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1 Biotalouden moniulotteinen käsiteavaruus 

1.1 Biotalouden tausta ja alustat 

Biotaloudelle on useita määritelmiä. Määrittelyjä ovat tehneet niin ylikansalliset organisaatiot, ku-
ten OECD ja Euroopan Unioni1  (EU) mutta myös yksittäiset maat2 ja tutkijat sekä tutkimuslaitok-
set3. Näiden lisäksi teollisuusvetoiset järjestöt, katto-organisaatiot ja erilaiset siviiliyhteisöt ovat niin 
ikään antaneet panoksensa biotalouden sisältöihin ja määrittelyihin4. Kaikille on kuitenkin yhteistä 
se, että niissä painotetaan biomassan hyödyntämistä joko suoraan raaka-aineena tai muun teollisen 
prosessin sivutuotteena syntyneenä raaka-aineena. Tyypillisesti biotalouden määrittelyihin liitetään 
myös kestävän kehityksen eri aspekteja, kuten:  

 raaka-aine ja materiaalikiertojen sulkeminen (kierrätys ja uudelleenkäyttö; sivu- ja jätetuotteiden 
hyödyntäminen) 

 hiilijalanjäljen ja muiden ympäristövaikutusten pienentäminen, usein osana ilmastonmuutoksen hil-
lintää 

 resurssiniukkuus ja energian käytön kokonaisvaltainen vähentäminen. 

Määrittelyt vaihtelevat puhtaasti taloudellisesta lähestymistavasta aina globaaleihin haasteisiin 
vetoamiseen. Biotalous nähdään yhtäältä uutena lupaavana liiketoiminta-alueena ja toisaalta vasta-
uksena raaka-aineiden ja energian ylikulutukseen ja tätä kautta syntyviin ympäristöllisiin, taloudel-
lisiin ja sosiaalisiin ongelmiin. Jälkimmäinen tarkastelutapa löytyy esimerkiksi Nilssonilta5 ja näi-
den kahden tarkastelutavan välillä nähdään useinkin ristiriita. 

Biotalouden yhteydessä mainitaan usein myös bioteknologiat. Bioteknologioilla tarkoitetaan esi-
merkiksi uusia kemiallisia tai muita prosesseja, joilla biomassaa voidaan edelleen käsitellä tai siitä 
tuottaa uusia loppu- ja välituotteita sekä palveluita. Bioteknologioihin voidaan lukea myös biotun-
nistimet (älykkäät sensorit) ja muut uudet teknologiapohjaiset tuotteet, joissa bioanalytiikkaa hyö-
dynnetään eri tavoin.  

Biotaloutta voidaan jakaa sektoreihin riippuen kunkin tarkastelijan omista tarpeista ja tavoitteista. 
Saksassa biotalous jaetaan viiteen pääsektoriin6: 1) elintarvikkeet, 2) kosmetiikka, 3) farmasia, 4) 
kemia ja 5) energia. Saksan oma teollinen rakenne näkyy selkeästi jaottelussa. OECD7 jakaa biota-
louden kolmeen päälohkoon, joille kullekin on olemassa oma poliittinen agendansa: 1) maatalous, 
2) terveys ja hyvinvointi, ja 3) teollisuus. OECD:n näkökulmasta jako onkin perusteltu, koska orga-
nisaation tehtävänä on antaa neuvoja ja tukea jäsenmaidensa politiikkaan ja mainitut lohkot ovat 
usein OECD:n analyysien kohteena. Norjan pitkä ja laaja biotalouden kehittämisohjelma8 tunnistaa 
elintarviketeollisuuden, vesi- ja kalatalouden, maatalouden, metsäteollisuuden, ympäristön, energi-
an ja bioteknologiateollisuuden ja jälleen kyseisen maan elinkeinorakenne näkyy biotalouden oh-

                                                 
 

1
 OECD (2001); European Komissio (2012). 

2
 Esimerkiksi Etelä-Afrikka (Department of Science and Technology, South Africa 2013, Yhdysvallat (The White House 2012), Ruotsi 

(The Swedish Research Council for Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning 2012) ja Norja (The Research Council of 
Norway 2012). 
3
 Esimerkiksi Kulshrestha et al. (2011), Milken Insitute (2013); eräs ensimmäisistä on kuitenkin Pearce et al. (1991). 

