Kaivannaisteollisuuteen läheisesti liittyvä toimiala on terästeollisuus. Myös
kivienjalostus (liuskekivien, koriste- ja
rakennuskivien sekä muiden kivituotteiden tuotanto) luokitellaan kaivannaisteollisuuteen. Tämän toimialan yritykset ovat tyypillisesti pieniä yrityksiä
ja ala kärsii rakennemuutoksesta. Maaaineksia käytetään myös rakentamisessa ja Pohjois-Suomessa toimii paljon pieniä ja keskisuuria maa-ainesten ottoon
ja kuljetukseen keskittyneitä yrityksiä.
Pohjois-Suomessa hyödynnetään myös
puhtaita vesivarantoja (esim. pullovesi),
mutta toiminta on pientä. Vettä hyödynnetään lähinnä energiantuotannossa.
Maatalous on jo pitkään ollut rakennemuutoksessa. Tilojen määrä vähenee,
tilat erikoistuvat ja niiden koko kasvaa.
Nuoria on vaikea saada jatkamaan maataloutta. Usein maatiloilla harjoitetaan
myös muuta toimintaa, kuten matkailua, turkistarhausta (erityisesti Kalajoki)
tai metsätaloutta. Maatalouden tulevaisuuden kehitykseen vaikuttavia tekijöitä
ovat elintarviketeollisuuden trendit (lähiruoka, elintarvikkeiden laatu ja puhtaus) sekä bioenergiatuotannon tulevaisuus. Energiakasvien (esim. ruokohelpi,
oljet) viljely ja maatalousjätteen hyödyntäminen energiantuotannossa lisäävät maatalouden liikevaihtoa tulevaisuudessa, mikäli pienten yksiköiden energian tuotantoa tuetaan tarpeeksi.
Metsäteollisuus elää rakennemuutosta. Globaali kilpailu, raaka-aineen korkea
hinta sekä työvoiman ikääntyminen ja
saatavuus tuovat ongelmia alalle. Nuoria

matkailun. Ydintoimialoja tukevia aloja
ovat mm. luonnonvara-alan yrittäjille
tuotteita valmistava teollisuus ja palvelutuotanto (esim. työkoneet, kuljetus).
Merkittävimmät asiakasalat ovat elintarviketeollisuus, puu- ja paperiteollisuus
sekä tukkukauppa.
Luonnonvara-ala sisältää useita merkittäviä elinkeinoja:
• Metsätalous
• Turvetuotanto ja maa-aineksen
otto
• Kaivannaisteollisuus
• Kalastus, porotalous ja turkistuotanto
• Luonnontuotteiden keruu
• Maidon ja lihantuotanto
• Peruna- ja viljantuotanto
• Elämystuotanto (luontomatkailu,
hevostalous, maatilamatkailu,
vapaa-ajan asumisen palvelut)
Luonnonvaraklusterin ydintoiminnot
voidaan jakaa myös raaka-ainepohjaisesti, jolloin klusterin sisältämät toiminnot
ovat:
• Uusiutumattomat ja hitaasti
uusiutuvat luonnonvarat (metalliset malmit, teollisuusmineraalit,
luonnonkivet, maa- ja kiviainekset, pohjavesi, turve)
• Maa- ja metsätalouden luonnonvarat
• Luonnontuotteet ja elämystuotanto (mm. kala- ja porotalous,
keruutuotteet ja matkailu).
Turpeen tuotanto on Pohjois-Suomessa, ja erityisesti Pohjois-Pohjanmaalla,
tärkeä elinkeino. Turpeen käyttöä rajoittaa kuitenkin sen määrittely uusiutumattomiin luonnonvaroihin. Yhdeksi
merkittävämmäksi elinkeinoksi PohjoisSuomessa on noussut kaivannaisteollisuus. Pohjois-Suomen kaivannaisteolli11
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ei kiinnosta raskaana pidetty työ. PohjoisSuomessa metsäalaa pidetään kuitenkin
edelleen yhtenä tulevaisuuden toimialoista, koska puuvarannot ovat suuret. Puu
kiinnostaa myös asumis- ja sisustuselementtinä. Puun hyödyntäminen energian
tuotannossa on nostanut esille sellu- ja
paperitehtaiden raaka-aineintressit, jotka
aiheuttavat ristiriitoja puun energiakäyttöä kohtaan. Metsäteollisuuden toimialat
ovat seuraavat:
• Puunkorjuu
• Sahaus, höyläys ja kyllästys
• Rakennusten ja huonekalujen
valmistus
• Sellu- ja paperiteollisuus
• Bioenergiatuotanto (hake, kannot,
metsäteollisuuden jätteet).
Metsämarjojen ja -sienien sekä jäkälän
kaupallinen hyödyntäminen on nostanut
kiinnostusta etenkin Kainuussa ja Lapissa. Suomalaiset marjat ovat korkealaatuisia ja niillä on markkina-arvoa myös
globaaleilla terveysalojen markkinoilla.
Kaupallista metsästystä harjoitetaan
Suomessa vähän. Pohjois-Suomessa
harjoitetaan jossain määrin ammattimaista kalastusta. Lisäksi kalastuksella
on matkailullista arvoa. Porotaloutta
Pohjois-Suomessa harjoitetaan Lapissa,
Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaan pohjoisosissa. Porotaloudella on merkitystä
myös Suomen ainoan alkuperäiskansan
saamelaisten elinkeinona. Sitä hyödynnetään myös matkailussa. Elämystuotanto ja luontomatkailu ovat lisänneet
suosiotaan.

2.4 Yhteenveto

Tässä hankkeessa perehdymme ympäristö-, energia- ja luonnonvara-aloista
erityisesti kaivannais- ja metsäalaan.
Energia-alaan liittyen olemme kiinnostuneita etenkin uusiutuvien energian
lähteiden hyödyntämisestä. Rajaus johtuu pohjoisen Suomen aluekehitysstrategioiden linjauksista sekä alueen tutkimuslaitosten vahvuuksina pidetyistä
tutkimusaloista. Selvityksessä huomioimme liiketaloudellisen näkökulman
lisäksi yhteiskunnan ja luonnonympäristön vaikutukset, kuten ihmisen
ja ympäristön suhteen sekä luonnon
monimuotoiseen ja ilmastonmuutoksen
tutkimuksen. Elämystuotanto, kuten
matkailu, on tässä selvityksessä käsitetty ympäristö-, energia- ja luonnonvaraalan läheisklusteriksi.
Kuvassa 2 esitetään Pohjois-Suomen
ympäristö-, energia- ja luonnonvaraalaan liittyvät toimialat ja niiden läheisalat.

12
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Kuva 2. Pohjois-Suomen ympäristö-, energia- ja luonnonvara-alojen elementit
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3. Ympäristö-, energia- ja luonnonvarat
Pohjois-Suomessa
tumiskohteena. Kemiin suunnitellaan
biopolttonesteiden tuotantolaitosta, ja
Rovaniemelle uutta lauhdevoimalaitosta, jossa tuotettaisiin sähköä paikallisista puupolttoaineista ja turpeesta. Lapin
laajat metsävarat mahdollistavatkin
monipuolisen energiahyödyntämisen
sekä suuren mittakaavan tuotannossa
että paikallisissa pienissä yksiköissä
luoden edellytyksiä bioenergiayrittäjyydelle koko maakunnassa.
Lapin imagollisena vahvuutena nähdään puhdas luonto, metsät ja luonnontuotteet. Sen takia Lapissa keskitytään
luonnon hyvinvointiin painottamalla
luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä
luonnon biologisen monimuotoisuuden
turvaamista. Lapin kehittämisen painopistealueet ovat: 1) Elämysten, kulttuurin ja matkailun Lappi, 2) Hyvinvoinnin
Lappi, 3) Luonnonvarojen Lappi sekä
4) Teollisuuden Lappi. Teollisuuden
yritysten osaaminen ja tuotekehitys
painottuvat pohjoisuuteen soveltuvaan
teknologiaan, luonnonvarojen hyödyntämiseen, teollisuuden alihankintaan
ja palvelutoimintaan sekä jatkojalostukseen.
Lapissa kohdennetaan resursseja
etenkin matkailualan ja kaivostoiminnan kehittämiseen. Kaivosalaa tuetaan
infrastruktuuri-, kaavoitus- ja edunvalvontatoimenpitein. Konkreettisia toimia
ovat olleet mm. Lapin liittoon sijoitetun
kaivos- ja kivialan toimialapäällikön
toimen perustaminen (syksystä 2009),
Kolari-Pajalan ja Soklin liikenneinfrastruktuuritarpeiden selvitykset ja Kemi-Ajoksen meriväylän syventämisen

Tässä luvussa kuvataan ympäristö-,
energia- ja luonnonvara-alojen merkitystä Lapin, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan sekä Keski-Pohjanmaan talouskehitykselle. Alojen potentiaali alueiden
elinkeinoelämän kehitykseen on koostettu alueiden maakuntasuunnitelmista
sekä niiden kehittämisohjelmista.

3.1 Lappi

Globaali taloudellinen taantuma on vaikuttanut voimakkaasti Lapille tärkeisiin
teollisuuden aloihin. Metsäteollisuudessa on meneillään globaali murros,
joka johti Kemijärven tuotantoyksikön
lopettamiseen v. 2008 – ja metsäteollisuuden rakennemuutos on vielä kesken. Rakennemuutoksesta huolimatta
metsäsektorin merkitys Lapille on
vieläkin suuri, kun huomioidaan koko
metsäsektorin arvoketju metsien hoidosta, kantorahatuloista, korjuusta ja
kuljetuksista edelleen jalostukseen kemiallisessa ja mekaanisessa metsäteollisuudessa tai enenevässä määrin myös
energiantuotannossa. Terästeollisuus
kärsii vientikysynnän hiipumisesta,
mutta esimerkiksi Tornion terästehtaalla on jo merkittäviä investointisuunnitelmia. Erityisesti kaivostoiminnan
merkitys on kasvanut. Suurikuusikon
kaivos avautui Kittilässä, Sodankylän
Pahtavaaran kultakaivos jatkaa toimintaansa ja Kevitsan, Tapulin ja Soklin
kaivosten aloittamista suunnitellaan.
Kemi-Tornion alueella on vireillä tuulivoimahankkeita. Simo on yhä edelleen
vaihtoehtona ydinvoimalaitoksen sijoit15
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luontoon ja elämänlaatuun. Omassa
maakuntaohjelmassaan se korostaa
erityisesti seuraavia toimialoja: ICT ja
elektroniikka, matkailu sekä luonnonvarat. Kainuun kärkikehittämiskohteita ovat 1) Bioanalytiikan osaamisen
kehittäminen, 2) Mittaustekniikan ja
bioanalytiikan osaamisen soveltaminen luonnonvaroihin, 3) Woodpolistoimintakonseptin kehittäminen ja 4)
Measurepoliksen toiminta metsäalan
osaamiskeskusohjelmassa. Tulevaisuuden kärkikehittämiskohde on CEMIS,
joka on Kajaanin yliopistokeskuksen,
Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston ICT-alan yhteinen mittaus- ja tietojärjestelmien osaamis- ja
innovaatiokeskus.
Kainuun luonnonvara- ja energia-alojen kärkikehittämishankkeet suuntautuvat etenkin metsä- ja kaivosteollisuuteen sekä bioenergiaan. Kainuun Metsäohjelma -hanke 2006-2010 keskittyy
metsistä saatavan energian hankinnan
kehittämiseen, yksityistieverkon kunnossapitoon, suometsien hoitoon, työvoiman saatavuuteen sekä yhteisomistustilojen metsänhoidon aktiviteetin
nostoon. Kainuun kaivannaisalan kehittämisohjelman 2009-2015 tavoitteena
on tehostaa yritysten osallistumista
akateemisiin tutkimushankkeisiin henkilöstöresurssien kautta sekä lisätä yritysten osallistumista tutkimuslaitosten
koordinoimiin kansainvälisiin hankkeisiin. Bioenergian teemaohjelman
kehittämiskohteina ovat bioenergian
hankinnan logistiikka, polttoaineen
on-line lämpöarvon/kosteuden määritys ja polttoaineen laatu, kuljetuskaluston kehittäminen kokopuulle sekä
kaivosten jätteiden hyödyntäminen.
Metsä- ja puutalouden teemaohjelman

suunnitelmat. Lapin ympäristö-, energia- ja luonnonvaratoimialaan liittyviä
ohjelmia ja strategioita ovat mm. Lapin
metsäohjelma, Lapin bioenergiastrategia ja Luonnontuoteklusterin LAPPI
LUO luonnontuote- ja elintarvikealan
kattohanke.

3.2 Kainuu

Kainuun talouskehitys oli suotuisa aina
globaalin laman alkamiseen vuoteen
2008 saakka. Sille vahvoja toimialoja
ovat olleet etenkin metsäteollisuus sekä
matkailu. Lisäksi vuonna 2008 käynnistynyt Talvivaaran kaivos on tuonut uusia
mahdollisuuksia luonnonvarojen hyödyntämiseen. Viime vuosina suurimmat
haasteet on kohdannut metsäteollisuus.
Niistä näkyvin ilmentymä on UPM Kajaanin paperitehtaan lakkautus 2009.
Siitä aiheutui taloudellisia ongelmia myös
metsäkoneurakoitsijoille ja mekaaniseen
puuteollisuuteen. Metsäteollisuuden
huonoista uutisista huolimatta muun
metsäalan positiivisen kehityksen odotetaan jatkuvan notkahduksen jälkeen.
Erityisesti puupohjaisen bioenergian
käytön lisääntymisessä ja ilmastotavoitteiden haasteisiin vastaamisessa on
mahdollisuuksia. Lisäksi Kajaanin seutukunnan kehitykseen vaikuttavat mm.
Talvivaaran kaivoksen toiminnan edistyminen, palvelualojen suotuisa kehitys
ja matkailualan suuret investoinnit mm.
Vuokatissa. Talouden tulevien vuosien
kehitys on kuitenkin haasteellinen etenkin Kehys-Kainuun seutukunnassa, joka
on taantuva alue ja jonka talous kärsii
etenkin alueelle ominaisen mekaanisen
puunjalostusteollisuuden ongelmista.
Kainuun pyrkii Lapin tavoin panostamaan markkinoinnissaan puhtaaseen
16
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etenkin Koillissuomen alueella. PohjoisPohjanmaalla on myös paljon turvetuotantoon soveltuvia soita.
Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman 20092010 mukaan koko maakunnan kannalta
merkittäviä aloja ovat ICT-, ympäristösekä puutuotealat. Erityisen tärkeänä
nähdään ICT:n hyödyntäminen ympäristö- ja puutuotealoilla. Strategisesti
tärkeänä osaamisalueena ympäristö-,
energia- ja luonnonvaroaloilla nähdään
vesi- ja ilmansuojeluosaaminen, kestävä tuotanto ja tuotteet sekä kytkennät
arktisiin energiakysymyksiin. Alueella
myös panostetaan metsänhoitoon, ja
etenkin energiapuun hankintaan sekä
siihen liittyviin logistisiin asioihin.
Alueen sisäisen heterogeenisuuden
vuoksi maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmassa alueellisesti strategiset painopistealat on määritelty
seutukunnittain. Pohjois-Pohjanmaalla
ympäristö-, energia- ja luonnonvaraalalla kehityshankkeet keskittyvät
Koillis-Suomen seutukunnassa puuteollisuuteen sekä uusiutuvan energian
tuotantoon; Oulun kaaren seutukunnassa uusiutuvan energian tuotantoon
(etenkin tuulivoimaan ja biopolttoaineisiin), Raahen seutukunnassa metalli- ja
bioteknologiaosaamiseen sekä Oulun
eteläisessä maaseutuyrittäjyyden edistämiseen, uusien teknologioiden hyödyntämisen lisäämiseen maataloudessa
sekä bioenergian hyödyntämiseen ja
kehittämiseen. Oulun seutukunta puolestaan panostaa etenkin ympäristö- ja
energia-alojen tutkimukseen ja tuotekehitykseen, liiketoimintaosaamisen
kehittämiseen, liiketoiminnan kansainvälistymiseen sekä innovaatioympäristön kehittämiseen (Oulu Triple Helix,

2008-2013 tavoitteena on lisätä energiankäytön omavaraisuutta edistämällä
uusiutuvien energiamuotojen tuotantoa
ja käyttöä, kehittää ja vahvistaa Kainuun
bioenergiateknologia-alaa niin että alan
vientiä voidaan kasvattaa sekä edistää
metsä- ja puutalouden alan osaavan
työvoiman saatavuutta, koulutus- ja
asiantuntijapalveluita, bioenergia-alan
liiketoimintaosaamista sekä uusien liiketoimintamallien kehittämistä.

3.3 Pohjois-Pohjanmaa

Kehitykseltään Pohjois-Pohjanmaa, lähinnä Oulun seutu, poikkeaa muusta
Pohjois-Suomesta. Alue on yksi Suomen nopeiden kasvavista alueista, sen
T&K-menot ovat kansallisellakin tasolla huomattavan suuret ja siellä sijaitsee Pohjois-Suomen ainoa monitieteinen yliopisto. Lisäksi Oulussa sijaitsee
monen kansallisen tutkimuslaitoksen
alueellinen toimipiste. Suurin yksittäinen haaste alueella on korkea nuorisotyöttömyys. Oulun seudun viimeaikainen kehitys on nojannut Nokian johdolla tietoteknologiayritysten kehitykseen.
Taantuman myötä myös muiden toimialojen arvostus on nousussa. Energia-alalla investoinnit etenkin tuulivoimaan sekä turve- ja bioenergiantuotantoon ovat kasvussa. Näiden alojen
työllistävyys on kuitenkin pientä. Alueen kaivostoiminta on keskittynyt Nivala-Haapajärven seutukunnan alueelle.
Viime aikoina alueen kaivostoiminnalla on kuitenkin ollut taloudellisia ongelmia. Kaivoksilla onkin viimeaikoina
ollut omistajavaihdoksia. Pyhäsalmen
kaivokseen suunnitellaan eurooppalaista maanalaisen fysiikan tutkimuskeskusta. Metsäteollisuus on vahva ala
17
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myös maatalouden merkitys on suuri,
ja sen maaseudun elinkeinotoiminnan
painopistealueina ovat bioenergian,
maidon- ja naudanlihantuotanto sekä
metsä, hevos- ja turkistalous. Maakunnassa suunnataan hankkeistusta etenkin näille aloille, ja luonnonvara-alan
innovaatioympäristöä kehitetäänkin
mm. edistämällä organisaatioiden yhteistyötä. Perusmaataloudessa maatalouden kilpailukykyä edistetään tilusjärjestelyillä, sukupolvenvaihdoksilla,
uudistamalla tuotantoteknologioita,
kouluttamalla yrittäjille johtamistaitoja ja parantamalla heidän osaamista
sekä huolehtia heidän työkyvystä, jotta he voivat vastata toimintaympäristön
muutoksiin tilojen kehittämiseksi. Turkistaloudessa tuotannon keskeisimpiä
kehittämiskohteita ovat elinkeinon kilpailukyvyn parantaminen tutkimuksen,
neuvonnan ja koulutuksen kiinteämmän yhteistyön kautta sekä tuotantorakenteen laajentaminen ja laadun parantaminen. Metsätalouden kehittämisessä keskeisiä asioita ovat metsien
hoito- ja parannustöiden lisääminen,
hakkuumahdollisuuksien hyödyntäminen, metsänomistusrakenteen kehittäminen, metsänomistajien tieto-/taitotason nostaminen, uuden teknologian ja
menetelmien käyttöönoton edistäminen metsätaloudessa, uusien puuperäisten tuotteiden kehittäminen, sekä
kulttuuri-, virkistys- ja luontoarvojen
yhteensovittaminen metsätalouden
kanssa. Puutoimialaa edistetään tutkimuksella, tuotekehityksellä ja markkinapotentiaalin selvittämisellä. Puualan
vahvaa asemaa varsinkin maaseudun
yrityksissä vahvistetaan mm. edistämällä klusteripohjaisten tuotteiden ja
kokonaisuuksien valmistamista. Puu-

Oulu Business Node). Lisäksi Oulun
yliopistoon on perustettu vuoriteollisuuden osaamisen keskittymä.