4
 Muiden muassa Confederation of European Paper Industries (2011), Biocom (2013), Bioeconomy Africa (2014), Global Forest 

Coalition (2012).   
5
 Nilsson, S. (2013). 

6 
Biocom (2013). 

7
 OECD (2009). 

8
 Research Council of Norway (2012). 
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jelmassa, samoin kuin esimerkiksi Brittiläisen Kolumbian biotalouden kehittämisraportissa9, jossa 
biotalouden keskiössä on metsäteollisuus, maatalous sekä hyvinvointi- ja vihreät teknologiat.  

Markkinatutkimusyhtiö ja -kustantaja Research and Markets10 analysoi biotaloutta bioteknologi-
oiden näkökulmasta ja jakaa biotalouden markkinat osiin teknologioiden, sovellusten ja maantie-
teellisten markkinoiden mukaan. Bioteknologioita ovat käymisteknologiat, kudosten luominen, po-
lymeeriset ketjut, nanobioteknologiat, kromatografia, DNA-analytiikka ja biosensorit.  Sovellukset 
yritys jakaa biofarmasiaan, biopalveluihin, biomaatalouteen ja bioteollisuuteen. 

 Kukin maa, alue ja organisaatio siis tarkastelevat biotaloutta omista lähtökohdistaan - yksiselit-
teistä määritelmää biotalouden sisällöksi ei ole olemassa, eikä luultavasti tulekaan aiheen ollessa 
niinkin laaja, kattava ja monitahoinen. Tämä johtaa siihen, että biotalouden arvoketjuja ja -verkkoja 
voidaan luoda vain tapauskohtaisesti, lähtien kulloisestakin tarpeesta ja tavoitteesta. Alla olevan 
kuvan yksi esimerkki arvoketjuista perustuu pääosin NNFCC:n (kaupallinen konsulttiyritys) laati-
maan materiaaliin (Higson), ja vaikka se onkin varsin yleispätevä, kannattaa huomata että siitä 
puuttuu siitä esimerkiksi metsäteollisuuden näkökulma. 

  
KUVIO 1. Biotalouden arvoketjuja  

  

                                                 
 

9
 BC Committee on Bio-Economy (2011). 

10
 Research and Markets (2014). 
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1.2 Biotalous ja talous 

Biotalouden merkitys Eurooppalaiseen kokonaistalouteen on jo nyt merkittävä, kun muistetaan sa-
malla, että tällöin biotalouden sisältö on ymmärrettävä erittäin väljästi. BECOTEPS –hankkeen 
(Bio-Economy Technology Platforms) julkaisemassa Valkoisessa Kirjassa11 biotalouden kokonais-
volyymi on jopa 17 % EU-27 alueen taloudesta (BKT:lla mitaten n. vuonna 2010). Suurin osa biota-
louteen lukeutuvasta bruttokansantuotteen arvosta koostuu elintarviketeollisuudesta (47 %) ja maa-
taloudesta (19 %). Metsä- ja paperiteollisuus (13 %, 18 %) ovat yhdessä merkittävä osuus, noin 
kolmannes koko biotaloudesta. Ylivoimaisesti merkittävin työllisyysvaikutus on maataloudella:  
56 % biotalouden työpaikoista. Kaikissa näissä yllä olevista arvioissa tulee huomioida määrittelyn 
väljyys. Kuvassa 2 on esitetty biotalouden merkitys EU-alueen taloudelle. Kuvan sisältö perustuu 
EPSO:n BECOTEPS -materiaaliin. 

KUVIO 2. Biotalouteen luettavien toimialojen merkitys EU-alueen taloudelle  

Saksassa biotaloutta on strategisella (ja luultavasti myös käytännön) tasolla analysoitu ja kehitetty 
perusteellisesti. Saksan biotaloussektorin kokoa ja kehitystä on arvioitu varsin tarkkaan, ja (määri-
tellyn) sektorin yhteenlaskettu liikevaihto oli vuonna 2012 hieman vajaa 3 mrd. €.  Tuotekehityk-
seen käytetyt panokset ovat Saksassa mittavat: sektorin yhteenlaskettu t&k –panostus oli vuonna 
2012 lähes miljardi euroa, eli noin kolmannes koko alan liikevaihdosta. Tosin tämä suhdeluku ei 
kerro sitä, mikä osuus t&k –menoista oli julkista tukea. Silti t&k –menojen osuus suhteessa liike-
vaihtoon on ollut aavistuksen laskeva. Alan työllistävä vaikutus oli niin ikään suuri, eli noin 35 000 
työpaikkaa erilaisissa bioteknologiaa joko pääasiallisesti tai muun liiketoiminnan ohella harjoitta-
vissa yrityksissä. Useimpien tunnuslukujen trendi on lievästi kasvava (ks. taulukko 1). Silti Saksan 
koko talouden mittakaavassa voidaan puhua vielä hyvinkin marginaalisesta taloudellisesta merki-
tyksestä.  
 
 
 
 

                                                 
 
11 The European Bioeconomy in 2030 (BECOTEPS, 2011). 
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Taulukko 1. Saksan biotaloussektorin taloudellisia tunnuslukuja 2007 – 2012  
Key figures of the biotech sector in Germany 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Number of dedicated biotechnology companies 496 501 531 538 552 565 
Number of other biotechnology-active companies 91 92 114 125 126 128 
Number of employees in dedicated biotechnology 
companies 

14 360 14 450 14 950 15 480 16 300 17 430 

Number of employees in other biotechnology-
active companies 

15 210 15 520 16 650 17 000 17 570 17 760 

Turnover of dedicated biotechnology companies 
(Mrd.) 

2,01 2,19 2,18 2,37 2,62 2,90 

R&D expenditure of dedicated biotechnology 
companies  

1,05 
Mrd. 

1,06 
Mrd. 

1,05 
Mrd. 

1,02 
Mrd. 

975 
Mio 

934 
Mio. 

*Taulukon sisältö perustuu materiaaliin lähteestä biotechnologie.de. 

Suomen biotalousmarkkinoista ei löydy vastaavia arvioita. 

Yhdysvalloissa on arvioitu, että biotalouden markkinat vuonna 2010 olisivat olleet noin 100 mrd. 
US$, jonka lisäksi geneettisesti muunnellun maatalouden markkinat olivat noin 76 mrd. US$12. 
Näin laskien Yhdysvaltain biotalouden markkinat olisivat jo kokoluokaltaan sellaiset, joita EU vasta 
tavoittelee. Nämä luvut ovat kuitenkin täysin laskentatavoista ja biotalouden määrittelyn sisällöistä 
riippuvaisia, ja niihin tulee suhtautua varauksellisesti. 

Globaalit bioteknologiamarkkinat ovat valtaisat jo nyt ja ala kasvaa nopeammin kuin useimmat 
muut teollisuudenalat* (kuvio 3). Bioteknologioiden osalta näyttäisi siltä, että Eurooppa on jäljessä 
Yhdysvaltoja ja Aasia. Kuriositeettina voidaan mainita, että esimerkiksi Malesiassa toimii jo yli 200 
rekisteröityä biotalous- ja/tai bioteknologiayritystä (BioNexus –verkosto)13. 

 

 
KUVIO 3. Globaalit bioteknologiamarkkinat ja niin kasvuennusteet 

                                                 
 
12 The White House (2012). 
13 Zakri (2013). 
* Biotechnology -A global Outlook - Global Industry Analysts, 2012 
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Euroon vuoteen 2015 mennessä
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1.3 Biotalous ja teknologia 

Erityisen suuria odotuksia on ladattu ns. teollisen bioteknologian varaan.  Teollinen bioteknologia 
on osin vanhaan kemialliseen ja prosessivaltaiseen teollisuuteen kytkeytyvä käsite, jossa valmistus- 
ja jalostusprosesseja kehitetään biologisin menetelmin. Tästä esimerkkeinä voidaan mainita vaikka-
pa: 

 mikrobien laajempi hyödyntäminen kaivannaisteollisuuden jalostus- ja rikastusprosesseissa 
 synteettisten kemikaalien korvaaminen biopohjaisilla kosmetiikassa ja elintarviketeollisuudessa 
 öljypohjaisten pakkausmateriaalien korvaaminen biopohjaisilla.  

OECD lukee teolliseen biotalouteen biopolttoaineet, biomuovit ja biopohjaiset kemikaalit14. Tämä-
kin määritelmä jättää huomiotta esimerkiksi metsätalouden ohessa luontaisesti olevat biotalouden 
näkökulmat, jotka jo lähtökohtaisesti ovat mittakaavaltaan teollisia. 