3.4 Keski-Pohjanmaa

Keski-Pohjanmaan maakunta on Pohjois-Suomen maakunnista pienin ja
se muodostuu Kokkolan ja Kaustisen
seutukunnista. Kokkolan seutukunnan keskeisiä toimialoja ovat kemian
suurteollisuus, metalli- ja konepajateollisuus, veneteollisuus, palvelut ja
kauppa sekä elintarviketuotanto. Näistä
metalli- ja konepajateollisuuden haasteina ovat taantuman myötä pienentyneen tilauskannan lisäksi nouseva
sähkönhinta ja päästökaupasta koituvat
kustannukset. Kaustisen seutukunta on
Suomen alkutuotantovaltaisin, ja sen
päätoimialoja ovat puu-, elintarvike-,
metalli- ja kaivosteollisuus. Alueen
puuteollisuus sisältää lähinnä ovi- ja
ikkunateollisuutta sekä talotehtaita.
TE-keskuksen talousnäkymät (syksy
2009) toteaa alueen kehityksestä lisäksi: ”pitkään suunniteltu kaivoshanke
ja siihen liittyvä bioenergialaitos ovat
edelleen suunnitteluvaiheessa”.
Keski-Pohjanmaa haluaa profiloitua kemianteollisuuden keskittymänä,
monipuolisen pk-teollisuuden yrittäjyysmaakuntana sekä tasokkaan koulutuksen alueena. Logistisesti maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma korostaa etenkin Kokkolan sataman
merkitystä. Maakuntaohjelmassa maakunnan painopistetoimialoiksi määritellään metalli- ja konepaja-, puu-, vene, ICT-, kemian-, bioenergia- ja ympäristöteknologia-, matkailu- ja palveluala
sekä kansainvälistyvät kasvuyritykset.
Keski-Pohjanmaan maakunnassa
18
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risointi sekä laajojen ja laadukkaiden
yhteistyöhankkeiden valmistelu. LUOVA-verkoston hanketoiminnan tavoitteena on yritysten kilpailukyvyn kehittäminen sekä maaseudun yrittäjyyden
ja elinvoimaisuuden edistäminen. Osa
hankkeista toteutetaan organisaatioiden yhteistyönä, osa ylimaakunnallisina
tai kansainvälisenä yhteistyönä, osa
yksittäisen verkoston organisaation toimesta. Metsäteollisuuteen suunnattuja
hankkeita on useita, joista Uusiutuva
metsäteollisuus (Forest Industry Future) klusteriohjelma, jonka paneutuu
puukemiaan ja uusiin tuotteisiin. ForestPower on hanke, jota hallinnoi ja
koordinoi Metlan Kannuksen yksikkö.
Se tuottaa tietoa metsäbiomassojen
laadusta, käytöstä ja korjuusta sekä pyrkii luomaan uusia liiketoimintamalleja
energiaosuuskunnille ja koneyrittäjille.
Etelä-Pohjanmaan metsäkeskuksen
ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun
Kehittyvä metsäenergia -hankkeen
tavoitteena on puolestaan selvittää kokonaisvaltaisesti metsäenergian mahdollisuuksia, ongelmia ja tietotarpeita.

rakentamiselle etsitään uusia kansainvälisiä mahdollisuuksia, sekä edistetään uuden yritystoiminnan synnyttämistä. Bioenergiasektoria puolestaan
edistetään tehostamalla metsäenergian ja muiden biomassojen käyttöä sekä
biokaasun hyödyntämistä tutkimuksen,
koulutuksen ja neuvonnan avulla. Toteutettavien hankkeiden kautta edistetään valtakunnallisesti lämpö- ja maatalousyrittäjyyttä keskittyen metsä- ja
peltobiomassan jalostukseen ja käyttöön hajautetussa energiantuotannossa, sekä kehitetään uusia ratkaisuja jotka voivat mahdollistaa uuden liiketoiminnan syntymistä pk-sektorille.
Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmassa 20102011 kehittämishankkeista keskeisimpinä mainitaan LUOVA-verkosto, joka
keskittyy maaseudun kehittämiseen,
ja sen keskeisimpinä kehittämisen
kohteina ovat yhteistyöverkoston tiivistäminen sekä laajentaminen maakunnan sisällä, ylimaakunnallisesti
sekä kansainvälisesti, luonnonvara-alan
kehittämiskohteiden kartoitus ja prio-
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4. Tutkimusta tukevat valtakunnalliset toimijat
Pohjois-Suomessa
etenkin hallituksella ja eduskunnalla
on tärkeä asema. Valtion tiede- ja teknologianeuvosto on kansallisen tason
innovaatiopolitiikan asiantuntija, ja se
auttaa hallitusta ja valtioneuvostoa innovaatiopoliittisessa päätöksenteossa.
Ministeriöt ohjaavat rahoitusta oman
alansa tutkimus- ja koulutus-organisaatioihin. Tämän selvityksen kannalta
olennaisimmat ministeriöt ovat 1) Opetusministeriö, joka rahoittaa Suomen
Akatemiaa ja koulutusorganisaatioita;
2) Työ- ja elinkeinoministeriö, jonka
toimialaan kuuluu teknologiapolitiikka

Suomessa kansallisen innovaatiopolitiikan ohjauksen apuvälineenä on käytetty innovaatiojärjestelmän käsitettä
1990-luvun alkupuolelta lähtien. Innovaatiojärjestelmän avulla on määritelty innovaatiotoimintaan suoraan liittyvät toimijat ja niiden tehtävät. Kuvassa
3 on kuvattu suomalainen innovaatiojärjestelmä ympäristö-, energia-, luonnonvaratoimialojen näkökulmasta katsottuna.
Suomessa julkinen sektori ohjaa innovaatiojärjestelmän toimintaa lakien
ja rahoituspäätösten mukaan. Tässä
Yleinen politiikka

Tutkimuksen
tukiorganisaatiot
Riskirahoitus

Teknologian
siirto
Julkisen sektorin
koulutus- ja tutkimuslaitokset
Yksityinen ja
hallituksesta riippumaton sektori

Hallitus

Tutkimus- ja innovaationeuvosto

Valtioneuvosto

Sektoritutkimuksen neuvottelukunta

OPM, TEM, YM, MMM

Suomen Akatemia

Tekes

Sitra,
Finnvera
Finpro

Suomen Teollisuussijoitus Oy

Tiede- ja teknoloAlueelliset tukiorganisaatiot,
giapuistot (polikset)
Metsäkeskukset
Yliopistot (16) Ammattikorkeakoulut
(26)

Yritykset

Yksityiset tutkimuslaitokset

Yksityiset riskirahoittajat

ELY-keskukset

VTT, GTK, Metla,
SYKE, MTT, RKTL,
Ilmatieteen laitos
Järjestöt,
säätiöt

Tiedeyhteisöt

Kuva 3. Suomen innovaatiojärjestelmä ympäristö-, energia- ja luonnonvara-toimialojen näkökulmasta
(mukaillen Suomen tieteen ja teknologian tietopalvelu, 2010; European Trend Chart, 2006; Suorsa, 2006,
2009).
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- Energia ja ympäristö ja Metsäklusteri
Oy. Tosin myös RYM Oy – Rakennettu
ympäristö, FIMECC Oy - Metallituotteet ja
koneenrakennus, sekä TIVIT Oy - Tietoja viestintäteollisuus ja -palvelut antavat
rahoitusmahdollisuuksia toimialalle.
CLEEN Oy:n teema-alueet ovat:
• Hiilineutraali energiantuotanto
• Hajautetut energiajärjestelmät
• Kestävät polttoaineet
• Energiamarkkinat ja älykkäät
sähköverkot
• Tehokas energiankäyttö
• Resurssitehokkaat tuotantoteknologiat ja palvelut
• Materiaalien kierrätys ja jätteiden hallinta
• Mittaus, monitorointi ja ympäristötehokkuuden arviointi
Metsäklusteri Oy:n teema-alueet ovat:
• älykkäät ja resursseja säästävät
tuotantoteknologiat
• puita monipuolisesti hyödyntävä
biojalostamo
• älykkäät puu- ja kuitutuotteet
• puusta ja sen aineisosista
valmistetut materiaalit
• metsien kestävä käyttö
• biomassalle lisäarvoa ja
tulevaisuuden asiakasratkaisut.
Julkisen sektorin riski-rahoituksen tarjoajia ovat Sitra, Finnvera, Finpro sekä
Suomen Teollisuussijoitus Oy. Sitra ohjaa rahoitustaan ohjelmiensa, kuten
esim. energiaohjelman kautta. Finnvera, Finpro ja Suomen Teollisuussijoitus
Oy rahoittavat erilaisin instrumentein
suoraan kasvuyrityksiä. Teknologian
siirtoon keskittyvät organisaatiot ovat
enemmän alueellisia toimijoita. Olennaisia toimijoita tätä selvitystä ajatellen ovat maakuntien liitot (Lapin liitto,
Pohjois-Pohjanmaan liitto, Keski-Poh-

sekä Tekesin toiminnan tulosohjaus, 3)
Ympäristöministeriö, jonka toimialaan
kuuluu ympäristö- ja energiapolitiikka
sekä mm. Suomen ympäristökeskuksen
(SYKE) tulosohjaus; ja 4) Maa- ja metsäteollisuusministeriö, jonka toimialaan
kuuluu mm. Metlan tulosohjaus.
Tärkeimpiä kansallisen tason julkisten tutkimusorganisaatioiden tutkimuksen rahoittajia ovat Suomen Akatemia, joka rahoittaa perustutkimusta
ja Tekes, joka keskittyy rahoittamaan
tutkimusorganisaatioiden soveltavaa
tutkimusta ja niiden yritysten kanssa
yhteistyössä toteuttamaa tutkimusta.
Suomen Akatemian nykyisistä tutkimushankkeista ”Kestävä tuotanto ja
tuotteet -tutkimusohjelma KETJU” ja
”Kestävä energia” sekä tulevista hankkeista ”Ilmastonmuutoksen vaikutukset ja hallinta” liittyvät luonnonvara-,
ympäristö- ja energia-aloihin. Tekesin
käynnissä olevista ohjelmista ”BioRefine: uudet biomassatuotteet”, ”Groove
– uusiutuva energia, kasvua ja kansainvälistymistä” ja ”Kestävä yhdyskunta”
sekä valmisteilla olevista ohjelmista
”Ilmastotalous” liittyvät ympäristö-,
energia- ja luonnonvara-aloihin.
Suomen Akatemian ja Tekesin rahoittamat strategisen huippuosaamisen
keskittymät (SHOK) tarjoavat tutkimusorganisaatioille ja tutkimustuloksia
hyödyntäville yrityksille uuden tavan
tehdä tiivistä ja pitkäjänteistä yhteistyötä
keskenään. Keskittymissä toteutetaan
yritysten, yliopistojen ja tutkimuslaitosten yhdessä määrittelemää tutkimusstrategiaa. Keskittymät ovat sovelluslähtöisiä
ja ne tukevat monitieteisyyttä. Käynnissä
olevia SHOK:ja on kuusi kappaletta, joista
ympäristö-, energia- ja luonnonvaraalalla suoraan vaikuttavat CLEEN Oy
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lista ohjelmaa toteuttaa 13 kansallisesti merkittävää osaamisklusteria ja 21
osaamiskeskusta eri alueilta. Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä
monipuoliselle innovaatiotoiminnalle,
jossa yhdistyy korkeatasoinen tutkimus teknologia-, muotoilu- ja liiketoimintaosaamiseen. OSKE:n voidaan sanoa alueellistavan innovaatiopolitiikka.
Nykyisen OSKE:n tavoitteena on löytää
vahvat kansalliset kehittämisklusterit ja
niiden alueelliset toimijat sekä verkottaa toimijoita keskenään. OSKE osaamisklustereista ympäristö-, energia- ja
luonnonvara-alaa suoraan sivuavia ovat
Elintarvikekehitys (marjat, sienet, yms.
luonnonantimet), Energiateknologia
(sähkötekniikka, bioenergiateknologiat, teollisuuden energia-ratkaisut, hajautettu energiantuotanto, tuulivoima),
Uusiutuva metsäteollisuus ja Ympäristöteknologia. Pohjois-Suomi osallistuu
OSKE:n toimintaan kahdessa osaamisklusterissa koskien ympäristö-, energia- ja luonnonvara-alaa. Nämä ovat
Cleantech – Ympäristöteknologian klusteri (Oulu Innovation Oy) ja Uusiutuva
metsäteollisuus klusteri (Teknologiakeskus KETEK Oy, Kokkola ja Kajaanin
Teknologiakeskus Oy, Kajaani).

janmaan liitto ja Kainuun liitto) sekä
Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukset, nk. ELY-keskukset, jotka toimivat tutkimus- ja kehittämisohjelmien
rahoittajina ja suuntaavat mm. EU-rakennerahastovaroja tutkimus- ja kehittämistoimintoihin. ELY-keskuksissa sijaitsevat Tekesin alueelliset toimistot.
Alueilla toimii lisäksi tiede-, teknologiaja yrityspuistoja, joita Pohjois-Suomessa kutsutaan poliksiksi (=osaamiskeskittymä). Nämä yksittäiset polikset (mm.
Steelpolis, Digipolis, Naturpolis, Snowpolis, Humanpolis, Micropolis) tarjoavat toimitilojen lisäksi tukea mm. yhteistyön rakentamiselle, verkostoitumiselle ja kansainvälistymiselle sekä
koulutusta yrittäjille.
Osaamiskeskusohjelma on valtioneuvoston määräaikainen erityisohjelma,
jonka avulla suunnataan toimenpiteitä
kansallisesti tärkeille painopistealoille.
Ohjelma perustuu alueiden kansainvälisesti korkeatasoisen osaamisen hyödyntämiseen. Ohjelman toimintamalli
uudistettiin klusteriperustaiseksi kaudelle 2007–2013 ja sen yhtenä tavoitteena on terävöittää alueiden välistä
erikoistumista ja vahvistaa osaamiskeskusten välistä yhteistyötä. Kansal-
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5. Kansalliset sektoritutkimuslaitokset

muutos- ja häiriöherkkyyteen sekä metsien käytön hallintaan.
Metlan tutkimustoiminta on organisoitu tutkimusohjelmiksi, joita on
käynnissä tällä hetkellä kahdeksan. Tutkimusohjelmiin kuuluu yleensä n. 10-20
tutkimushanketta.
• BIO - Bioenergiaa metsistä
• MIL - Metsäekosysteemin toiminta ja metsien käyttö muuttuvassa
ilmastossa
• MKL - Metsänhoidon kustannustehokkuus ja laatu
• TUK - Metsien monimuotoisuuden turvaamisen keinot
• SUO - Suometsätalous
• MSU - Metsävaratietojärjestelmä
ja metsäsuunnittelu
• PUU - Uudistuvat puutuotearvoketjut ja puunhankinataratkaisut
• HYV - Metsästä hyvinvointia
Metlan tutkimusmetsät sijaitsevat Kivalossa, Kolarissa, Laanilassa, Paljakassa ja Pallasjärvellä. Metlan Pohjois-Suomen alueyksikön keskus sijaitsee Rovaniemellä. Alueyksiköllä on toimipaikkoja
Kolarissa, Muhoksella, Paljakassa, Pallasjärvellä ja Sallassa. Metlan Muhoksen toimipaikassa on meneillään Pohjois-Pohjanmaan energiatoimistohanke, joka
pyrkii jalkauttamaan Pohjois-Pohjanmaan maakunta-liitossa laadittua energiastrategiaa.

Tässä luvussa kuvataan kansallisia
sektoritutkimuslaitoksia ympäristö-,
energia- ja luonnonvara-alalla. Kyseiset sektoritutkimuslaitokset toimivat
kansallisella tasolla ja niillä yksikköjä
Pohjois-Suomen alueella.