Geeniteknologiat luetaan usein myös bioteknologioiden piiriin. Ottamatta kantaa siihen, onko 
”geenitalous” osa biotaloutta, korostaa tämä entisestään biotalouden ja –teknologioiden laajaa skaa-
laa ja lukemattomia teknologisia mahdollisuuksia.  
Kun kyseessä on kauaskantoisempi teknologian kehittäminen, tulee mittakaavasta eräs kehittämisen 
kriittinen edellytys. Kehittämiseen on oltava riittävät resurssit (raha, aika, ihmiset, infrastruktuurit) 
ja näköpiirissä olevan kysynnän on oltava riittävä, jotta kehittämisen panostukset saadaan kuoletet-
tua riittävän nopeasti ja riittävällä tuotolla. Tällöin nimenomaan teolliset bioteknologiat ovat sellai-
sia, joissa mainitut ehdot todennäköisimmin täyttyvät. Tämä ei tarkoita suinkaan sitä, että pienem-
män mittakaavan omaavat innovaatiot olisivat vähemmän tärkeitä, mutta onnistumisen edellytykset 
ovat paremmat teollisessa mittakaavassa, ainakin ensi vaiheessa. Toisaalta myös epäonnistumisten 
riskit ovat mittakaavasidonnaisia. 

1.4 Biotalouspolitiikka 

Biotalouteen siirtymisen tarve on ilmeinen, kun lähtökohtana pidetään ympäristön, talouden ja sosi-
aalisen kestävyyden tavoitteita (ja hyväksyen se ajatus, että biotalous osaltaan johtaa näihin). Siir-
tyminen on kuitenkin monimutkainen yhteiskunnallinen ja yritystaloudellinen prosessi, jossa risteä-
vät poliittiset ohjausmekanismit, markkinoiden kehittyminen, investoinneille tarvittavien pääomien 
saatavuus sekä kansalaisten hyväksyntä.  

Kansalaisten hyväksyntä saattaa olla rajoittava tekijä vaikkapa geenimuunneltujen elintarvikkei-
den hyväksynnässä tahi tuotantoprosesseihin liittyvät ympäristölliset tai sosiaaliset näkökohdat. 
Kuluttajien ja kansalaisten luottamusta voivat nostaa esimerkiksi erilaiset sertifikaatit ja hyväksy-
mismerkinnät, jotka varmistavat tuotteiden ympäristölliset, turvallisuuteen liittyvät ja eettiset omi-
naisuudet. Ympäristösertifikaatit, energiataloudellisuusmerkinnät, alkuperätodistukset, ymv. ovat 
näitä keinoja, muiden muassa.  

Biotalouden investoinneille tarvittavat pääomat ovat usein mittavia, huolimatta siitä puhutaanko 
teollisista bioteknologioista vai hajautetuista biotalouden järjestelmistä. Edelliset ovat mittavia ker-
tainvestointeja (esimerkiksi uudet biotuotantolaitokset) ja jälkimmäisillä saattaa olla kansantalou-
dellisesti huomattava merkitys (esimerkiksi kotitalouksien jätevesijärjestelmät haja-asutusalueilla).  

Investoinnit voivat olla sijoittajalähtöisiä tai sääntelyn pakottamia. Sijoittajalähtöiset investoinnit 
edellyttävät tuoton tason ja takaisinmaksuajan tavoitteiden täyttymistä ja kovin usein nämä tavoit-
teet toteutuvat vasta kun markkinakysyntä on riittävän suurta. Markkinakysyntään puolestaan saat-
taa vaikuttaa kuluttajakäyttäytyminen ja sääntely. Esimerkiksi luonnonmukainen elintarviketuotanto 

                                                 
 
14 Lähde: Dr Jim Philp / OECD. Esitys ”The Bioeconomy and Industrial Biotechnology: and OECD Perspective. 
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on täysin kuluttajakäyttäytymisestä riippuvainen. Sen sijaan vaikkapa yhdyskuntajätteen hyödyntä-
miseen voidaan vaikuttaa paljolti sääntelyn kautta. Lisäksi investointien kannattavuuteen vaikutta-
vat muiden muassa investointi- ja tuotantotuet, t&k-rahoitus ja verotus.  