5.1 Metsäntutkimuslaitos
(Metla)

Metsäntutkimuslaitos (Metla) (www.
metla.fi) on Maa- ja metsätalousministeriön alainen tutkimuslaitos, joka
tekee tutkimusta, välittää tutkimustietoa
tiedon käyttäjille ja metsistä kiinnostuneille, sekä vastaa useista metsäsektorin
keskeisistä tietopalvelu- ja tietohuoltotehtävistä viranomaistehtävänä. Lisäksi
Metlan tutkimusmetsät mahdollistavat
pitkäaikaisen kokeiden laatimisen sekä
metsien tutkimusta palvelevan, tavallisista metsänhoitomenetelmistä poikkeavan metsän käsittelyn. Metlan tehtävänä
on edistää tutkimuksen keinoin metsien
taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää hoitoa ja käyttöä. Metla
tuottaa tieteellistä tietoa metsäympäristöstä, metsien eri käyttömuodoista sekä
metsä- ja puutaloudesta, toimii asiantuntijana metsiin liittyvissä tilastointi-,
seuranta- ja tarkastustehtävissä, vastaa
metsänjalostustoiminnasta ja siihen
liittyvästä tutkimuksesta, sekä julkaisee
tutkimustuloksia ja tiedottaa ajankohtaisista metsiin ja metsäntutkimukseen
liittyvistä asioista. Pohjoisuuteen liittyvä
tutkimus painottuu pohjoisen metsäekosysteemin kehittämiseen, hallintaan
ja hyödyntämiseen, metsäekosysteemin
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• Energian ja materiaalin käytön tehokkuus sekä ilmastonmuutoksen
hillinnän tutkimus.
Pohjois-Suomessa toimii lisäksi Ystävyyden puiston tutkimuskeskus, joka perustettiin Kuhmon ja Suomussalmen alueelle vuonna 1990 Suomen ja Neuvostoliiton välisen ympäristötutkimusyhteistyön
edistämiseksi, Kainuun luonnon suojelemiseksi ja ympäristötutkimusta – etenkin luonnonsuojelututkimusta ja ekosysteemien tilan seurantaa – varten. Ystävyyden puiston tutkimuskeskuksen keskeisiä
tutkimusaiheita ovat metsien ja soiden
monimuotoisuus, uhanalaiset lajit sekä
maankäytön ja ilmastonmuutoksen vaikutus luonnon monimuotoisuuteen. Suomalais-venäläisen Ystävyyden luonnonsuojelualueen muodostavat Ystävyyden
puisto, jonka pinta-ala on n. 25 00 hehtaaria, ja Kostamuksen luonnonpuisto
(Zapovednik), jonka pinta-ala on 47 500
hehtaaria.
Ystävyyden puiston tutkimuskeskus
tekee aktiivisesti yhteistyötä venäläisten
tutkijoiden ja tutkimusorganisaatioiden
kanssa. Ympäristöministeriön toimeksiannosta se huolehtii Ystävyyden luonnonsuojelualueen ja Kalevalapuistojen suomalais-venäläisen tutkimusyhteistyön koordinoinnista. Venäläisistä yhteistyötahoista
keskeisimmät ovat Kostamuksen luonnonpuisto, Kalevalan kansallispuisto ja Venäjän tiedeakatemian Karjalan tutkimuskeskus Petroskoissa. Ystävyyden puiston
tutkimuskeskus tekee laaja-alaista yhteistyötä suomalaisten yliopistojen tutkimusryhmien, Pohjois-Karjalan biosfäärialueen,
Metsähallituksen, Metsäntutkimuslaitoksen, Ilmatieteen laitoksen, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen ja Geologian
tutkimuskeskuksen kanssa, sekä osallistuu NorNet-verkoston toimintaan.

5.2 Suomen
ympäristökeskus (SYKE)
Suomen ympäristökeskus (SYKE) (www.
syke.fi) on Ympäristöministeriön alainen
tutkimus- ja asiantuntijalaitos. SYKE tutkii ympäristön muutoksiin liittyviä ilmiöitä ja kehittää ratkaisuja muutosten hallintaan. SYKE:n tutkimusohjelmat ovat
monitieteisiä yhdistäen luonnontieteellis-tekniseen tutkimukseen yhteiskunnallisen näkökulman. Aihealueet ulottuvat
maailmanlaajuisista ympäristöongelmista, kuten ilmastonmuutoksesta ja luonnon
monimuotoisuuden vähenemisestä, alueellisiin ja paikallisiin kysymyksiin. Pohjoisuuteen liittyvä tutkimus painottuu ilmastonmuutokseen, saasteisiin ja niihin
liittyviin riskeihin, valuma-alueiden hallintaan, Itämeren suojeluun, ympäristön
monimuotoisuuteen sekä ympäristöpolitiikkaan. SYKE myös tuottaa ympäristöä
koskevia kansallisia tilastoja, joita käytetään mm. ympäristön seurantaan, mallilaskelmiin, ennusteisiin ja arviointeihin.
SYKE korostaa toiminnassaan yhteistyötä
aluehallinnon, kansallisten ja kansainvälisten tutkimuslaitosten, yliopistojen, ympäristöalan asiantuntijoiden sekä elinkeinoelämän kanssa.
Pohjois-Suomessa SYKE toimii Oulussa.
Oulun toimipaikka vastaa virtaavien vesien, valuma-alueiden ja energiatuotannon
ympäristövaikutusten tutkimuksesta sekä
SYKE:n valtakunnallisesta vesienhoitoa
palvelevasta vesibiologisesta tutkimuksesta painottuen ekologisiin vaikutuksiin.
Oulun toimipaikan tutkimuksen aihealueet ovat
• Virtaavien vesien tutkimus
• Valuma-alueiden kunnostuksen ja
hoidon ekologinen ja sosioekonominen tutkimus
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MTT:n pohjoisuuteen liittyvä tutkimus käsittää kasvintuotantoon ja marjaviljelyyn liittyvät tutkimukset pohjoisissa olosuhteissa, ekologiseen rakentamiseen liittyvät tutkimukset,
ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja
ruokaketjuihin liittyvät tutkimukset
sekä maaseutuyrittäjyyteen, -teollisuuteen ja -politiikkaan liittyvät tutkimukset. MTT:lla on Pohjois-Suomessa neljä toimipistettä: Kannuksessa, Rovaniemellä, Ruukissa ja Sotkamossa. MTT
Kannus keskittyy kettujen kasvatusolosuhteiden parantamiseen ympäristön
virikkeellisyyden ja tarharakenteiden
muutoksilla. Tavoitteena on vähentää
eläinsuojien perustamisesta ja rakentamisesta aiheutuvia ympäristöhaittoja. MTT Rovaniemi keskittyy pohjoisilla
polaarialueilla ääriolosuhteissa tapahtuvaan kasvintuotantoon ja ympäristöosaamiseen sekä edesauttaa maaseutuyrittäjiä rakennemuutoksen hallinnassa. MTT Ruukki keskittyy nurmi- ja
lihanauta-, sekä peltokasvitutkimuksiin ja marjanviljelyyn, koristekasveihin, luonnonmukaiseen viljelyyn ja ympäristöön liittyviin tutkimuksiin. MTT
Sotkamo keskittyy nurmirehu-, marjanviljely-, vihannesviljely- ja bioenergiatutkimuksiin.

5.3 Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus
(MTT)
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) (www.mtt.fi) on Maa- ja
metsätalousministeriön alaisuudessa
toimiva maatalous- ja elintarviketutkimusta sekä maatalouden ympäristöntutkimusta tekevä laitos. MTT:n
tutkimus keskittyy uusiutuviin luonnonvaroihin ja koostuu kahdeksasta
monitieteisyyttä korostavasta tutkimusohjelmasta. Ohjelmien tarkoitus
on kehittää tutkimusorganisaatioiden
välistä yhteistyötä ja kytkeä niitä kansallisiin ja EU-tasoisiin tutkimusohjelmiin. Nämä tutkimusohjelmat ovat:
• Mahdollisuuksien maaseutu (maaseudun elinvoima, maaseutualueiden erilaisuus)
• Huomisen maatila (maa- ja puutarhatalouden teknologia, johtaminen, liiketoimintaosaaminen,
markkinointi)
• Vastuullinen elintarviketalous
(tuotannon ekologisuus ja laatu)
• Hyvinvointia ruuasta (terveelliset
elintarvikkeet ja ruokavaliot)
• Fossiilisesta uusiutuvaan (bioenergian ja jätteiden hyödyntäminen elintarviketuotannossa)
• Muuttuva ilmasto ja maatalous
(ilmastonmuutokseen sopeutuminen, sen hyödyntäminen ja ennaltaehkäisy)
• Vesistöystävällinen maatalous (maatalouden fosfori- ja typpikuorman
vähentäminen)
• Geenivarojen kestävä käyttö (suomalaisten kasvien ja eläinten geeniperimän hyödyntäminen kestävällä tavalla).

5.4 Riista- ja kalatalouden
tutkimuslaitos (RKTL)

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
(RKTL) (www.rktl.fi) on Maa- ja metsätalousministeriön alainen tutkimuslaitos, joka tuottaa tieteellistä tietoa kalan,
riistan ja poron hyödyntämisestä luonnonvaroja säästävällä tavalla. Lisäksi
RKTL ylläpitää luonnon monimuotoisuutta tutkimuksen ja vesiviljelyn avul27
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sekä Auringon vaikutusta kaasukehiin.
Tutkimustoiminta on monitieteistä
yhdistäen meteorologiaa, fysiikkaa, kemiaa, tilastotiedettä, tekniikkaa sekä
biologiaa. Tutkimuksen avulla säätä pystytään ennustamaan entistä paremmin
sekä saadaan päätöksentekijöille tietoa
kasvihuoneilmiön voimistumisesta ja
ilmanlaadusta.
Ilmatieteen laitoksen tutkimuksen
painopisteet ovat:
• Ilmastonmuutos
• Ilmanlaatu
• Meteorologia
• Merentutkimus
• Uudet havaintomenetelmät
• Arktinen tutkimus
Ilmatieteen laitoksen Arktisen tutkimuksen toimintayksikköön kuuluu Pohjois-Suomessa Sodankylässä toimiva
Lapin ilmatieteellinen tutkimuskeskus.
Tutkimuskeskus yhdessä Sammaltunturin laella sijaitsevan taustailmanlaadun
mittausaseman kanssa muodostavat
Pallas-Sodankylä GAW-aseman. Keskuksessa toimii myös useita otsonikerrosta mittaavia napasatelliitteja tukeva
satelliittidatakeskus. Se on kansainvälisesti merkittävä tutkimusasema, koska
maailmanlaajuiset ympäristöongelmat,
ilmastonmuutos ja otsonikato havaitaan selkeimmin napakalotin alueella ja
ne näkyvät mm. hitaana mutta selkeänä
vuosittaisen lumipeitteen pienenemisenä. Toinen kalottialueiden erikoispiirre
jota tutkimusasemalla tutkitaan, on
ilmakehän ilmiöiden kytkeytyminen
Maan lähiavaruuden olosuhteisiin ja
Auringon aktiivisuuteen. Lisäksi pohjoisen sijainnin erityispiirteet ovat esillä
merentutkimuksessa, jossa keskitytään
mm. jäätutkimukseen.

la. RKTL:n avaintehtäviä ovat kala- ja
riistavarojen arviointi, ennustaminen ja
tilastointi sekä kalakantojen monimuotoisuuden ylläpito. RKTL seuraa ja tilastoi kala- ja riista-kantojen kehitystä ja
niihin liittyvää elinkeinotoimintaa. Pohjoisuuteen liittyvä tutkimus keskittyy
porotutkimukseen (populaatio, laidunmaat, porotalous), riistan tutkimukseen
(populaation muutokset ja biologia,
radiojäljitys tutkimusmenetelmänä),
sekä Teno- ja Näätämöjokien Atlantinlohiin sekä Inarijärven kalakantojen
tutkimukseen.
RKTL:lla on kuusi toimipistettä Pohjois-Suomessa: Inarissa, Muoniossa, Keminmaassa, Taivalkoskella, Oulussa ja
Paltamossa. Lisäksi Kaamasessa sijaitsee RKTL:n porotutkimusasema, Tenojoella RKTL:n kalantutkimusasema ja
Kuusamossa RKTL:n vesiviljelyn toimipiste. Alueelliset toimipisteet keskittyvät tutkimaan kalanviljelyä sekä kalojen
ja rapujen ominaisuuksia, käyttäytymistä ja vuorovaikutusta sekä paikallisissa luonnonvesissä että keinotekoisissa
olosuhteissa. Erityisen huomion kohteena ovat kalojen ja riistan kestävä
hyödyntäminen sekä ympäristön muutoksen vaikutus kala- ja riistakantoihin.
Alueellisten toimipisteiden tehtävänä
on myös alueellisten arvokalakantojen
hoito. Toimipisteet toimivat yhteistyössä alueellisten toimijoiden kanssa.

5.5 Ilmatieteen laitos

Ilmatieteen laitos (www.fmi.fi) on Liikenne- ja viestintäministeriön alainen
tutkimuslaitos. Sen tärkeimpänä tutkimuskohteena on Maan ilmakehä. Lisäksi
Ilmatieteen laitoksessa tutkitaan lähiavaruutta, muiden planeettojen kaasukehiä
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ja muutokset)
• Ympäristövaikutukset (tutkimusmenetelmien ja -teknologioiden
kehittäminen)
• Pohjavesi (pohjavesivarojen käytön kestävä hyödyntäminen)
• Mineraalit ja prosessointi (ekotehokkaat rikastusmenetelmät, uudet keinot ympäristön hoitoon)
• Mittaus ja mallinnus (uudet geofysiikan mittausmenetelmät: esiintymien paikannus, infrastruktuurin suunnittelu)
• Geoinformaatio (paikkatietoaineiston laatu, saatavuus ja sovellettavuus)
GTK:n pohjoisuuteen liittyvä tutkimus
keskittyy kaivosalan palveluihin, pohjoisten alueiden mineraalivarojen kartoittamiseen, Lapin ja Luoteis-Suomen
ikiroutaan ja geoglaciaaliseen toimintaan, ilmaston ja ympäristön muutoksen aiheuttamiin muutoksiin sedimenteissä sekä Skandinavian jääkerroksen
geologiseen historiaan.

5.6 Geologian
tutkimuskeskus (GTK)
Geologian tutkimuskeskus (GTK) (www.
gtk.fi) on Työ- ja elinkeinoministeriön
alainen laitos, jonka tehtävänä on tuottaa elinkeinoelämän ja yhteiskunnan
tarvitsemaa geologista tietoa, jolla edistetään maankamaran ja luonnonvarojen
hallittua ja kestävää käyttöä. Tavoitteena on kehittää uusia ratkaisuja luonnonvarojen kestävän käytön, kaivannaistoiminnan, energiahuollon, ympäristöalan,
rakentamisen ja maankäytön tarpeisiin.
Tutkimuksessa korostetaan monitieteisyyttä sekä yhteistyötä kansallisesti
sektoritutkimuslaitosten, yliopistojen
ja muiden tutkimusorganisaatioiden
kanssa, ja kansainvälistymistä erilaisten projektien avulla.
GTK:lla on Pohjois-Suomen alueella
kaksi yksikköä. Pohjois-Suomen yksikkö sijaitsee Rovaniemellä ja Länsi-Suomen yksikkö Kokkolassa. Rovaniemen
yksikkö keskittyy kaivosteollisuutta
palvelevaan toimintaan ja Kokkolan yksikkö maankäyttöä ja energianhuoltoa
palvelevaan toimintaan.
GTK:n tutkimustoiminta on organisoitu kymmeneksi määräaikaiseksi
tutkimus-ohjelmaksi:
• Geologisten luonnonvarojen tilinpito
• Mineraalipotentiaali (hyötymineraalien sijainti ja löytämispotentiaali)
• Energia (geoenergian, bioenergian ja ydinvoiman geologiset kysymykset)
• Taajamat (geologinen tieto asutuksen suunnitteluun)
• Merenpohjankäyttö (merenpohjan, erityisesti Itämeren geologia

5.7 Valtion teknillinen
tutkimuslaitos (VTT)

Valtion teknillinen tutkimuslaitos
(VTT) (www.vtt.fi) on Työ- ja elinkeinoministerin alainen soveltavaa tutkimusta tekevä tutkimusorganisaatio,
joka tuottaa monipuolisia teknologia- ja
tutkimuspalveluja sekä kotimaisille että
kansainvälisille asiakkaille. VTT suuntaa tutkimuksensa kärjet alueille, joilla
on tulossa isoja liiketoiminnan muutoksia tai teknologisia murroksia.
VTT:n energiatutkimus käsittelee
tuotantomuotoja ydinenergiasta uusiutuviin energiantuotantomuotoihin.
Myös energiatalous, energian siirto,
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nykyisiä tuotantoprosesseja sekä parantamalla tuotteiden laatua. Teollisuus voi
hyödyntää VTT:n monialaista osaamista
ja globaalia verkottumista myös, kun se
kehittää aivan uusia tuotteita, menetelmiä
tai prosesseja tai arvioi niiden ympäristövaikutuksia. VTT:n erityisvahvuutena
ovat vaativa kokeellinen osaaminen
erilaisissa tutkimusympäristöissä ja
tehdasolosuhteissa, pilotointi sekä sitä
tukeva mallinnus ja simulointi. VTT myös
kehittää mittalaitteita prosessien hallintaan ja tuotteiden laadunvalvontaan.
Lisäksi VTT ennakoi teknologian kehitystä ja liiketoiminnan kehitystarpeita
sekä tarjoaa innovaatioitaan teollisuuden
hyödynnettäväksi.
VTT:n teknologiapainoalueet on jaettu
kahdeksaan osaamisalaan, joista ympäristö-, energia- ja luonnonvaratoimialaa
koskevia ovat:
• Sovellettu materiaalitekniikka (mm.
uusiutuviin luonnonvaroihin pohjautuvat ratkaisut ja materiaalit,
kierrätettävyys, materiaalivirtojen
tehokkuus, kestävä kehitys, uusiutuvan energiaratkaisut)
• Bio- ja kemianprosessit (mm. biomassapohjaiset polttoaineet, biomassa jalostaminen, bioenergia,
elintarvikkeet, tehokkaammat paperinvalmistus-prosessit)
• Energia (energiatehokkuus, uusiutuvat energianlähteet, ydinenergia
ja sen jätehuolto, jätteiden energiaja materiaalihyötykäyttö)
Lisäksi ympäristö-, energia- ja luonnonvaratoimialaa suoraan tukevia teknologiaohjelmia ovat: Liiketoimintatutkimus (mm.
toimitusketjun hallinta, ekotehokkaat
logistiset ketjut, globaali projektiliiketoiminta) sekä Palvelut ja rakennettu
ympäristö (mm. rakentamisen ympä-

varastointi sekä tehokas energian käyttö
ja päästöjen hallinta ovat olennainen osa
VTT:n tutkimusta. VTT tutkii myös energiajärjestelmiä ja tukee energia-asioita
koskevaa poliittista päätöksentekoa. VTT
tarkastelee energia-asioita ja muun muassa päästökaupan vaikutuksia Suomen
kansantalouteen niin kotimaisesta kuin
kansainvälisestä näkökulmasta. VTT:n
tarjoamat palvelut ja osaaminen kattavat
kaikki energia-arvoketjuun kuuluvat
toimijat.
VTT painottaa metsäalan tutkimuksessaan puupohjaisten luonnonvarojen
kestävää käyttöä ja puhdasta ympäristöä.
VTT toimii metsäteollisuuden tutkimus- ja
kehityskumppanina. Sen palvelut kattavat
metsäteollisuuden koko toimintakentän
raaka-aineiden jalostuksesta aina lopputuotteiden kehittämiseen saakka:
• Mekaaninen puunjalostus
• Massan ja paperin valmistus
• Jatkojalostus ja painaminen
• Koneet, laitteet, mittaus ja automaatiojärjestelmät
• Metsäkemia
• Ympäristö
• Energian käyttö
• Tuotannon kokonaishallinta
Nykyprosessien tehostaminen ja tuotteiden ominaisuuksien parantaminen ovat
tutkimusalueita, joilla VTT voi tukea olemassa olevien tuotantolaitosten kilpailukykyä. Olennaista on myös kehittää täysin
uusia tuotteita, menetelmiä tai prosesseja.
VTT tarjoaa metsäteollisuuden käyttöön
paitsi asiantuntemusta, myös ainutlaatuiset kokeelliset laboratorio- ja pilot-tason
tutkimusympäristöt sekä uusimmat mittaus- ja analyysimenetelmät.
Prosessiteollisuuden ja ympäristön
tutkimuksessa VTT keskittyy teollisuuden
kilpailukyvyn tehostamiseen kehittämällä
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ristövaikutukset, kestävän kehityksen
mahdollistavat ratkaisut).
VTT on keskittänyt noin puolet strategisesta tutkimuksestaan kärki- ja innovaatio-ohjelmiin, joiden aiheiksi on
valittu Suomen elinkeinoelämän ja yhteiskunnan kannalta keskeisiä, tulevaisuuteen suuntautuvia haasteita. Kärki- ja innovaatio-ohjelmista ympäristö-,
energia ja luonnonvara-aloja käsittelevät
lähinnä Teolliset biomateriaalit – Metsäklusterin uudistuminen ja biotalouteen perustuva hyvinvointi sekä Liikenteen energiansäästö ja vaihtoehtoiset
polttoaineet. Uusin VTT:n tutkimuskeskus on sen yhdessä Kemira Oyj:n kanssa
perustama SWEET-vesitutkimuskeskus,
jonka tavoitteena on tuottaa teknologiaa
ja ratkaisuja paljon vettä käyttäville teollisuudenaloille sekä maailmanlaajuiseen vesipulaan ja kasvattaa Suomeen
ainutlaatuista vesiosaamista. Tutkimuskeskuksen tavoitteena on kehittää uutta ympäristöteknologiaa, jonka avulla voidaan tehostaa veden saatavuutta,
käyttöä ja kierrätystä sekä luoda ympäristön kannalta kestävämpiä ja energiatehokkaampia ratkaisuja. Esimerkkejä tutkimusalueista ovat makean veden
valmistus merivedestä energia- ja kustannustehokkaasti sekä biomassan hyödyntäminen energian ja biopolttoaineiden tuotannossa.
VTT:n toimipisteet Pohjois-Suomessa
sijaitsevat Oulussa, Kajaanissa ja Raahessa. Lisäksi VTT:llä on alueelliset asiamiehet Nivalassa, Rovaniemellä ja Torniossa.
Pohjoisuuteen liittyvää tutkimusta on Espoon toimipisteessä, jossa tutkitaan jään
kitka-, murtumis- ja murskausominaisuuksia sekä jäänmurtajien reititykseen
käytettäviä kaukokartoitusmenetelmiä.