Näin ollen kaikki tekijät ovat osin dynaamisessa vuorovaikutuksessa keskenään ja investointipul-
lonkaulojen avaamisessa etenemisjärjestys on avainasemassa. Jos edetään väärässä järjestyksessä, 
saattaa lopputuloksena olla alentunut kilpailukyky, verokikkailu, epätasa-arvoinen kohtelu, vääris-
tynyt kilpailu markkinoilla tai pahimmassa tapauksessa koko tavoitteen vesittyminen.  

Koska EU:n sisällä yllä mainitut politiikkainstrumentit ovat pitkälti kansallisia, joudutaan strate-
giat punnitsemaan niin ikään kansallisilla tasoilla samalla kun altistutaan sekä EU:n sisäiselle että 
globaalille kilpailulle.  

Nova-instituutti keräsi yhteen erilaiset politiikkatoimet Saksassa (Carus et. al. 2014), joilla on 
vaikutusta biotalouden toimintaedellytyksiin. Silmäänpistävää on nimenomaan biopohjaisten tuot-
teiden – oletettavasti kuluttajamarkkinoille suunnattujen – erilainen kohtelu verrattuna biopolttoai-
neiden, biokaasun ja puuenergian nauttimiin tukiin (Taulukko 2). 
Taulukko 2. Saksan biotalouden taloudelliset ohjausmekanismit sovellusalueittain  
Välineet Biopolttoaineet Biokaasu sähkön-

tuotantoon 
Puu-pelletit 
sähkön- ja 

lämmöntuotantoon 

Materiaalin käyttö, 
biotuotteet 

Verokannustimet + (+) + - 
Kiintiöt (biopolttoaineet, 
EU Renewable Energy 
Directive) 

+ + + - 

German Renewable Ener-
gy Act (sähkö & lämpö) 

+ + + NA 

Päästökauppa + + + - 
Järjestelmät markkinoille 
tuomiseksi/ markkinoiden 
sääntely 

+ + + +  
(tosin vanhentunut 
suurimmalta osin) 

Maaseudun kehittämisoh-
jelmat ja muut 

+ + + - 
(joissain poikkeusta-

pauksissa +) 
Tutkimus ja tuotekehitys + + + - 
(+ = Kyllä, - = Ei) 

Biotalouden politiikka on mitä suurimmassa määrin myös innovaatiopolitiikkaa, sekä kansallisella 
että EU-tasolla. EU:n innovaatiopolitiikka nojautuu voimakkaasti tutkimuksen ja innovaatioiden 
tukemiseen Horisontti 2020 – ohjelman kautta, mutta myös muut ohjelmat ja rahastot ovat osana 
biotalouspolitiikan työkaluja. Teollisuus on sitoutunut varsinkin Horisontti 2020 –ohjelmaan ja tu-
loksena onkin ollut ns. European Public-Private Partnership on biobased industries15  jonka ilmen-
tymänä ja operatiivisena yksikkönä toimii BRIDGE-ohjelma (Biobased and Renewable Industries 
for Development and Growth in Europe). BRIDGEn teollisuuskonsortio BIC (Biobased Industries 
Consortium) ja EU:n Komissio ovat tämän PPP-ohjelman partnerit. Lukuisia suomalaisia ja poh-
joismaalaisia yrityksiä ja muita toimijoita kuuluu ydinkonsortioon ja liitännäisjäseniin. 

 
 
 

                                                 
 
15 Biobased for Growth – A Public-Private Partnership on Biobased Industries. Luonnos. 
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OECD:n antaa biotalous-raportissaan seuraavia suosituksia16:  
 biotalouden ”perustusten” rakentaminen, joka koostuu 

o maataloudessa bioteknologioiden kehittämisestä 
o terveys- ja hyvinvointisektorin piirissä pitkä aikavälin tutkimusstrategioista 
o teollisuudessa kansainvälisten standardien käyttöönotosta elinkaariteknologioiden sovelta-

misesta 
 bioteknologioiden laajempi käyttöönotto, erityisesti maataloudessa ja teollisuudessa 
 koko terveydenhuoltosektorin uudistaminen 
 bioteknologian läpimurtojen edistäminen poliittisella ja tutkimuksen tasoilla; disruptiivisten teknolo-

gioiden rohkeampi soveltaminen 
 uusien biotuotteiden ja – sovellusten markkinoillepääsyn esteiden purkaminen 
 monitieteisen bioteknologiatutkimuksen kannustaminen ja kaupallistaminen 
 aktiivinen vuoropuhelu hallitusten, kansalaisten ja yritysten kesken.  