5.8 Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira)
Elintarviketurvallisuusviraston (Evira)
(www.evira.fi) tieteellinen tutkimus
on keskittynyt kahteen tutkimusohjelmaan: 1) Elintarveturvallisuus, ja 2)
Eläinten terveys ja hyvinvointi. Ohjelmat nivoutuvat toisiinsa, sillä eläinten
terveys ja hyvinvointi vaikuttavat suoraan myös elintarviketurvallisuuteen.
Näiden ohjelmien alla on viisi tieteellistä tutkimushankekokonaisuutta, joista
ympäristö-, energia- ja luonnonvaratoimialoja sivuavat 1) Taudit luonnonvaraisissa ja tarhatuissa eläimissä sekä
kaloissa ja ravuissa, esim. hirvikärpästen lisääntymisen vaikutus poroihin
(porotalous).

5.9 Säteilyturvakeskus
(STUK)

Säteilyturvakeskus (www.stuk.fi) on
turvallisuutta valvova viranomainen,
tutkimuslaitos ja asiantuntijaorganisaatio. Sen toiminta-ajatus on ihmisten,
yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien
sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta
vaikutuksilta. STUKin tutkimustoiminnan tavoitteena on säteilyn esiintymistä
ja terveyshaittoja koskevan uuden tiedon tuottaminen sekä viranomaisvalvonnan ja valmiustoiminnan tukeminen.
Tarkoituksena on säteilyn vahingollisten
vaikutusten estäminen ja rajoittaminen.
Säteilyturvakeskuksen oma tutkimustoiminta keskittyy säteilysuojeluun
ja säteilyn terveyshaittoihin. Lisäksi
STUK ohjaa ja rahoittaa ydinenergian
käytön ja ydinjätehuollon turvallisuutta
koskevia, viranomaistarpeista lähteviä
tilaustutkimuksia, joita tehdään muissa
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vontaa ja -tutkimusta arktisilla ja subarktisilla alueilla sekä Venäjän arktisten meri- ja maaekosysteemien ympäristötutkimuksia.

tutkimuslaitoksissa. Tutkimusalueita
ovat esimerkiksi
• säteilyn terveysvaikutukset
• suomalaisten altistuminen luonnonsäteilylle
• radioaktiivisten aineiden esiintyminen
• säteilyuhkiin ja -onnettomuuksiin
varautuminen
• turvallinen säteilyn lääketieteellinen käyttö
• säteilyn havaitseminen ja
• mittausmenetelmät
Säteilyturvakeskuksen Pohjois-Suomen laboratorio sijaitsee Rovaniemellä. STUK:n pohjoisuutta koskevat tutkimukset käsittelevät ruokaketjua ja
ruuan tuotantoa pohjoisessa, säteilyval-

5.10 Yhteenveto

Kuvassa 4 on esitetty kansallisten sektoritutkimuslaitosten alueyksiköiden
sijainti Pohjois-Suomessa.

Kuva 4. Sektoritutkimuslaitosten alueyksiköiden sijainti Pohjois-Suomessa.

32

NorthChallenge Raportti 1

Suorsa & Iskanius

6. Pohjois-Suomessa sijaitsevat korkeakoulut ja niiden yksiköt
esimerkiksi ympäristötaide-produktiot, pohjoista luontoa ja kulttuuria kuvaavat video- ja multimediateokset,
uusinta teknologiaa hyödyntävät ääriolojen älyvaatteet sekä muotoilun ja
design managementin sovellukset matkailualalle. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tutkimus- ja koulutusalat ovat
hallintotiede, johtaminen, julkisoikeus,
kuntoutustiede, laskentatoimi, markkinointi, matkailututkimus, politiikkatieteet, soveltava psykologia, sosiaalityö ja
sosiologia, erityisesti metsäalan rakennemuutos. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan keskeinen tehtävä on toteuttaa
pohjoisiin alueisiin liittyvää tutkimusta. Keskeiset aiheet liittyvät hyvinvointitutkimukseen, vähemmistöihin, kansainvälisiin suhteisiin ja soveltavaan
ympäristötutkimukseen.

Tässä luvussa kuvataan Pohjois-Suomen alueella sijaitsevien yliopistojen ja
korkeakoulujen ympäristö-, energia- ja
luonnonvara-alaan liittyvää tutkimusta
ja esitellään käynnissä olevia hankkeita.
Lisäksi tässä luvussa kuvataan lyhyesti
Pohjois-Suomen alueella toimivia, mutta
ei siellä sijaitsevia yliopistoja ja niiden
tutkimusyksiköitä ympäristö-, energiaja luonnonvara-alalla.

6.1 Lapin yliopisto

Lapin yliopiston (www.ulapland.fi)
koulutus- ja tutkimusaloja ovat kasvatustieteet, matkailu ja liiketoiminta,
oikeustiede, taideteollinen ala ja yhteiskuntatieteet. Yliopiston tutkimuksessa
painottuu kaksi monitieteistä ja kansainvälistä alaa: arktisen ja pohjoisen
ihmisen, yhteiskunnan ja ympäristön
sekä näiden vuorovaikutuksen tutkimus sekä matkailun tutkimus. Yhteisten tutkimuskohteiden lisäksi kaikilla
tiedekunnilla ja tutkimusta tekevillä
yksiköillä on omat tutkimusprofiilinsa.
Pohjoisuus on läpileikkaava teema kaikissa tiedekunnissa.
Melkein jokainen tiedekunta tekee
tutkimusta ympäristö-, energia- ja luonnonvara-alalla jollakin tasolla. Oikeustieteellisessä tiedekunnassa löytyy ympäristöoikeuden, Venäjäoikeuden ja alkuperäiskansojen oikeuksiin liittyvää
tutkimusta. Taiteiden tiedekunnassa
huomioidaan kestävä kehitys suunnittelussa ja muotoilussa. Lisäksi siellä rakennetaan Barentsin taide-, kulttuurija historia-alojen tutkijoiden verkostoa.
Lapin arktinen ympäristö mahdollistaa

6.1.1 Pohjoisen yhteiskunnan
tutkimusinstituutti LAPPEA

Lapin yliopistossa toimii Pohjoisen yhteiskunnan tutkimusinstituutti LAPPEA
(www.ulapland.fi/?Deptid=28085),
joka on monitieteinen tutkimusyksikkö,
joka yhdistää yhteiskuntatieteellisen
tiedekunnan eri oppiaineiden tutkimus- ja kehittämistoimintaa yhden
sateenvarjon alle. Instituutissa tehdään
tutkimusta erityisesti työn, hyvinvoinnin, politiikan ja soveltavan informaatioteknologian aloilla. LAPPEA kokoaa
tutkimusresursseja yhteen hyödyntäen
olemassa olevaa osaamista ja yhteistyöverkostoja tutkimuksen rahoittajiin,
elinkeinoelämään ja muihin koulutusorganisaatioihin.
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myös siihen, miten ympäristömuutokset vaikuttavat ihmisyhteisöihin.
Yksi tutkimuskohteista on pohjoisten
yhteisöjen sopeutuminen muuttuvaan
ympäristöön, ja tutkimusta tehdään
yhteistyössä kestävän kehityksen tutkimusryhmän kanssa.
Käynnissä olevia globaalimuutosryhmän tutkimushankkeita ovat:
• Poron ravinto ja lisäruokinta muuttuvassa ilmastossa
• Pohjoiset havumetsät – tutkimuksella työkaluja metsien kestävään
käyttöön Barentsin alueella.
• The NASA Yamal Project -hankkeessa tutkitaan kaukokartoitustekniikoilla kuinka poronhoito ja
luonnonvarojen hyödyntäminen
yhdessä ilmastonmuutoksen kanssa vaikuttavat kasvistoon ja alkuperäiskansojen elämään Jamalin
niemimaalla.
• Teollistumisen ympäristö- ja sosiaaliset vaikutukset Pohjois-Venäjällä - ENSINOR (Environmental
and Social Impacts of Industrial
Development in Northern Russia)
• Porojen kesälaitumet ja UV-säteily
• Porojen laidunmaat ja porojen fysiologinen kunto
Kestävän kehityksen tutkimusryhmä
tutkii arktisen alueen muutoksen vaikutusta alueen luonnonvarojen käyttöön
sekä teollistumisen ja lisääntyneen luonnonvarojen hyödyntämisen vaikutusta
alueen ympäristöön, elinkeinoihin ja
asukkaisiin. Käynnissä olevia kestävän
kehityksen tutkimusryhmän hankkeita:
• Saamelaisen poronhoidon edellytyksiä: perinnetiedon merkitys
-hankkeen tavoitteena on kartoittaa
saamelaisen porotalouden toimin-

LAPPEA:n tavoitteena on vahvistaa
yhteiskuntatieteellisen alan tutkimusta ja julkaisutoimintaa sekä auttaa
oppiaineita kilpailemaan kansallisesta
ja kansainvälisestä tutkimusrahoituksesta. Instituutin tutkimus pyrkii tunnistamaan ja ennakoimaan erityisesti
pohjoisen yhteiskuntaelämän keskeisiä
ilmiöitä. LAPPEA:n pohjoisiin ja arktisiin yhteiskuntiin keskittyvä tutkimus
tukee Lapin yliopiston 2020 strategiaa
ja instituutti on yliopiston alueellisen
tutkimustehtävän tärkein yksittäinen
palveluntarjoaja Pohjois-Suomessa.
6.1.2 Arktinen keskus

Lapin yliopiston Arktinen keskus (www.
arcticcentre.org) on valtakunnallinen
tutkimuslaitos ja tiedekeskus, joka tekee monitieteistä arktisten alueiden tutkimusta, kouluttaa arktisia osaajia sekä
välittää tietoa arktisesta tutkimuksesta. Tutkimus yhdistää luonnontieteen
ja yhteiskuntatieteiden näkökulmia.
Tutkimusryhmissä selvitetään globaalimuutoksen ja ilmastonmuutoksen yhteiskunnallisia ja ympäristöllisiä vaikutuksia, kestävää kehitystä sekä ympäristö- ja vähemmistö-oikeutta. Arktinen
keskus toimii koko arktisella alueella ja
Etelämantereella.
Globaalimuutoksen tutkimusryhmä
tutkii ympäristön ja yhteiskunnan muutoksia sekä ekosysteemien, ihmisen
toiminnan ja luonnon välistä vuorovaikutusta. Lisäksi se selvittää, miten arktisten alkuperäiskansojen perinnetietoa ympäristöstä voitaisiin hyödyntää
tutkimuksessa. Tutkimusryhmä tuottaa
tietoa myös ympäristö- ja sosiaalisten
vaikutusten arviointeja varten. Tutkimus painottuu luonnontieteisiin, mutta
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men metsänuudistamisen vaihtoehdot sekä niiden ekologinen
ja sosiaalinen kestävyys.
Pohjoisen ympäristö- ja vähemmistöoikeuden instituutti (PYVI) on erikoistunut ympäristö- ja vähemmistöoikeuskysymyksiin. Instituutin erityisosaamisalue on (arktisiin) alkuperäiskansoihin
liittyvä oikeudellinen sääntely sekä se,
millä tavoin ympäristöoikeus soveltuu
pohjoisissa ja arktisissa olosuhteissa. PYVI:n käynnissä olevia projektit
keskittyvät mm. kaivosteollisuuden ja
kalastuksen oikeudellisiin kysymyksiin.
Esimerkkejä tutkimushankkeista:
• The recognition of indigenous
property systems within Arctic
states
• Climate Change Project
• EU-Canada Project
• Mining Law project
• Fishing Rights in Northern Lapland

taympäristön muutoksia. Perinteinen ekologinen tieto nähdään
osana poronhoitajien toimintaympäristöä.
DAMOCLES-projektissa (20062009) tutkitaan ilmastonmuutoksen
vaikutuksia arktisella merialueella
ja niiden taloudellisia vaikutuksia
merenkulussa, kalastuksessa ja
infrastruktuurissa Barentsin meren
rannikolla.
CAVIAR (Community Adaptation
and Vulnerability in the Arctic Regions) -hankkeessa tarkastellaan
paikallisten yhteisöjen ja instituutioiden sopeutumiskykyä ja haavoittuvuutta ympäristön ja yhteiskunnan muutoksiin.
Uusiutuvien luonnonvarojen hallintaa Barentsin alueella koskevassa
projektissa tarkastellaan Venäjän
ympäristöpoliittisen toimijuuden
kehittymistä.
Kestävän metsätalouden edellytykset Barentsin alueella.
Northern coniferous forests – Tools
through research for the sustainable
use of forests in the Barents Region/
Pohjoiset havumetsät – tutkimuksella työkaluja metsien kestävään
käyttöön Barentsin alueella.
Ecological and economic efficiency
of integrated management of biodiversity in boreal forests / Talousmetsät, pienialaiset suojelukohteet
ja suojelualueet monimuotoisuuden
suojelussa: Integroitu ekologinen
vaikuttavuus ja kustannustehokkuus
The alternatives of the forest regeneration methods and their ecological and social sustainability in
northern Finland / Pohjois-Suo-

6.2 Oulun yliopisto

Oulun yliopisto (www.oulu.fi/yliopisto) on monitieteinen yliopisto, joka
koostuu kuudesta tiedekunnasta: 1)
Lääketieteellinen tiedekunta, 2) Teknillinen tiedekunta, 3) Taloustieteiden
tiedekunta, 4) Luonnontieteellinen
tiedekunta, 5) Kasvatustieteiden tiedekunta ja 6) Humanistinen tiedekunta.
Oulun kahden campus-alueen lisäksi
Oulun yliopistolla on erillisyksiköitä
Kajaanissa ja Oulun Eteläisessä. Oulun
yliopiston tutkimuksen painoalat ovat
1) biotieteet ja terveys, 2) informaatioteknologia, 3) kulttuurinen identiteetti
ja vuorovaikutus sekä 4) ympäristö,
luonnonvarat ja materiaalit. Uudet kehittämisalat, joiden tutkimusprofiilia
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perägeologiaan, geologiaan ja mineralogiaan, ja se on mukana Oulu Mining
School -hankkeessa. Fysiikan laitoksella,
etenkin geofysiikassa, keskitytään laattatektoniikkaan sekä seismisiin ja sähkömagneettisiin syvärakennetutkimuksiin (esim. malminetsintä, pohjavesi- ja
maa-ainesten kartoitus sekä ympäristötutkimus). Kemian laitoksella orgaaninen kemia tutkii bioenergiaa ja jätevesien hyödyntämistä. Kemian laitoksella on myös hivenainelaboratorio sekä
massaspektrometrinen laboratorio, joita käytetään tutkimus- ja palvelutarkoituksiin. Maantieteen laitoksella on hankkeita liittyen bioenergiayrittäjyyteen
suomalaisilla maatiloilla (maaseutumaantiede), yhteiskunnalliseen ympäristötutkimukseen ja paikalliseen suunnitteluun (suunnittelumaantiede), geomorfologisia prosesseja kontrolloivien
ilmasto- ja maisematekijöiden mallintamiseen subarktisilla alueilla, globaalimuutokseen ja biogeografiaan (esim.
lajiston ajallinen ja alueellinen vaihtelu
ja metsänrajadynamiikka sekä niiden
suhde ilmastonmuutokseen) sekä korkeiden leveysasteiden ilmaston erityispiirteisiin (luonnonmaantiede). Matemaattisten tieteiden laitos, etenkin sovellettu matematiikka ja tilastotiede
perehtyvät ympäristöindikaattoreihin,
tilastollisiin malleihin ja data-analyyseihin (esim. biometria, ekonometria ja aikasarja-analyysi, pitkittäisaineistojen
ja spatiaalisten aineistojen analysointi, Scale-Space -menetelmät), joita voidaan hyödyntää ympäristön, energian
ja luonnonvarojen tutkimuksen mallintamisessa.

pyritään nostamaan, ovat 1) kaivos- ja
vuoriala, 2) terästutkimus, 3) liiketoiminta ja talous sekä 4) tutkimusperustainen opettajankoulutus.
Yliopiston vahvoja energia-alan tutkimuksen alueita ovat prosessien säätö ja
optimointi, energiapuun ja pelletin poltto
sekä leijupolton automaatio, CO2:n kemiallinen hyötykäyttö, ilmastonmuutokseen sopeutuminen, energian tuotannon sosio-ekologiset vaikutukset sekä
energian jakelujärjestelmien kehitys ja
energian hinnoitus. Vahvoina kehityspotentiaaleina energia-alan tutkimuksessa
voidaan nähdä uuden sukupolven biopolttoaineet, biokaasun puhdistus, vety
ja polttokennot, biojalostamot (wood ja
non-wood), langaton mittaustekniikka
sekä energiakaappaajat.
Tässä selvityksessä rajattiin lääketieteellisen tiedekunnan tutkimustoiminta
ulkopuolelle.
6.2.1 Luonnontieteellinen tiedekunta

Luonnontieteellisessä tiedekunnassa
luonnonvara, -ympäristö- ja energiaalan tutkimusta tehdään kaikilla laitoksilla. Biologian laitoksella tutkimuksen
painopistealoista etenkin kasvitieteessä perehdytään ko. asioihin. Tutkimusta tehdään kasvimuseossa, kasvitieteellisessä puutarhassa sekä Perämeren tutkimuslaitoksessa Hailuodossa.
Tutkimusaloina ovat mm. terresteristen ekosysteemien kasviekologia, pohjoisten kasvien biomassojen tuotto ja
biotekniikka, kestävät kasvilajit pohjoisissa olosuhteissa, uhanalaiset kasvit, marjat, Perämeren levät sekä jääntutkimus (yhdessä fysiikan laitoksen ja
lujuusopin laboratorion kanssa). Geotieteiden laitoksella perehdytään maa36
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Oulun seudusta kansallisesti ja kansainvälisesti tunnettu ilmatutkimuksen ja ilmanpuhdistukseen liittyvän
teollisuuden keskus. Sen keskeisiä toimia ovat soveltavan tutkimuksen vahvistaminen, alueen yritystoiminnan kehittäminen ilmatoimialan yritystarpeisiin vastaamalla, Oulun ilmaosaamisen
kansallisen ja kansainvälisen näkyvyyden lisääminen sekä tutkimuskeskuksen perustamiseen tähtäävät toimet.
Tärkeitä hankekumppaneita ovat alan
yritykset, Oulu Innovation Oy ja kansalliseen osaamiskeskusohjelmaan kuuluva ympäristöteknologian osaamisklusteri. Sähkö- ja tietotekniikan osastolla
on hankkeita liittyen uusiutuviin energiamuotoihin, kuten aurinkoenergiaan
ja tuulivoimaan. Tutkimusta tehdään
optoelektroniikan ja mittaustekniikan
sekä mikroelektroniikan ja materiaalifysiikan laboratorioissa. Konetekniikan osaston tutkimus on suureksi
osaksi luonnonvara-, energia- ja ympäristöalojen tukialojen tutkimusta. Tutkimusta tehdään esimerkiksi teräkseen
sekä erilaisten teollisuuden koneisiin
liittyen. Lisäksi osastolla tehdään polttoaineisiin liittyvää energiatutkimusta materiaalitekniikan laboratoriossa.
Teollisten poisteiden hyötykäytön keskus (CIRU) (www.cirucentre.fi) on prosessimetallurgian laboratorion, vesi- ja
ympäristötekniikan laboratorion, sellu- ja ympäristötekniikan laboratorion
sekä mekaanisen prosessi- ja kierrätystekniikan laboratorion yhteistyössä
muodostama tutkimuskeskus. Sen tutkimuksen pääpaino on teollisten poisteiden hyötykäytön mahdollisuuksissa,
poisteiden uudelleenkäytettävyydessä
ja jatkoprosessoinnissa.

6.2.2 Teknillinen tiedekunta

Teknillisessä tiedekunnassa eniten
luonnonvara-, energia- ja ympäristötutkimusta tehdään Prosessi- ja ympäristötekniikan osastolla, jossa on laaja-alaisesti ympäristöteknologiaan ja
teollisuusprosesseihin liittyvää tutkimusta ja kiinnostusta etenkin teollisten prosessien taloudellisiin ja ympäristöllisiin vaikutuksiin. Tutkimus
suuntautuu varsinkin kestävien prosessien, energian ja tuotteiden kehittämiseen. Tutkimuslaboratorioiden
toiminta keskittyy bioprosessitekniikkaan, kemialliseen prosessitekniikkaan, kuitu- ja partikkelitekniikkaan,
lämpö- ja diffuusiotekniikkaan, prosessimetallurgiaan, systeemitekniikkaan,
säätötekniikkaan, teollisuuden ympäristötekniikkaan sekä vesi- ja ympäristötekniikkaan. Osasto toteuttaa myös
Oulu Mining School -hanketta, joka on
vuonna 2007 Oulun yliopistossa toimintansa aloittanut vuorialan koulutus- ja tutkimusverkosto, jonka ydintoimijoita ovat geotieteiden laitos, prosessi- ja ympäristötekniikan osasto sekä
koulutus- ja tutkimuspalvelut. Oulu Mining School vastaa vuorialalle erikoistuneiden geologien ja diplomi-insinöörien peruskoulutuksesta ja alan täydennyskoulutuksesta. Se toimii myös osana
Suomen Vuoriklusteria ja on siten mukana rakentamassa alan tutkimuskoordinaatiota. Lisäksi Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto toteuttaa yhdessä
Oulu Innovation Oy:n ja Iin Micropoliksen kanssa SkyPro Oulu -hanketta, joka
keskittyy hiilidioksidipäästöjen katalysointimenetelmiin sekä ilmansaasteiden vähentämiseen. SkyPro Oulu -osaamiskeskittymän tavoitteena on tehdä
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taa. Tutkimustoiminnan runkona ovat
tutkimusohjelmat, jotka toteutetaan
yhdessä yliopiston eri yksiköiden, muiden yliopistojen, tutkimuslaitosten ja
elinkeinoelämän kanssa. Tutkimusohjelmat ovat:
• Globaalimuutos pohjoisessa -ohjelmassa tutkitaan, miten ennustetut pohjoisten alueiden ympäristömuutokset näkyvät luonnossa ja
ihmisen toiminnan edellytyksissä.
Lisäksi siinä tutkitaan pohjoisten
alueiden sosiaalisia ja kulttuurisia muutoksia, luonnonvaroja ja
resurssitaloutta.
• Pohjoinen maankäyttö ja maanpeite -ohjelmassa tutkitaan maankäytön ja maanpeitteen muutoksia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä ja niiden ympäristövaikutuksia.
Lisäksi tarkastellaan maankäytön
ja yhteiskunnassa tapahtuvien sosio-ekonomisten muutosten välisiä suhteita. Ohjelma toteutetaan
yhteistyössä NorNet-verkoston
tutkimuslaitosten ja ympäristöhallinnon kanssa.
• Sirkumpolaarinen terveys ja hyvinvointi -ohjelmassa tutkitaan
pohjoisen väestön terveyttä ja
hyvinvointia, sekä sopeutumista
pohjoiseen ympäristöön. Ohjelman toteutuksesta vastaa Arktisen lääketieteen keskus.
Thule-instituutin yksikön, NorTech Oulun johdolla toteutetaan Ympäristöteknologian kehittämisohjelmaa, jonka
teemat ja fokusalueet ovat:
• kestävä energia: uusiutuvat energian lähteet ja energian tuotanto,
energian tuotannon ympäristövaikutukset, energiatehokkuus
• ilmanpäästöjen hallinta: katalyyt-

6.2.3 Taloustieteiden tiedekunta

Taloustieteiden tiedekunnassa luonnonvara-, energia- ja ympäristöalan tutkimusta tehdään eniten kansantaloustieteessä, jossa aiheina ovat ympäristö- ja
luonnonvaratalous. Lisäksi ko. toimialojen tukevaa tutkimusta on mm. yrityspalveluihin, kuluttajakäyttäytymiseen
sekä yritysten, tuotteiden ja alueiden
markkinointiin ja brändäämiseen.
6.2.4 Humanistinen ja kasvatustieteiden
tiedekunta

Humanistisessa ja kasvatustieteiden
tiedekunnissa on yhteiskuntatieteisiin
keskittyviä hankkeita liittyen pohjoisiin
kansoihin ja kieliin (etenkin saamelaiset). Esimerkiksi sosiologian laitoksella tutkitaan yhteiskuntatieteellisiä
ympäristökysymyksiä. Humanistisen
tiedekunnan yhteydessä toimii myös
Giellagas-instituutti, jossa tutkitaan ja
opetetaan saamen kieltä ja kulttuuria.
Instituutti on perustettu vuonna 2001,
ja sillä on opetusministeriön osoittama
valtakunnallinen vastuu järjestää ja
edistää saamen kielen ja saamelaisen
kulttuurin ylintä opetusta ja tutkimusta
Suomessa. Instituutissa tutkitaan muun
muassa saamelaisen kulttuurin muutosta, saamelaisten ympäristösuhdetta sekä
saamelaisten ja suomalaisten suhteita.
6.2.5 Thule-instituutti

Thule-instituutti on Oulun yliopiston
yksikkö, joka keskittyy ympäristö, luonnonvarat ja materiaalit -painoalaan liittyvään tutkimukseen ja opetusyhteistyöhön. Thule-instituutti suunnittelee
ja edistää painoalaan kuuluvia perus- ja
jatko-opintoja sekä tutkimustoimin38
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Muita Thule-instituutin tutkimusaloja
ovat:
• Ihminen-ympäristösuhteet pohjoisessa - resurssien kehittäminen, ilmastonmuutos ja kestävyys
-ohjelmassa tutkitaan ihmisen ja
ympäristön välistä suhdetta pohjoisessa ympäristön muuttuessa.
Tavoitteena on lisätä ihmisten
tietoisuutta näistä muutoksista
ja niiden vaikutuksista resurssien
käyttöön ja kehitykseen.
• Ympäristö- ja luonnonvaratalous
-ohjelmassa tutkitaan talouden ja
luonnon vuorovaikutusta yhdistämällä talouden ainevirtojen tutkimus rahamittaisiin suureisiin.
Näin voidaan analysoida talouden
ekotehokkuutta ja ekologisen kestävyyden ehtoja. Tutkimusta toteutetaan useissa projekteissa yhteistyössä mm. Suomen ympäristökeskuksen ja Tilastokeskuksen
kanssa, sekä yhteydessä alan Eurooppalaiseen tutkijaverkostoon.
• Oulangan tutkimusasema on Thule-instituutin Kuusamossa sijaitseva alueyksikkö. Asemalla tehdään
luonnon ja luonnonvarojen, ympäristöasioiden sekä matkailun
tutkimusta ja opetusta. Oulangan
tutkimusasema toteuttaa myös
yliopiston aluetoimintaa Koillismaalla. Asema tarjoaa modernin
tutkimus- ja koulutusympäristön
tutkijoille, opiskelijoille, opettajille ja kurssien, seminaarien ja
kongressien järjestäjille.
• CEWIC (Centre of Expertise in
the Water Industry Cluster) on
vesialan osaamiskeskittymä, joka
toimii verkostona suomalaisille
vesialan toimijoille. CEWIC:n ta-

tinen päästöjen vähentäminen,
päästöjen ympäristö- ja terveysvaikutukset, hiilidioksidin kemiallinen hyytykäyttö
• vesivarat ja vesihuolto: vesivarat,
vesikemia, prosessiveden kierrot,
vesien ja jätevesien käsittely
• materiaalitehokkuus: ekoinnovaatiot, prosessien optimointi, teollisuuden sivutuotteiden hyödyntäminen
Ympäristöteknologian kehittämisohjelman toteutukseen osallistuvat Oulun
yliopiston eri tiedekunnat ja yksiköt.
Yhteistyössä ovat mukana Cleantech
Oulu, VTT, Oulun seudun ammattikorkeakoulu ja alan yritykset.
Oulun yliopiston koordinoimana on
vuodesta 1999 toteutettu NorNet-yhteistyötä (Northern Environmental Research
Network). NorNet on pohjoisen ympäristön ja luonnonvarojen kestävän käytön
tutkimuksen verkosto, joka tukee, yhteen
sovittaa ja profiloi pohjoista tutkimusta,
asiantuntija- ja laboratoriopalveluja sekä
koulutusta. Verkosto liittää toimialallaan läheiseen yhteistyöhön yliopiston,
ympäristö- ja luonnonvara-alan sektoritutkimuslaitokset (SYKE, METLA, MTT,
RKTL, GTK, EVIRA, IL) ja pohjoiset ELYkeskukset (Lappi, Pohjois-Pohjanmaa ja
Kainuu). Verkoston palkkaamana Thuleinstituutissa toimii koordinaatioyksikkö.
Toimintaa johtaa ohjausryhmä, jonka
puheenjohtajana on yliopiston rehtori ja
jäseninä tutkimuslaitosten pääjohtajat.
Yhteistoimintaa toteuttamaan on muodostettu yhteisiä professuureja, joiden
haltijat muodostavat NorNet-professoritiimin. NorNet toimii läheisessä yhteistyössä valtakunnallisen luonnonvara- ja
ympäristöalan yhteenliittymän LYNETin
kanssa.
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osallistuu alueen kehittämisen kannalta
tärkeiden yliopistollisten koulutusohjelmien järjestämiseen sekä valmistelee,
koordinoi ja hallinnoi erilaisia tutkimusja kehittämishankkeita yhteistyössä alueen muiden kehittämisorganisaatioiden
kanssa.
Tällä hetkellä luonnonvara-, ympäristöja energia-alojen tutkimus keskittyy kaivostoimintaan ja etenkin maanalaiseen
fysiikkaan. Instituutin hankkeen ”Centre
for Underground Physics in Pyhäsalmi
(CUPP)” tavoitteena on kansainvälisen
maanalaisen fysiikan tutkimuskeskuksen rakentaminen. Lisäksi Oulun eteläisen instituutissa toteutetaan mekaniikka- ja metallialojen tutkimushankkeita, joiden tavoitteena on kehittää
teollisuuden työmenetelmiä. Se on myös
mukana ProMetal –verkostossa, joka on
metallialan kehitystä edistävä kansallinen osaamiskeskus. Yritystoiminnan
kansainvälistä kilpailukykyä kehitetään
metallituoteteollisuuden tuotekehityksen, tuotantopalvelun sekä teollisuuden
kunnossapitopalvelun alueella. ProMetalin ytimen muodostavat Nivalan,
Raahen ja Tornion tuotantostudiot.
ProMetal toimii osaamiskeskusohjelmassa 2007 - 2013 nimellä Raahen
Seudun Osaamiskeskus osana meriosaamisklusteria.

voitteena on tiivistää vesialan eri
toimijoiden yhteistyötä ja tuottaa
siten korkeatasoiseen osaamiseen
ja tutkimukseen pohjautuvia uusia
tuotteita ja palveluja kotimaisille ja
ulkomaisille vesimarkkinoille. CEWIC toteutetaan yhteistyössä Oulu
Innovation Oy:n, Oulun seudun
ammattikorkeakoulun Tekniikan
yksikön ja Technopolis Ventures
Oy:n kanssa.

6.2.6 Sodankylän geofysiikan
observatorio

Sodankylän geofysiikan observatorio
(www.sgo.fi) on Oulun yliopiston erillislaitos, joka suorittaa geofysikaalisia
mittauksia ja tekee mittausaineistoon
perustuvaa tutkimustyötä. Observatorion
tutkimus keskittyy seuraaviin aiheisiin:
• Yleinen aeronomian tutkimus ja
ilmakehän kemia
• Epäkoherentit tutkamittaukset ja
niiden analyysi
• Tutkateorioiden kehittäminen
• Tomografiasovellukset ionosfääritutkimuksessa
• VLF-mittaukset ja analyysit
• Keinotekoiset ilmiöt lähiavaruudessa
• Ionosfäärin kuumennuskokeet
EISCAT-kuumennuslaitteistolla

6.3 Kajaanin yliopistokeskus

6.2.7 Oulun eteläisen instituutti (Nivala,
Ylivieska, Pyhäsalmi)

Kajaani yliopistokeskus (www.kajaaninyliopistokeskus.oulu.fi/) on Oulun
yliopiston koordinoima yliopistokeskus, jossa yhteistyötä tekevät kaikki
Kainuussa toimivat yliopistoyksiköt
sekä Itä-Suomen, Lapin ja Jyväskylän
yliopistot. Kajaanin yliopistokeskuksen
yhteiskunnallisena tehtävänä on kohot-

Oulun Eteläisen instituutti (www.oulu.
fi/oeinst/) on vuonna 2000 perustettu
Oulun yliopiston alueyksikkö, jonka tehtävänä on organisoida yliopistollista koulutusta, tutkimusta ja kehittämistoimintaa Oulun Eteläisen alueella. Instituutti
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janviljelystä vahva elinkeino PohjoisSuomeen 2008-2011 sekä Ympäristöja kaivannaisteollisuuden bakteerien
nopea identifiointi 2008 – 2010.

taa toiminta-alueensa osaamisen tasoa
sekä edistää sen hyvinvointia, kilpailukykyä ja kulttuuria yliopistollisen ja
asiakaslähtöisen tutkimus-, koulutus- ja
kehittämistoiminnan avulla. Yliopistokeskuksen erityisenä tehtävänä on
tukea Kainuun ja Ylä-Savon elinkeino- ja
aluekehitystä, innovaatiotoimintaa ja
kansainvälistymistä.

6.3.2 Mittalaitelaboratorio (MILA)

Mittalaitelaboratorio (MILA) (www.
mila.oulu.fi/) tuottaa mittaustekniikan
osaamista. Laboratorion painopisteenä
on puunjalostusteollisuuden piirissä
toimivia yrityksiä hyödyttävä optinen
mittaustekniikka. Erityisosaamisalat
ovat fotoniikka, langaton instrumentointi, massan ja paperin mittaukset
sekä mekaanisen puun mittaukset. Tutkimuksen painopistealoja on kolme.
Fotoniikan tutkimuksen kohteena on
kuvantava mittaustekniikka, ja sen sovelluskohteena eri teollisuudenalojen,
kuten puu-, metalli- ja prosessiteollisuuden tuotteet ja raaka-aineet. Massaja paperimittaustiimi tutkii, kehittää ja
soveltaa optisia mittaustekniikoita ja
mittalaitteita massan ja paperin valmistuksen seurantaan. Massan ja paperin
tutkimusympäristöön kuuluvat kemian
ja massalaboratorioiden lisäksi In-Line
Pulp -kierrätyslaitteisto sekä jauhin.
Lisäksi MILA:ssa on hyvät mekaanisen
puun tutkimus- ja testausolosuhteet,
esim. lujuusmittalaitteet, kosketuksettoman mittauksen menetelmät
(VIS, IR, mikroaallot, ultraääni), puun
kuivaukseen ja lämpökäsittelyyn tarvittavat laitteistot, liikkuvien kappaleiden tutkimisen mahdollistava testirata
ja konenäkölaboratorio. Hankkeista
ajankohtainen on ”Puun läpivalaisun
ominaisuudet ja sovellukset (PUNOS)”.