2 Mahdollisuudet ja rajoitteet 

2.1 Biotalouden kasvunäkymät 

Biotalouden markkinoita pidetään yleisesti hyvinkin lupaavina. Taloudellisen, sosiaalisen ja ympä-
ristön tilan kehittymisen suureet haasteet luovat kasvavan kysynnän biotalouden tuotteille, proses-
seille ja palveluille.  Silti biotalous vaatii valtavia investointeja tullakseen merkittäväksi osaksi – ja 
osin korvaavaksi – nykyistä talous- ja tuotantojärjestelmää. UNEPin17 arvion mukaan keskimäärin 
2% globaalista bruttokansantuotteesta pitäisi investoida ”vihreään talouteen”, jotta pitkällä aikavä-
lillä  päästäisiin tasapainoon uusiutuvien ja uusiutumattomien luonnonvarojen käytössä.  

Jotain biotalouden markkinaodotuksista kertoo myös se, että EU:n laajuinen bioteollisuuden yh-
teenliittymä (Bio-based Industries Consortium18) käsittää yhteensä 67 yritysjäsentä, joista 39 on 
suuria. Nämä yritykset ovat yhdessä EU:n kanssa sijoittamassa noin 3,8 mrd. € biotalouden inno-
vaatioihin erityisesti Horisontti 2020 tutkimus- ja innovaatio-ohjelman kautta.  Tästä summasta pe-
räti 2,8 mrd. € olisi peräisin suoraan teollisuudesta ja noin 1 mrd. Horisontti–ohjelmasta. Yhteenliit-
tymän tavoitteena on kasvattaa biotalouden vuotuiset markkinat EU-alueella noin 200 mrd. euroon 
vuoteen 2020 mennessä. 

EU:n odotukset biotaloudelle lähtevät hyvin globaaleista tarpeista. Nämä ”Grand Challenges” 
voidaan jakaa kuuteen pääluokkaan: 

 Luonnonvarojen kestävä käyttö 
 Kestävät tuotantoprosessit ja –menetelmät 
 Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 
 Ilmastonmuutoksen hillintä 
 Sosiaalinen kestävyys 
 Globaali kestävä kehitys.  

Biotalous tarjoaakin varsin kätevän lähestymistavan erilaisten kestävyysongelmien ratkaisemiseen 
ja ratkaisujen kysyntä sinänsä on ilmiselvästi globaali, tai vähintään alueellisesti merkitsevä. Esi-

                                                 
 
16 OECD (2009). 
17 UNEP (2011). 
18 Bio-based Industries Consortium (2014). 
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merkiksi haja-asutusalueiden hajautetun bioenergiatuotannon ratkaisut sopivat luultavasti hyvinkin 
laajalti eri haja-asutusalueille, mutteivät enää tiiviisiin yhdyskuntiin, jonne tarvitaan omat ratkaisun-
sa. 

OECD:n arvioiden mukaan tulevaisuudessa, noin vuonna 2030, jopa 2,7 % OECD-maiden brut-
tokansantuotteesta voisi koostua biotaloudesta tai siihen oleellisesti liitännäisistä talouden lohkois-
ta19. Potentiaali nähdään vielä suurempana kehittyvissä maissa, esimerkiksi Kaakkois-Aasiassa, 
jossa luontaisesti biomassan määrä ja eliöstön monimuotoisuus ovat korkeat.  Tällaiset arviot luon-
nollisesti kielivät suurista odotuksista ja kokonaan uuden taloudellisen sektorin syntymistä - jos 
kehityskulut ovat suotuisat.  

Yksiselitteistä arviota biotalouden nykyisestäkään saati tulevaisuuden taloudellisesta merkityk-
sestä ei voida antaa. Yksittäisille sovelluksille, teknologioille ja alueille voidaan toki projektioita ja 
markkina-analyyseja tehdä. Teknologioiden yleistymiselle on laadittavissa huomattavasti tarkempia 
ja luotettavampia kasvuennusteita kuin koko biotaloussektorille, koska kysyntätekijät ja itse analyy-
sin kohde ovat paremmin määriteltävissä. Teknologioiden kypsyessä ja sovelluskohteiden kirkastu-
essa markkina-analyysit ovat informatiivisia ja varmemmalla pohjalla. Esimerkiksi biopohjaisten 
muovien käytölle ennakoidaan erityisen suurta kasvupotentiaalia ja vieläpä kohtuullisen nopeasti.  