6.3.1 Biotekniikan laboratorio

Biotekniikan laboratorio (www.kajaaninyliopistokeskus.oulu.fi/bio/) toimii Sotkamossa. Laboratorio kuuluu
Measurepolis-Kajaani mittaustekniikan
osaamiskeskukseen ja SITRA:n marjaklusteriin. Biotekniikan laboratorio
toimii tiiviissä yhteistyössä Oulun
yliopiston lääketieteellisen, luonnontieteellisen ja teknillisen tiedekunnan,
Kuopion yliopiston biotieteiden laitoksen sekä MTT:n kanssa. Toimialoista
tärkeimpiä yhteistyöosapuolia ovat
kaivannaisteollisuus, elintarviketeollisuus, metsämarjojen jalostajat sekä
luonnonvarayrittäjyys.
Laboratorion painopistealat ovat
bioanalytiikka ja biomittausosaamisen
vahvistaminen mukaan lukien biosensoritutkimus ja -kehitys. Tutkimus
liittyy pääasiassa ihmisfysiologiaan
(liikunta ja terveydenhoito) ja ympäristöön (vedet, kaivannaisteollisuus) sekä
ravitsemus- ja elintarvikebiotekniikkaan bioanalyyttisestä näkökulmasta
katsottuna, erityisesti terveysvaikutteisten yhdisteiden bioanalyyttiseen
tutkimukseen ja ravintokomponenttien
erityisominaisuuksien hyödyntämiseen.
Bioanalytiikan laboratoriossa on käynnissä kaksi luonnonvara-, ympäristö- ja
energia-aloihin liittyvää hanketta: Mar41
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muiden toimijoiden kanssa. Toteutettujen hankkeiden sisällöt liittyvät yliopistokeskuksen opetuksen ja tutkimuksen
painopistealoihin, jotka ovat langaton
tiedonsiirto, hyvinvointiteknologia ja
terveystieteet, kemia ja kemiantekniikka, maaseutu- ja aluetutkimus, kasvatustieteet ja kauppatieteet, sekä aikuiskoulutukseen ja täydennyskoulutukseen.
Tutkimus- ja kehittämisteemoja toteutetaan yhteistyössä alueen sektoritutkimuslaitosten ja ammattikorkeakoulun
kanssa sekä myös muiden yliopistojen,
ammattikorkeakoulujen ja kehittämisorganisaatioiden kanssa kansallisesti ja
kansainvälisesti.
Yliopistokeskuksen yhteiskuntatieteellinen tutkimus keskittyy maaseudun
kehittämiseen ja elinvoimaisuuteen. Informaatiotekniikan puolella meneillään
on LuTek -hanke, joka tavoitteena on
muodostaa tekniikan ja luonnontieteiden tutkimusympäristö Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa. Luonnontieteellinen tutkimus puolestaan
keskittyy kemiallisiin prosesseihin, ja
tutkimuksen painopistealueet ovat:
• katalyysi prosessiteknologiana,
katalyyttiset prosessit, katalyyttien valmistus, karakterisointi ja
testaus
• katalyysi ympäristöteknologiana
• materiaalikemia, erityisesti kemian teolliset sovellukset
• biopolttoaineiden tuotanto, vedenpuhdistus
• HighBio (biopolttoaineiden tutkimus monipuolisesti, paikallisen
energian tuottaminen; yhteistyötä Luulajan teknillisen korkeakoulun, Piteån energiatekniikan
keskuksen, Centrian sekä OY:n
kemian laitoksen kanssa)

6.3.3 Lönnrot-instituutti

Lönnrot-instituutti (www.kajaaninyliopistokeskus.oulu.fi/lonnrot/) on Kajaanin yliopistokeskuksen monitieteinen tutkimusyksikkö, jonka perustehtäviä ovat aluetutkimus ja -kehittäminen.
Instituutin painoaloja ovat arviointitutkimus sekä maaseutuun, muihin
alueisiin ja bioenergiaan kohdistuva
tutkimus, kehittäminen ja koulutus.
Lönnrot-instituutti tuottaa aluekehitysosaamista ja tutkimustietoa kuntien,
aluekehitysviranomaisten, ministeriöiden, EU:n komission, yritysten, kolmannen sektorin ja tiedeyhteisön käyttöön.
Lönnrot-instituutti toteuttaa yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaiden tilaamia arviointitutkimuksia sekä muita tutkimuksia ja konsultointeja. Tutkimus- ja kehittämistoiminnassa tehdään
kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä
yliopistojen, tutkimuslaitosten, erilaisten asiantuntija- ja kehittäjäorganisaatioiden sekä yritysten kanssa.

6.4 Kokkolan yliopistokeskus
Chydenius

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa (www.chydenius.fi) tekevät alueellista
yhteistyötä Jyväskylän, Oulun ja Vaasan
yliopistot sekä Tampereen teknillinen
yliopisto. Yliopistokeskus tarjoaa koordinoidusti tieteellisen tutkimukseen perustuvaa yliopistollista aikuiskoulutusta. Yliopistokeskuksen ydinprosesseja
ovat myös tutkimus sekä kehittämis- ja
palvelutehtävät. Yliopistokeskus osallistuu keskeisesti alueen strategiseen kehittämiseen ja alueellisten kehittämisohjelmien toteuttamiseen yhteistyössä aluehallintoviranomaisten ja alueen
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• Energianeuvontontakäytännön
aloittaminen Rovaniemellä
• European High North Cross-Border Business Cooperation Innovation Platform
• Kaivosten energiastrategiat
• Networking for Enterprises in
Eastern External Border Regions
(NEEBOR)

6.5 Rovaniemen
ammattikorkeakoulu (RAMK)
Rovaniemen ammattikorkeakoulu (RAMK)
(www.ramk.fi) profiili muodostuu kolmesta osaamiskokonaisuudesta: 1) Elämysten, kulttuurin ja matkailun Lappi
painottaa matkailuosaamista ja Matkailuinstituutin toiminnan kehittämistä.
2) Hyvinvoinnin Lappi tukee koko väestön hyvinvointipalveluiden ja niihin
liittyvän asiantuntijaosaamisen sekä
matkailuun liittyvien hyvinvointipalveluiden kehittämistä. 3) Luonnonvarojen
Lapin painoalueena on luonnonvarojen
kestävä ja monimuotoinen käyttö sekä
lappilaisten luonnon raaka-aineiden
jalostaminen.
Toiminta suuntautuu kylmä- ja talviteknologian, hyvinvointisektorin,
ICT:n, luonnontuotealan, Barentsin
osaamisen ja yrittäjyyden sektoreille.
Barentsin alueen ja laajemmin kvhanketoiminnan kehittämistä varten
on perustettu Lapin yliopiston kanssa
yhteinen Finnbarents-yksikkö.
Käynnissä olevia hankkeita:
• Komin metsäalan pk-yritysten
kansainvälistyminen arvoketjua
kehittämällä
• Komin pk-yritysten liikkeenjohtokoulutus
• Regional action plans for innovation development and enterprise
• Developing the Pinus Sylvestris L
resource: mänty-raaka-aineen ja
männyn tuoteketjun kehittäminen
• Poronhoitajien työhyvinvointi -koulutushanke
• Bioway -tiedonvälityshanke (tiedon välittäminen bioenergia-alan
yrityksille)

6.5.1 Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti (MTI)

Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin (http://mtki.infoweb.
as.tietotalo.fi/Suomeksi/Esittely.iw3)
toiminta käynnistyi syksyllä 2009. Sen
muodostavat Lapin yliopiston matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta,
Rovaniemen ammattikorkeakoulun
matkailu-, ravitsemis- ja talousala sekä
Lapin ammattiopiston matkailu-, ravitsemis- ja talousala. Tutkintojen profiili ja tutkintojen anto-oikeus säilyvät
kullakin koulutusyksiköllä tehtäviensä
mukaisesti. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat Lapin elämysteollisuuden
osaamiskeskus, Itä-Lapin oppimiskeskus, Saamelaisalueen koulutuskeskus
sekä Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia. Instituutin
päämääränä on tehdä kansainvälisesti
korkeatasoista, valtakunnallisesti vaikuttavaa ja alueellisesti ylivertaista
matkailualan tutkimus- ja kehittämistoimintaa, tarjota laadukasta perus- ja
täydennyskoulutusta sekä välittää
matkailuosaamista ja -tietoa. Instituutti
palvelee kansainvälisiä ja kansallisia
matkailualan organisaatioita. Se luo
edellytyksiä matkailukeskusten ja -yritysten kilpailukyvyn, ympärivuotisen
matkailun ja siihen liittyvän yritystoi43
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tävyyteen ja särmättävyyteen sekä
teollisten yritysten toimintojen edellytyksiin (esim. optisen näön menetelmät
vaativissa olosuhteissa).

minnan kehittämiseen tutkimus- ja
koulutustoiminnan sekä viestinnän
avulla.
6.5.2 Finnbarents

6.7 Kajaanin
ammattikorkeakoulu (KAJAK)

Finnbarents (http://www.finnbarents.
fi/) on Rovaniemen ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston yhteinen hanketoimintayksikkö. Se kehittää rajat
ylittävää yhteistyötä, toimii kansainvälisen hanketoiminnan konsulttina ja
kouluttajana, sekä pyrkii tuomaan esiin
Barentsin alueen mahdollisuuksia ja
Pohjois-Suomen vahvuuksia. Hankkeet
keskittyvät etenkin Venäjä-osaamisen
ja -yhteistyöhön.
Käynnissä olevat hankkeet:
• RAPIDE – Regional Action Plans
for Innovation Development and
Enterprise
• Venäjäosaamisen huippuyksikkö
• Liiketoiminnan ja muun taloudellisen yhteistyön yksikkö
• NEEBOR-hanke
• ThinkBarents

Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAJAK)
(www.kajak.fi) on tutkimus- ja kehittämistoiminnan alat ovat terveyden
edistäminen ja hyvinvointiteknologia, sulautetut järjestelmät vaativissa
käyttöolosuhteissa, mittaustekniikka,
matkailu, liiketoimintaosaaminen ja
yrittäjyys. Tutkimus- ja kehitystoimintaa toteutetaan erilaisten tutkimusten
ja projektien avulla. Kajaanin ammattikorkeakoulun tutkimustoiminta on
pääosin soveltavaa ja alueiden tarpeista
lähtevää.
Käynnissä olevia hankkeita:
• Kaivannais- ja kiviainesteollisuusosaamisen yhteistyö korkeakoulutuksessa 2009-2010 (koulutus- ja
tutkimusyhteistyön kehittäminen
Pohjois-Suomen korkeakouluissa;
yhteistyö: kaikki Pohjois-Suomen
korkeakoulut)
• Liikkuva kaivannais- ja kiviainesosaamisen oppimislaboratorio
(opetus ja T&K)
Lisäksi Kajaanin ammattikorkeakoulu
toimii yhteistyökumppanina mekaanisen puun osalta Woodpolis-kehittämishankkeessa.

6.6 Kemi-Tornion
ammattikorkeakoulu (TOKEM)

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu
(TOKEM) (www.tokem.fi) organisoi
tutkimusta ja koulutusta luonnonvara-,
energia- ja ympäristöaloja tukevilla
toimialoilla, kuten terästeollisuudessa
ja kone- ja laitesuunnittelussa sekä
-rakentamisessa. Sen TKI-toiminta rakentuu osaamisalueiden Teollisuus, Hyvinvointi, Elämys ja kulttuuri sekä Liiketoiminta ja yrittäjyys mukaisesti.
Hankkeet keskittyvät kunnossapitoon
(esim. data mining), teräksen käytet44

NorthChallenge Raportti 1

Suorsa & Iskanius

• Luonnonvara-ala: Yhteistoiminnallisuus metsäsuunnittelussa
(metsänsuunnittelijan ja metsänomistajan vuorovaikutus, suunnittelijan työhyvinvointi, metsänsuunnittelun asiakaslähtöisyys
• Tekniikan yksikkö: CEWIC Vesiosaamisen keskittymän toteuttaminen Ouluun (koordinointi
OAMK, muodostetaan kansainvälinen huipputason veden ja jäteveden käsittelyyn erikoistunut
tutkimusyksikkö, OAMKn vastuu
yritysten liiketoiminnan kehittäminen, OYn vastuu tutkimustoiminnan kehittäminen)
• Tekniikan yksikkö: Vesiprosessin
optimointi (vedenkäsittelyyn kehitettyjen kemikaalien testaaminen, uusien kemikaalien ja menetelmien testaaminen; yhteistyö OY, Bron yliopisto ja Sarajevon
yliopisto)

6.8 Oulun seudun
ammattikorkeakoulu (OAMK)
Oulun seudun ammattikorkeakoulussa
(OAMK) (www.oamk.fi) koostuu seitsemästä erillisistä yksiköstä: 1) Ammatillinen opettajakorkeakoulu, 2) Kulttuurialan yksikkö, 3) Liiketalouden yksikkö,
4) Luonnonvara-alan yksikkö, 5) Sosiaali- ja terveysalan yksikkö, 6) Tekniikan yksikkö ja 7) täydennyskoulutus.
Ympäristö-, energia- ja luonnonvaraalaan suoraan liittyviä hankkeita on
eniten Luonnonvara-alan yksikössä ja
Tekniikan yksikössä. Hankkeet keskittyvät bioenergiaan, metsänsuunnitteluun
ja vesiprosesseihin.
Käynnissä olevia hankkeita:
• Luonnonvara-ala: Bio-SA: business services for rural bioenergy
(koordinaatio OY:n maantieteen
laitoksella; bioenergiaan liittyvät
neuvontapalvelut ja niiden verkostot; kohdealue Pohjois-Pohjanmaa)
• Luonnonvara-ala: BioG: biokaasun tuotannon liiketoimintamallien kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla (perustietoa biokaasun
tuotannon ja käytön potentiaaleista, alueelle soveltuvat biokaasun tuotannon tekniset ratkaisut
ja liiketoimintamallit
• Luonnonvara-ala: EkoPelletti – tutkimusympäristö (haja-asutusalueella olevan biomassan hyödyntäminen eli hajautetun pellettituotannon kehittäminen, pelletöinnin
taloudellisuus ja markkinalähtöiset
liiketoimintamallit; kohdealue Pohjois-Pohjanmaa, yhteistyökumppanit OY:n kemian laitos ja kuitu- ja
partikkelitekniikan laboratorio)

6.9 Keski-Pohjanmaan
ammattikorkeakoulu

Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun (www.cop.fi) tehtävänä on edistää
alueen kehittymistä ja hyvinvointia
työelämäläheisen opetuksen sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan
yhteisvaikutuksena. Ammattikorkeakoulu toimii neljässä kaupungissa: Kokkolassa, Ylivieskassa, Pietarsaaressa ja
Haapajärvellä. Kokkolassa sijaitsevat
koulutusyksiköt ovat tekniikan ja liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä
taiteen yksiköt. Ylivieskan yksikössä voi
opiskella tekniikan sosiaali- ja terveysalan sekä humanistisen kasvatusalan
yksikössä. Pietarsaaressa opiskelu
keskittyy liiketalouteen, matkailuun
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tuotetaan biokaasulaitosten esiselvityksiä ja suunnitelmia, valaistus-, sähkö- ja
verkostosuunnitelmia, pienimuotoisia
automatisointeja, tuotekehitys- ja tuotannonkehitysprojekteja sekä sähkön
ja lämmön käyttöön liittyviä selvityksiä.
Centrialla on aiemmin ollut puualan tutkimushankkeita (mm. pintakäsittely).

ja kulttuuriin, ja Haapajärvellä liiketalouteen.
6.9.1 Tutkimus- kehitys- ja täydennyskoulutusyksikkö CENTRIA

CENTRIA (www.centria.fi) on KeskiPohjanmaan ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja täydennyskoulutusyksikkö. Yksikön tavoitteena on luoda
edellytyksiä ammattikorkeakoulun kehittämiselle ja alueelliselle vaikuttamiselle sekä opetuksen ja oppimisen ajan
tasalla pitämiselle. Keski-Pohjanmaan
ammattikorkeakoulun tutkimus- ja
kehitystyö palvelee toiminta-alueensa
elinkeino- ja työelämää parantamalla
yritysten ja erilaisten organisaatioiden
toimintaedellytyksiä sekä kilpailukykyä.
Alueelliset CENTRIA-yksiköt toimivat
verkostona Kokkolassa, Ylivieskassa,
Pietarsaaressa ja Haapajärvellä.
Käynnissä olevia hankkeita:
• ProBoat: ekologinen ja toimiva
veneiden sisustaminen
• LuTek-hanke (Luonnontieteiden
ja tekniikan tutkimusympäristö)
• Forest Power (Bioenergia), lead
partner METLA
• HighBio (puun kaasutus), lead
partner Kokkolan yliopistokeskus
• TUKEMIA (Tutkimalla oppii
kemia)
• CHEMPLANT 2 (kemian koetehdas)
Centrialla on tutkimuslaboratorioita
liittyen kone- ja materiaalitekniikkaan,
sähkö- ja automaatiotekniikkaan, kemiaan ja kemiantekniikkaan, puutuotteisiin, tuotantotekniikkaan, sovellettuun
elektroniikkaan ja testaustekniikkaan
sekä sähkö- ja energiatekniikkaan. Sähkö- ja energiatekniikan laboratoriossa

6.10 Pohjois-Suomessa
toimivat, muualla sijaitsevat
tutkimustoimijat

Muita Pohjois-Suomessa toimivia, mutta muualla sijaitsevia tutkimustoimijoita ympäristö-, energia- ja luonnonvaratoimialalla ovat mm. Aalto-yliopisto (www.aalto.fi), Helsingin yliopisto
(www.helsinki.fi), Itä-Suomen yliopisto (www.uef.fi) ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto (www.lut.fi). (taulukko 1). Helsingin yliopistolla ja Turun
yliopistolla (www.utu.fi) on tutkimuskeskuksia Lapissa.
6.10.1 Kilpisjärven biologinen asema

Helsingin yliopiston Kilpisjärven biologinen asema (www.helsinki.fi/kilpis)
sijaitsee Enontekiön kunnassa. Asemalla tehdään ympäristön pitkäaikaisseurantatutkimuksia (pikkunisäkkäät,
ilmasto, pönttölinnut). Asemalle on
myös perustettu soveltavan ympäristötutkimuksen professuuri, jonka aloina
ovat luontomatkailun ja kalavarojen
kestävän käytön edellytykset PohjoisLapissa. Käynnissä olevia tutkimus-ja
infrastruktuuri hankkeita:
• Itex (International Tundra Experiment) (sirkumpolaarinen ilmaston lämpeneminen, erityisesti pohjoiset kasvilajit ja -yhteisöt
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Taulukko 1. Pohjoisuuteen liittyviä tutkimusorganisaatioita Suomessa.