European Bioplastics ja nova-Institüt ovat arvioineet biopohjaisten muovien kysynnän kasvua 
moninkertaiseksi lähimmän parin vuoden aikana (Dr Jim Philp / OECD) (ks. kuva 4). Muiden mu-
assa Toyota suunnittelee korvaavansa 20 % öljypohjaisten muovien käytöstä autoissaan biopohjai-
silla jo vuoteen 2015 mennessä. 

 
KUVIO 4. Biopohjaisten muovien kysynnän kasvu  

                                                 
 
19 OECD (2009). 
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2.2 Biotalousstrategiat ja -visiot – esimerkkejä 

Eri maissa on jo laadittu biotalousstrategioita ja visioita. Lyhyen analyysin perusteella Saksa näyt-
täisi olevan eräs johtavista maista. Seuraavissa osioissa on kuvattu lyhyesti ja esimerkinomaisesti 
muutamien maiden strategioita ja visioita biotaloudesta.  

Ruotsi 

Ruotsilla on tuore biotalouden strategia20 joka painottuu tutkimukseen ja innovaatioihin. Ruotsin 
biotalouden tutkimus- ja innovaatiostrategiassa biotalous määritellään laveasti a) biomassan kestä-
väksi tuotannoksi ja käytöksi, b) biopohjaisten materiaalien ja tuotteiden arvonlisäykseksi. Tutki-
mus- ja innovaatiotoiminta keskittyy strategiassa erityisesti i) fossiilisten polttoaineiden ja raaka-
aineiden korvaaminen biopohjaisilla, ii) älykkäämmät (smarter) (bio)tuotteet ja (bio)raaka-aineet, 
iii) kulutustottumuksien ja asenteiden muutos kestävämpään suuntaan, iv) kestävyyskriteerit pää-
töksentekoon. Keskeisinä periaatteina toistuvat kierrätys, kulutustottumuksien muuttaminen sekä 
jalostusarvon kasvattaminen. 

Ruotsin strategian tärkeimpänä operationalisoijana (=rahoittajana) on VINNOVA, Ruotsin inno-
vaatiovirasto. Varsinaisia ohjelmia tai investointeja strategiassa ei esitetä. Strategian yhtenä lähtö-
kohtana ovat Ruotsin perinteisesti vahvat teollisuudenalat, kuten kone- ja autoteollisuus, metallite-
ollisuus ja metsä- ja paperiteollisuus. 

Norja 

Norjan BIONÆR – ohjelma21 painottuu myös tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan suuntaami-
seen. Peräti 10-vuotisen (2012 - 2022) ohjelman temaattiset painoalueet ovat a) maankäyttö, maata-
lous, metsätalous ja uudet biomassat; b) elintarvikkeet; c) puu; d) uudet biopohjaiset tuotteet; e) 
palvelut. Ensisijaisena tavoitteena ohjelmassa on Norjan biotaloussektorin arvonlisäys.  

BIONÆR – ohjelma mainitsee suoraan EU:n Horisontti 2020 – ohjelman ja pohjoismaiset tutki-
mus- ja innovaatio-ohjelmat yhteistyötahoiksi, joiden kautta ilmeisesti myös rahoitusta tullaan ha-
kemaan. Ohjelman vuoden 2012 budjetti oli noin 210 milj. NOK (≈ 30 milj. €), joka antaa viitteitä 
koko ohjelman kokoluokasta jos se toteutuu suunnitellusti. Kalatalous mainitaan ohjelmassa erik-
seen usein. 