Organisaatio

Sijainti

Aalto-yliopisto, Teknillinen korkeakoulu

Helsinki

Helsingin yliopisto

Helsinki

Itä-Suomen yliopisto

Joensuu

Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu

Lappeenranta

Tutkimuskohteet

Geofysiikka: merijäämallinnus
Geologia: lumi-, jää- ja geologinen tutkimus Huippuvuorilla, geofysiikan sovellukset
Ilmastonmuutoksen tutkimusyksikkö: pohjoisuuden
paleoekologia ja hydrobiologia
Europe beyond East-West Division: EUn ja Venäjän suhteet, Venäjän nykyinen yhteiskunta ja sen
länsisuhteet, metsien ja luonnonvarojen tutkimus,
yhteistyötä yhteiskunta- ja oikeustieteilijöiden
kanssa
Northern Dimension Research Centre (NORDI): yrittäjyys ja talous, innovaatiot, energia, logistiikka

ti ja Färsaaret), ilmastonmuutoksen
tutkiminen ja etenkin sen vaikutukset pohjoisessa luonnossa
• Hibeco (Human Interactions with
Mountain Birch Forest Ecosystems)
on kansainvälinen tutkimushanke,
jossa tutkitaan ihmisen vaikutusta
pohjoisessa tunturikoivuvyöhykkeessä.

luonnontilaisissa ja häirityissä
ympäristöissä, kohonnen lämpötilan vaikutus ikiroutaan ja lumen
paksuuteen; kansainvälistä yhteistyötä Ruotsin, Norjan, Tanskan
(Grönlanti), Islannin, Venäjän, Yhdysvaltojen ja Kanadan kanssa
• Labbiat2: Pohjois-Suomen tutkimusasemien yhteistyön kehittäminen (Lapland AtmosphereBiosphere Facility): Suomessa sijaitsevien seitsemän pohjoisen
kenttäaseman (Kilpisjärven biologinen asema, Kevo, Sodankylän
geofysiikan observatorio, Oulangan tutkimusasema, Kolarin tutkimusasema, Ilmatieteen laitoksen arktisen tutkimuksen keskus)
yhteistyöhanke, tarkoituksena on
lisätä asemien välistä yhteistyötä
ja siten tarjota asemia kansainväliseen tutkimuskäyttöön.
• Scannet (Scandinavian / North European Network of Terrestrial Field Bases) toimii samalla periaatteella kuin
Labbiat, mutta yhteispohjoismaisesti (mukana myös Skotlanti, Grönlan-

6.10.2 Lapin tutkimuslaitos Kevo

Turun yliopiston Lapin tutkimuslaitos
Kevo (www.kevo.utu.fi) sijaitsee Utsjoella. Kevolla tutkitaan subarktisen alueen
luontoa sekä ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta. Pääasiallisin tutkimusalue
on Inarin Lappi, mutta jotkin tutkimushankkeet ulottuvat myös muualle Lappiin, Pohjois-Norjaan, Pohjois-Ruotsiin
ja Venäjälle (Kuola). Käynnissä olevia
tutkimushankkeita:
• Endofyyttisten sienten ekologia ja
diversiteetti
• Tunturimittarin sykliset kannanvaihtelut: loispistiäisten biologia ja
merkitys
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• Metsänrajapuiden viljelykokeet
(koivu- ja havupuulajit; kasvu, kukinta, siemensato, hybridisaatio;
yhteistyötä METLA:n ja Metsähallituksen kanssa)
• Inarin Lapin kasviston kartoitus
• Kevon luonnonpuiston kasvillisuuden monimuotoisuuden analysointi
• Pönttölintujen ravinnonkäyttö ja
pesimämenestys
• Palsan aktiivikerros-tutkimus

2004 Värriön tutkimusasema on toiminut yhteistyössä Oulun yliopiston
Oulangan tutkimusaseman (www.oulu.
fi/oulanka) kanssa. Tutkimusasemilla
on yhteiset toimistotilat Kuusamossa.
Värriön tutkimusaseman yhteydessä
on SMEAR-asema, jonka tavoitteena
oli aluksi seurata erityisesti Kuolan
niemimaalta tulevia teollisuusperäisiä
rikkidioksidi- ja muita haitalliseksi
luettavien päästöjen laskeumia. Nyt
mittauksia on laajennettu luontoperäisiin hiukkasiin. Mittausten avulla selvitetään etenkin metsän ja ilmakehän
välistä vuorovaikutusta.

6.10.3 Värriön tutkimusasema

Helsingin yliopiston Värriön tutkimusasema (www.mm.helsinki.fi/varrio)
sijaitsee Sallassa. Asema on Helsingin
yliopiston maatalous- ja metsätieteellisen tiedekunnan tutkimusasema, jonka
tutkimus kattaa aikasarjoja ympäristöstä (kasvit, eliöstö, lumipeite) sekä
ympäristön saastumisesta. Vuodesta

6.11 Yhteenveto

Kuvassa 5 on esitetty Pohjois-Suomessa
toimivat korkeakoulut ja korkeakoulujen tutkimuslaitokset sijainnin perusteella.

Kuva 5. Korkeakoulujen ja niiden tutkimuslaitosten sijainti Pohjois-Suomessa.
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7. Pohjois-Suomen alueelliset tutkimuksen
tukiorganisaatiot

Tässä luvussa kuvataan Pohjois-Suomen
alueella sijaitsevia tutkimusta tukevia ja
tutkimustulosten hyödyntämistä edistäviä toimijoita.

7.2 Kainuu
Kainuussa Kajaanin teknologiakeskus
Oy vastaa aluekeskusohjelman toteuttamisesta. Measurepolis Kajaanissa on
erikoistunut mittalaiteteknologian alojen kehittämiseen ja on mukana osaamiskeskusohjelmassa, Forest Industry
Future -metsäteollisuuden osaamisklusterissa sekä asiantuntija ympäristöteknologian osaamisklusterissa. Measurepoliksen tutkimusyhteistyökumppaneita ovat muun muassa Kajaanin
ammattikorkeakoulu, Kajaanin teknologiakeskus, mittatekniikan keskus
(MIKES), Kajaanin yliopistokeskuksen
mittalaitelaboratorio (MILA), Kajaanin
yliopistokeskuksen biotekniikan laboratorio, Oulun yliopiston CWC, Kajaanin yliopistokeskuksen tietojenkäsittelylaitos sekä VTT. Woodpolis Kuhmossa
on erikoistunut energiatehokkaan asumisen ja puurakentamiseen liittyvien
innovaatioiden tukemiseen. Woodpoliksella on tutkimusyhteistyötä muun
muassa teknillisen korkeakoulun, Kajaanin ammattikorkeakoulun, Itä-Suomen yliopiston, Metla:n Joensuun yksikön, Oulun yliopiston ja Teknillisen
korkeakoulun Wood Programmin kanssa. Lisäksi Kainuussa verkostoitumisen
edistäjänä toimii Kainuun Etu Oy, jossa
toteutetaan etenkin metsä- ja kaivosaloihin liittyviä hankkeita.

7.1 Lappi

Varsinaisten tutkimuslaitosten lisäksi Lapin alueella toimii tukiorganisaatioita, jotka järjestävät koulutusta yrittäjille ja organisoivat yhteistyöhankkeita elinkeinoelämän sekä tutkimus- ja
koulutuslaitosten kanssa. Lapissa toimii neljä alueellista kehittämisorganisaatiota, jotka keskittyvät Lapin seutukuntien kehittämiseen ja näiden KOKOja AKO-ohjelmien toteuttamiseen sekä
erilaisten alueellisten, alueiden välisten
ja kansainvälisten hankkeiden toteuttamista alueilla. Tällaisia organisaatioita
alueella ovat Kemi-Tornion alueen kehittämiskeskus, Tunturi-Lapin kehitys,
Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymä sekä Rovaniemen kehitys. Alueella toimii myös kolme polista, joiden tavoitteena on organisoida konkreettisia
koulutus-, tutkimus- tai kehityshankkeita avainteknologia-alojensa edustamille yrityksille. Didgipolis sijaitsee Kemissä ja keskittyy teollisuuspalveluihin,
ympäristöteknologiaan, informaatioteknologiaan, elektroniikkaan sekä kylmä- ja talviteknologiaan. Sodankylässä
sijaitsevan Astropoliksen avainteknologiat ovat tutkatekniikka ja mittausmenetelmät. Team Bothnia sijaitsee Torniossa ja keskittyy uuden median sisältötuotantoon, informaatioteknologiaan
sekä tietoyhteiskunnan viestintään.
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Oulussa. Oulun valtakunnallinen vastuu
koskee vesitutkimusta ja vesiliiketoimintaa. Cleentech Oulu on ohjelmoinut Oulun
alueen ympäristötoimialan kehittämisohjelman (2007-2013), joka on sisällytetty
kansalliseen ympäristötekniikan osaamisklusteriin ja OSKE-ohjelmaan. Alueen
kolme merkittävää ympäristöteknologian
painopistealaa ovat vesiosaaminen, ilma
ja energia ja sekä materiaalitehokkuus.
Lisäksi poikkileikkaavana teemana on mittaustekniikka. Teema-alueiden osaamisen
analysoinnin ja kehittämissuunnitelmat
on tehnyt Eco Forum/OSKE yhdessä Oulun yliopiston kanssa. Yhteistyötä Oulun
yliopiston kanssa toteutetaan NorTech
Oulun johdolla toteutettavan ympäristöteknologian kehittämisohjelman puitteissa. Cleantech Oulun hankkeita ovat Vesiklusteri CEWIC, ilmastoklusteri SkyPro
ja jätteiden kierrätys CIRU, jotka on esitelty
Oulun yliopiston hankkeiden alla.

7.3 Pohjois-Pohjanmaa
Pohjois-Pohjanmaalla tutkimuksen ja
elinkeinoelämän verkottajina toimii
useita osaamiskeskittymiä eli poliksia.
Kuusamon Naturpoliksessa on hankkeita
liittyen matkailuun, puutuoteteollisuuteen, tietoyhteiskunnan palvelutuotantoon
ja bioenergiaan, alkutuotantoon sekä
elokuvatoimialaan. Naturpolis koordinoi
myös Koillismaan aluekeskusohjelmaa
sekä Koillis-Suomen ja Itä-Lapin koheesio- ja kilpailukykyohjelmaa. Humanpolis
Utajärvellä keskittyy hyvinvointi-, kulttuuri- ja ympäristöaloihin. Iin Micropolis
toimii nanoteknologian osaamiskeskusohjelmassa Oulu Innovation Oyn kanssa
sekä tukee tutkimusverkostoitumista eri
toimialojen välillä esimerkiksi SkyProhankkeen kautta. Raahen Stealpoliksen
painopisteala on metalliteollisuus. Se on
ProMetal-hankkeen kautta osa meriklusteriosaamiskeskusta. Lisäksi siellä toimii
Oulun yliopiston terästutkimuskeskus
(CASR). Alueella toimii myös Qualitypolis
(Haukipudas), Pohjantähti (Pudasjärvi),
Wellnesspolis (Oulainen), RFM-polis
sekä Oulunsalon kehittämisyhtiö, jotka
internet-sivujen perusteella toimivat
suureksi osaksi kiinteistöyhtiöinä. Oulu
Innovation Oy puolestaan on mukana
osaamiskeskusohjelman toteuttamisessa
viidessä klusterissa: jokapaikan tietotekniikka, hyvinvointi, ympäristöteknologia,
HealthBio ja nanoteknologia.
Oulu on mukana kansallisessa osaamiskeskusohjelmassa (OSKE), jolla vahvistetaan erityisesti alueiden innovaatioperustaa sekä elinkeinoelämän ja koulutus- ja
tutkimusyhteisöjen yhteistyötä. Yksi
OSKEn osaamisklustereista on ympäristöklusteri, jonka neljästä osaamiskeskuksesta yksi, Cleantech Oulu, sijaitsee

7.4 Keski-Pohjanmaa

Keski-Pohjanmaalla toimivista tukiorganisaatioista Netpolis 4 Technology
Kokkolassa keskittyy ICT:an, liiketoimintaosaamisen, kemian ja luonnontieteiden
sekä mekaniikan ja laserin yritys- ja
tutkimustoiminnan edistämiseen. Lisäksi
alueella toimii Kokkolan seudun kehitys
Oy, jonka tehtävänä on kehittää yritysten ja yhteisöjen toimintaedellytyksiä
alueella, edistää kuntien ja talouselämän
keskinäistä yhteistoimintaa sekä valvoa
seutukunnan etua ulkopuolisen rahoituksen ja resurssien hankinnassa sekä
aluemarkkinoinnissa. Yrityspalveluita
sekä tutkimushankkeita koordinoi myös
Teknologiakeskus Ketek Oy, jossa on
hankkeita esimerkiksi nahkateollisuuden
jätteiden hyödyntämiseen liittyen.
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8. Ympäristö-, energia- ja luonnonvara-alojen
tutkimustarpeet
Pohjoisen tutkimuksen uhkina ovat
mm. organisaatioiden, tutkimusyksiköiden ja tutkijoiden välinen kilpailu,
resurssien puute (raha, osaajat) sekä
tutkimus- ja koulutusyksiköiden lakkauttaminen ja hajauttaminen. Esimerkiksi Pohjoisen luonnonvara-alan
kehittämisohjelma määritteli PohjoisPohjanmaan luonnonvara-alan kehittämisen kannalta heikkoudeksi tutkimus- ja tuotekehitysresurssien heikon
hyödyntämisen sekä verkostojen johtamisen ja kansainvälisen verkostoitumisen puutteen.

Tähän lukuun olemme koonneet PohjoisSuomen ympäristö-, energia- ja luonnonvara-alan tutkimustarpeita, jotka ovat
nousseet esille eri strategioissa, klustereiden selvityksissä ja mm. Suomen Akatemian, Tekesin, Sitran ohjelmajulistuksissa. Yleensä tutkimustarpeet nousevat alueiden ja teema-alojen haasteista,
vahvuuksista ja mahdollisuuksista, joten
käymme niitäkin lyhyesti läpi.
Pohjois-Suomi alueena asettaa tutkimukselle ja tutkimusyhteistyölle haasteita ja mahdollisuuksia. Pohjois-Suomen maantieteellinen sijainti lähellä
Venäjän maakaasu- ja Jäämeren luonnonvaroja on kansallisestikin varteenotettava tulevaisuuden mahdollisuus.
Lisäksi Pohjois-Suomessa on rikkaat
omat luonnonvarat, ja vähäisen asutuksen vuoksi niiden hyödyntäminen on
mahdollista. Luonnonvarojen hyödyntämisen haasteena on kuitenkin logistiikka. Alueelta puuttuvat itä-länsisuuntainen ja toisaalta pohjoiseen ulottuva
raideliikenne, joka hankaloittaa materiaalin kuljetusta. Julkisessa keskustelussa on kuitenkin alkanut enenemissä
määrin tulla esille Jäämeren käyttö kuljetuksessa, etenkin mikäli meren jääpeite ohenee ja jäässä olemisaika lyhenee ilmastonmuutoksen myötä. Uutena
mahdollisuutena myös nähdään Venäjän
pohjoisten alueiden lisääntynyt osallistuminen kansainväliseen yhteistyöhön.
Kansainvälinen kiinnostus pohjoisia
alueita kohtaan on viime aikoina kasvanut, koska globaalit muutokset, kuten ilmastonmuutos, korostuvat pohjoisilla alueilla.

8.1 Ympäristöala

Ympäristöalan tutkimuksen kehittämistarpeet liittyvät tuotannon kestävyyteen ja ympäristöystävällisyyteen sekä
ympäristön ja ilmaston muutokseen.
Jälkimmäinen aihe käsittää myös ihmisen ja ympäristön suhteen ja molempien hyvinvoinnin. Tulevat tutkimuksen
tarpeet liittyvät kestävään kulutukseen
ja tuotantoon, ilmastonmuutokseen,
sen vaikutusten minimoimiseen ja
siihen sopeutumiseen sekä ihmisen
ja ympäristön väliseen suhteeseen.
Konkreettisia kestävään kulutukseen
liittyviä tutkimusaiheita ovat mm. materiaalitehokkuus (miten materiaaleja
uusiokäytetään ja kierrätetään, mikä
on ekotehokasta pakkaamista) sekä
taloudellisen toiminnan vaikutus ympäristöön (elinkaariajattelu). Ilmastonmuutoksen tutkimuksessa tulisi keskittyä empiiriseen tutkimukseen ja uusien
menetelmien ja indikaattoreiden kehit51
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mistuksen lisäämisen, kannattavuuden
korostamisen, korjuuteknologioiden kehittämisen sekä ympäristöperustaisten
julkisten kannustimien luomisen. TEM
myös toteaa, että bioenergia-alalla on
paljon kehittämishankkeita, joista suurin osa on lähtöisin kehittämis- ja koulutusorganisaatioista. Tämän takia usein
yritysten tarpeet ja resurssit ovat jääneet
huomioimatta hankkeissa.
Bioenergian tuotannon kehittämistä
tuetaan Pohjois-Suomessa paljon (hankkeet, tutkimus). Erityisiä kehittämisen
kohteita ovat teollisuuden jäteliemien
hyödyntäminen, maatalouden jätteiden hyödyntäminen, metsien paperiteollisuuteen sopimattomat raaka-aineet
(hake, kannot) sekä energiakasvit (esim.
ruokohelpi, oljet). Varsinaista tuotantoa
hidastaa mm. valtiovallan epätietoisuus
bioenergialle suunnatusta tariffijärjestelmästä (tariffien suuruus, kuinka suurille yksiköille sitä myönnetään).
Pohjoisen energiantuotannon kannalta tärkeitä tutkimusaloja ovat tulevaisuudessa: puu- ja peltobiomassojen
hoitamisen ja energiajalostamisen ketjut, tuulivoiman merirakentamisen tekniikka sekä energiaraaka-aineita tuottavien ja sitä jalostavien laitosten integroituminen (Avoin Pohjois-Suomi 2007).
Tärkeitä tutkimusaiheita ovat myös energiatehokkuus tuotannossa, asumisessa, palveluissa, rakentamisessa jne. sekä
ympäristöystävällisten polttoaineiden
(esim. hake) laadun ja saatavuuden kehittäminen.

tämiseen. Erityisen tärkeää olisi tehdä
empiiristä tutkimusta ilmastonmuutoksen sopeutumismekanismeista, arvioida
ja kehittää sopeutumismenetelmiä sekä
arvioida sopeutumisen, samoin kuin
ilmastollisten ääri-ilmiöiden kustannuksia, eri toimialoilla. Tutkimuksessa
pitäisi luoda ilmastonmuutoksen vaikutusta ennustavia malleja ja skenaarioita.
Pohjoisten alueiden kehityksen kannalta
tutkimuksessa tulisi huomioida myös
ns. pehmeitä arvoja ja elämisen laatua,
eli tekijöitä joilla voidaan vaikuttaa
ihmisten ja elinkeinoelämän alueeseen
sitoutumiseen.

8.2 Energia-ala

Suomessa tulevaisuudessa panostetaan etenkin puhtaaseen teknologiaan
(cleantech) ja älykkääseen automaatioon. Näissä pyritään erityisesti uusiutuvan energian käyttöön ja energian käytön tehostamiseen. Suomessa tällä hetkellä kansainvälisesti kilpailukykyisiä
ovat bioenergiateknologiat, tuulivoiman
komponenttiratkaisut sekä energian
käyttöä optimoivat järjestelmät prosessiteollisuudessa ja kiinteistöissä.
Bioenergian hyödyntämisessä suurimpana haasteena tällä hetkellä on raaka-ainetta tehokkaasti hyödyntävien teknologioiden kehittäminen, raaka-aineen
korkea hinta (puutteet korjuuteknologioissa ja logistiikassa), puutteet toimitusorganisaatioissa sekä polttoaineiden
vastaanotossa ja käsittelyssä, polttoaineen usein riittämätön laatu sekä huono hyötysuhde tuotantolaitoksissa. Alan
kehittämistarpeiksi TEM määrittelee investointikustannusten pienentämisen,
uusien fossiilisia polttoaineita korvaavien tekniikoiden kehittämisen, sarjaval-

8.3 Luonnonvara-ala

Pohjois-Suomi on luonnonvaroiltaan rikas
alue. Luonnonvarojen hyödyntämistä
pidetäänkin tärkeänä koko alueen ke52
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Luonnonvarojen kestävää käyttöä suunniteltaessa olisi myös kyettävä ennakoimaan luonnonvarojen hyödyntämisen
vaikutukset. Siksi tutkimus-, laskenta- ja
seurantamenetelmiä ja indikaattoreita
(luonnonvarojen käyttö ja ainevirrat,
myös piilovirrat ja logistiikka) pitäisi kehittää, tuotannon sivuvirtoja hyödyntää
enemmän sekä tuotteistaa myös aineettomia luonnonvaroja. Mahdollisuutena
on esimerkiksi kaukokartoituksen ja
avaruustekniikan hyödyntäminen luonnonvarojen inventoinnissa.
Luonnonvaraklusterin läheisklustereita ovat metsä-, ympäristö-, matkailu-,
metalli-, IT- ja bio- ja kemianklusteri.
Pohjois-Pohjanmaan liiton Luonnonvaraalan strategian mukaan yhteistyötä näiden klustereiden välillä on lisättävä, jotta
uusia kehitettäviä rajapintoja löytyisi.
Alla on lista mahdollisista kehittämiskohteista:
• ympäristöklusteri: luontoarvot,
maisema, vesi ja vesistöt, tuotanto/teknologia, luonnon monimuotoinen käyttö
• metsäklusteri ja energia: raaka-aineet, energiavaihtoehdot, käsiteollisuus, korjuu/kuljetus, uudet raaka-aineet
• metalliklusteri: alihankinta, korjaamotoiminta, työkoneet ja laitteet
• bio- ja kemianklusteri: tuottavuus,
täsmätuotteet, uudet tuotteet
• IT-klusteri: tuotantoteknologia,
markkinointi- ja jakelukanavat, hallinto, sähköiset palvelut
• matkailu/vapaa-aika: maatilamatkailu, alihankinta/elämys, kulttuuri/perinne, asuntobusiness

hittämisen kannalta. Erityisen tärkeänä
pidetään energiantuotantoon soveltuvien luonnonvarojen hyväksikäyttöä sekä
kaivannaistoimintaa. Kansainvälisesti
vertailtuna Suomen louhintateknologia
on hyvää ja tuotantoteknologia kilpailukykyistä jopa talviolosuhteissa. Panostuksia tuotekehitykseen ja laatuun tulisi
lisätä, ja resursseja kaivattaisiin etenkin
tehokkaampiin tuotantomenetelmiin
sekä uusiin teknologioihin ja niiden käyttöönottoon. Suomen kivienjalostuksen mahdollisuutena nähdään etenkin
ekologisuuden ja designin arvostuksen
kasvu sisustuksessa sekä tuotteiden
kohtuuhintaisuus. Haasteina ovat alan
kapea-alaisuus, pienet yrityskoot, alan
veturiyritysten puute, tuotteistamisen ja
markkinoinnin suppeus (ei tuoteta varastoon) sekä koulutetun työvoiman saanti.
Avoin Pohjois-Suomi -strategia toteaakin
”Alan riskinä on suomalaisen omistuksen
ja myös osaamisen ja tutkimuksen vähäisyys, joka tekee toimialan riippuvaiseksi
ulkomaalaisista toimijoista”. Pohjoisen
luonnonvara-alan kehittämisohjelman
mukaan erityisesti kallioperän hyödyntäminen, niin kaivostoiminnassa kuin rakentamiseen tarkoitettujen maa-ainesten
hyödyntämisessä, vaatii tulevaisuudessa
erikoistunutta osaamista. Kaivostoimintaan liittyy usein myös logistisia sekä ympäristöllisiä haasteita. Aluesuunnittelun
avulla tie- ja rautatiejärjestelyjä pyritään
kehittämään sekä kaivostoiminnan aiheuttamia ympäristöhaittoja lievittämään. Kivituotealan kehittämistarpeita ovat TEM:n
mukaan tuotteistaminen ja markkinointi,
liiketoimintaosaamisen kehittäminen,
uusien käyttökohteiden löytäminen, verkostoituminen sekä uusien teknologioiden
kehittäminen ja käyttöönotto.
53
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9. Yhteenveto
perusteella suurin osa tulevaisuuden
tutkimustarpeista liittyy eri tieteenalojen sekä toimialojen rajapintoihin.
Yhteistyötä tulisikin lisätä erityisesti eri
tieteen alojen välillä. Esimerkiksi tietoteknologian hyödyntäminen perinteisillä aloilla voi tuottaa uusia innovaatioita
ja liiketoimintamahdollisuuksia.
Haasteena tutkimuksen ja tutkimustulosten yhteiskunnalliselle hyödyntämiselle ovat tutkimuslaitosten ja yritysten sekä muiden tutkimustuloksia hyödyntävien yhteisöjen (kuten kunnat)
erilaisten tutkimustarpeet ja tutkimuksen aikajänne. Esimerkiksi yliopistojen
tavoitteena on kansainvälisesti korkeatasoinen tutkimus, joka julkaistaan kansainvälisesti arvostetuissa julkaisuissa
kun taas usein yritykset ja kunnat tarvitsevat täsmällistä ja konkreettista tietoa tutkimusaiheesta nopeasti. Lisäksi
tutkimustulosten hyödyntäminen perinteisillä aloilla ja pienissä yrityksissä voi olla haasteellista tiedon, osaamisen ja tarvittavan teknologian puutteen myötä.
Luonnonvarojen kestävään käyttöön,
ympäristöön ja energiaan liittyvät
kysymykset ovat usein politisoituja ja
tunnepitoisia. Lisäksi eri lähteet tarjoavat keskenään ristiriitaista tietoa
esimerkiksi siitä, kuinka puhtaita eri
tuotantoprosessit ovat, kuinka kestävää
eri luonnonvarojen käyttö on ja mitä
ilmastonmuutos tarkoittaa. Tarvitaan
lisää puolueetonta tietoa ja avointa keskustelua näihin aiheisiin liittyen, jotta
luonnonvarojen käyttö voitaisiin toteuttaa pohjoisilla alueilla taloudellisesti,
ympäristöllisesti ja sosiaalisesti kes-

Pohjois-Suomessa ympäristö- ja energia- ja luonnonvaratoimialan liittyvä
tutkimus on jakautunut selkeästi usealle
eri paikkakunnalle ja tutkimusta tekee
usea eri organisaatio. Valtakunnallisten
sektoritutkimuslaitosten (SYKE, Metla,
GTK, Ilmatieteen laitos, RKTL, MTT, VTT,
Evira ja Säteilyturvakeskus) lisäksi tutkimusta tehdään kahdessa Pohjois-Suomen
yliopistossa; Oulun ja Lapin yliopistoissa,
viidessä ammattikorkeakoulussa; Rovaniemi, Kemi-Tornio, Oulu, Kajaani ja KeskiPohjanmaa; kahdessa yliopistokeskuksessa; Kajaanin yliopistokeskuksessa sekä
Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa
sekä korkeakoulujen tutkimuslaitoksissa:
Lapin tutkimuskeskus Kevo, Oulangan
tutkimusasema, Arktinen keskus, Värriön
tutkimusasema, Sodankylän geofysiikan
observatorio sekä Kilpisjärven biologinen
tutkimusasema.
Tärkeimmät tutkimustoimijat ovat
toisilleen tuttuja ja ne toimivat yhdessä
tutkimusverkostoissa, mutta rajapintoja
hakevaan tutkimukseen, samoin kuin elinkeinoelämää hyödyntävään tutkimukseen
ympäristö-, energia- ja luonnonvaratutkimuksen pirstaloituminen aiheuttaa
haasteita. Tutkimustoimijat eivät kuitenkaan kovinkaan paljon tee päällekkäistä
työtä. Strategisella tasolla yliopistot ja
korkeakoulut ovat sopineet keskenään
omista koulutuksen ja tutkimuksen vastuualueistaan sekä yhteistyömuodoista
eri tutkimusalojen välillä (esim. Lapin
korkeakoulukonserni 2009; Oulun yliopiston ja Lapin yliopiston yhteistyöhanke
2007-2009).
Aluestrategioiden analysoinnin ja asiantuntijoiden kanssa käytyjen keskustelun
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• tietoa pohjoisen tutkimustarpeista vietävä Euroopan unionin tietoisuuteen
• jo olemassa olevia verkostoja ja
hankkeita sekä niiden tuloksia
hyödynnettävä tehokkaammin
• puolueetonta tietoa (etenkin eri
energiamuodoista) tuotettava ja
vietävä eteenpäin
• alueen vahvuuksia (kaivannaiset, turve, geoenergia, vesi, ICT)
hyödynnettävä enemmän ja niiden todelliset mahdollisuudet löydettävä
• arvoketjuajattelua lisättävä: mahdollisuus uusien verkostojen luomiseen sekä tuotannon ja tuotteen kestävän kehityksen näkökulman havaitsemiseen
• koulutusta ja osaamista lisättävä ja kehitettävä niin koulutuslaitoksissa kuin tutkimuksen- ja koulutuksen hyödyntäjissäkin (yritykset, päättäjät, virkamiehet)
– alueiden tarpeista lähtevä täsmäkoulutus, koulutusta huippuosaajille/tutkijoille, kykyä ottaa
vastaan uutta tietoa
• koulutusyhteistyötä pohjoisen eri
organisaatioiden välillä lisättävä,
samoin kansainvälistä koulutusyhteistyötä

tävällä tavalla. Usein alueen asukkaat
kokevat esimerkiksi kaivosteollisuuden,
jätteenpolttolaitokset tai ydinenergialaitoksen läheisyyden uhkana omalle
viihtyvyydelleen ja terveydelleen tai
alueen muille elinkeinoille, kuten matkailulle. Tämän takia tarvitaan tietoa
eri teollisuudenalojen todellisista vaikutuksista ja samalla mahdollisuuksia
tuotannon kehittämisestä entistä ekologisempaan suuntaan. Tämä on tärkeää,
jotta alueiden eri elinkeinot (teollisuuden lisäksi poronhoito, matkailu jne.)
eivät kilpailisi keskenään. Etenkin pohjoisen Suomen harvaanasutuilla alueilla
haasteena on miesvaltaisuus ja mikäli
vain miesvaltaisia aloja tuetaan, tämä
ilmiö korostuu entisestään. On myös
haasteellista saada osaavaa työvoimaa
alueelle sitoutumaan alueelle, mikäli
myös puolisolle ei ole työmahdollisuuksia tarjolla.
Yhteenvetona esitämme seuraavat
Pohjois-Suomen ympäristö-, energia- ja
luonnonvara-alan kehitystä tukevaa
toimintoa. Näitä päätelmiä pohdimme
tulevissa NorthChallenge-työryhmäkokoontumisissa:
• tutkimusyhteistyötä lisättävä eri
tieteenalojen sekä tutkimuslaitosten ja teollisuuden välillä
• tutkimus- ja infrastruktuuriyhteistyötä (liikennejärjestelyt, tutkimukseen liittyvä infrastruktuuri) lisättävä muiden pohjoisilla
alueilla sijaitsevia tutkimuslaitosten välillä (Norja, Ruotsi, Venäjä, Kanada, Islanti, Grönlanti,
Färsaaret)
• EU:n tukia ja pohjoisille alueilla
suunnattuja ohjelmia käytettävä
laajemmin hyväksi
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Liite 1. Strategiat ja ohjelmat
Kainuun bioenergiateemaohjelma 2008-2013: http://www.kainuu.fi/index.
php?mid=2_616_620&la=fi
Kainuun kaivannaisalan kehittämisohjelma 2009-2015: http://www.kainuunetu.fi/UserFiles/d763e312-4069-4815-82bd-f6886b1871ca/Web/pdf/kehitt%C3%A4misohjelma%202009-2015%20brochure2_4.pdf
Kainuun metsäohjelma 2006-2010: http://www.metsakeskus.fi/NR/rdonlyres/1013D2418118-4D69-A7D1-5C05D3FAAE1A/0/Mets%C3%A4ohjelma20062010.pdf
Kainuun metsä- ja puutalouden teemaohjelma 2008-2013: http://www.kainuunetu.fi/
fi/400534ac-f2e5-4b26-96a6-157954284ce7
Keski-Pohjanmaan bioenergiaohjelma 2007-2013: http://www.keski-pohjanmaa.fi/tiedostot/Bioenergiaohjelma_valmis.pdf
Keski-Pohjanmaan maaseutustrategia 2007-2013: http://www.keski-pohjanmaa.fi/tiedostot/Maaseutustrategia20060613_HYVAKSYTTY.pdf
Lapin bioenergiastrategia: www.metsakeskus.fi/NR/rdonlyres/B531745B-3186-437FA846-5799C0E6E17A/0/LapinBioenergiastrategia.pdf)
Lapin energiastrategia: http://www.lapinliitto.fi/fi/lapin_kehittaminen/strategiat/lapin_energiastrategia
Lapin korkeakoulujen innovaatio-ohjelma 2009-2012: http://lkkk.infoweb.as.tietotalo.
fi/includes/loader.aspx?id=a5dce757-fe1e-47fc-bf13-28f55df0e442
Lapin metsäohjelma: www.metsakeskus.fi/NR/rdonlyres/7395C283-4DB9-4A61-B308B8168E6FDFC3/0/LapinMets%C3%A4ohjelma0610.pdf)
Osaava Pohjois-Suomi -strategia: http://www.oamk.fi/~iskinnun/osaava_ps/
Oulun innovaatiostrategia: http://www.ouluinspiroi.fi/
Oulun seudun ilmastostrategia: http://www.ouka.fi/ymparisto/pdf/Oulun%20seudun%20ilmastostrategia.pdf
Oulun yliopiston ja Lapin yliopiston yhteistyöhanke 2007-2009 (2010). <http://www.
thule.oulu.fi/oyly/index.html>  
Oulu Triple Helix: http://www.hallinto.oulu.fi/suunnit/raportit/triple_helix_loppuraportti.pdf
Pohjois-Pohjanmaan energiastrategia: http://www.pohjois-pohjanmaa.fi/maakunnan_
suunnittelu_ja_kehittaminen/projektit/paattyneet/energiastrategia
Pohjois-Pohjanmaan liiton Pohjoisen luonnonvara-alan kehittämisohjelma vuosille 20072013 (http://www.pohjois-pohjanmaa.fi/file.php?612)
Suomen Akatemian tutkimusohjelmat: http://www.aka.fi/fi/A/Tiedeyhteiskunnassa/
Tutkimusohjelmat/
Tekesin ohjelmat: http://www.tekes.fi/fi/community/Tekesin%20ohjelmat/504 Tekesin%20ohjelmat/1378
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Arktinen keskus: 			
www.arcticcentre.org
Centria tutkimus ja kehitys:
www.centria.fi
CIRU:
www.cirucentre.fi
Cleantech Oulu:
www.cleantechoulu.fi
Evira:
www.evira.fi
Finnbarents:
www.finnbarents.fi
Geologian tutkimuskeskus:
www.gtk.fi
Humanpolis:
www.humanpolis.fi
Ilmatieteen laitos:
www.fmi.fi
Kainuun Etu Oy:
www.kainuunetu.fi
Kainuun maakunta-kuntayhtymä
maakunta.kainuu.fi
Kajaanin ammattikorkeakoulu:
www.kajak.fi
Kajaanin yliopistokeskus:
www.kajaaninyliopistokeskus.oulu.fi
Kemi-Tornion AMK:
www.tokem.fi
Keski-Pohjanmaan liitto:
www.keski-pohjanmaa.fi
Kilpisjärven biologinen asema:
www.helsinki.fi/kilpis
Yliopistokeskus Chydenius:
www.chydenius.fi
Lapin liitto:
www.lapinliitto.fi
Lapin yliopisto:
www.ulapland.fi
Lapin tutkimuslaitos Kevo:
www.kevo.utu.fi
Luonnontuoteklusteri LAPPI LUO
www.mtt.fi/lappiluo
MTT
www.mtt.fi
Measurepolis:
www.measurepolis.fi
Metsähallitus:
www.metsa.fi
Metsän tutkimuslaitos:
www.metla.fi
Micropolis:
www.micropolis.fi
Naturpolis:
www.naturpolis.fi
Netpolis:
www.netpolis.fi
Oulu Innovation Oy: 			
www.ouluinnovation.com
Oulu Mining School:
www.oulumining.fi
Oulun seudun AMK:
www.oamk.fi
Oulun eteläisen instituutti:
www.oulu.fi/oeinst
Oulun yliopisto:
www.oulu.fi/yliopisto
Pohjois-Pohjanmaan energiatoimisto: www.metla.fi/mu/energiatoimisto
Pohjois-Pohjanmaan liitto:
www.pohjois-pohjanmaa.fi
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos: www.rktl.fi
Rovaniemen AMK:
www.ramk.fi
Sodankylän geofysiikan observatorio: www.sgo.fi
Suomen ympäristökeskus:
www.ymparisto.fi
Thule-instituutti:
www.thule.oulu.fi
Valtion teknillinen tutkimuskeskus: www.vtt.fi
Värriön tutkimusasema:
www.mm.helsinki.fi/varrio
Woodpolis:
www.woodpolis.fi
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