                                                 
 
20 The Swedish Research Council for Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning (2012): Swedish Research and In-

novation Strategy for a Bio-based Economy. 
21 The Research Council of Norway, 2012. 
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Saksa 

Saksalla on tiukka strateginen ote biotalouden kehittämiseen. Biotalouden toimiala on kuvattu ja 
sen suuruus ja merkitys on arvioitu22. Maalla on myös pitkän tähtäimen tutkimusstrategia ”Bio-
economy 2030”23, jossa tavoitteena on tukea Saksan asemaa biotalouden johtavana maana. Kuten 
lähes kaikki biotalouden strategiat, lähtökohdaksi on valittu yhtäältä ns. suuret haasteet mutta toi-
saalta lähtökohtana on oma teollisuus ja sen tarpeet. Kuitenkaan strategiassa ei ole kovin selkeää 
temaattista ja teknologista priorisointia. Seuraavat strategian osa-alueet ovat kuitenkin näkyvissä: i) 
globaalien ruokavarantojen riittävyys, ii) kestävä maataloustuotanto, iii) terveelliset ja turvalliset 
elintarvikkeet, iv) uusiutuvat resurssit (raaka-aineet) teollisuudelle, ja v) biomassapohjaiset energia-
lähteet. Rahoitukseen ei tutkimusstrategiassa ole juurikaan otettu kantaa. 

Saksassa on myös liittovaltion johdolla laadittu biojalostamojen kehittämisen tiekartta24, jossa 
erilaisia biojalostamo konseptien kehittämispolkuja (ml. SWOT-analyysit) on hahmoteltu. Tiekartta 
esittelee viisi erityyppistä biojalostamokonseptia: 1) sokeri- ja tärkkelysjalostamo, 2) kasviöljy- ja – 
rasvajalostamo, 3) lignoselluloosajalostamo, 4) yhdistelmäkaasujalostamo ja 5) biokaasujalostamo. 

Yhdysvallat 

Yhdysvalloissa ei ole selkeää liittovaltiovetoista strategiaa, mutta presidentti Obaman hallinto tukee 
biotalouden kehittämistä ja on laatinut tiettyjä strategisia tavoitteita biotalouden nostamiseksi uu-
deksi innovatiiviseksi toimialaksi. Kyseessä on lähinnä ohjelmallinen julistus, ei niinkään konkreet-
tinen ohjelmadokumentti25.  Yhdysvalloissa nähdään kuitenkin biotalouden mahdollisuudet varsin 
mittavina ja onkin selvää, että esimerkiksi maataloussektorin liitännäisenä biotalouden merkitys 
voisi olla hyvin suuri. 

Milken -instituutti toteaa raportissaan26, että Yhdysvallat on jäänyt jälkeen biotalouden kehittämi-
sessä ja suosittaakin voimakasta liittovaltion interventiota verotuksen, julkisen rahoituksen ja taka-
usten sekä julkisten hankintojen säestämänä. 

Etelä-Afrikka 

Etelä-Afrikka lienee ainoa mantereen kansallisvaltio, joka tähän mennessä on laatinut oman biota-
lousstrategiansa27. Strategiassa eritellään kolme toiminnan ja tavoitteiston lohkoa: maatalous, terve-
ys ja muu teollisuus (ja ympäristö). Biotalous nähdään Etelä-Afrikan tasavallassa, enemmän kuin 
muissa kehittyneissä maissa, eräänä tienä poistaa köyhyyttä ja rakentaa tasa-arvoa. Eniten tämä nä-
kökulma korostuu maatalouden toimintalohkossa, jossa muun muassa pienviljelyllä on oma sijansa. 
Toki maatalous on maassa muutoinkin tärkeä tuotantosektori. Luonnosta saatavat biopohjaiset lää-
keaineet ja farmasia nähdään lupaavana tulevaisuuden liiketoiminta-alueena. 

                                                 
 
22 Biocom (2013): The German Biotechnology Sector 2013. 
23 Federal Ministry of Education and Research (2011): National Research Strategy BioEconomy 2030. 
24 The Federal Government (2012): Biorefineries Roadmap. 
25 The White House (2012). 
26 Milken Institute (2013). 
27 Department of Science and Technology, South Africa (2013): The Bio-Economy Strategy. 
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Teollisuuden ja toimialojen strategiat 

Kansallisvaltioiden ja ylikansallisten organisaatioiden (EU, OECD, jne.) lisäksi eri toimialat ja teol-
lisuuden sektorit ovat laatineet omia strategioitaan ja visioitaan, tai ottaneet muutoin kantaa biota-
louteen. Näistä voidaan mainita esimerkkeinä: 

 Confederation of European Paper Industries (CEPI); paperiteollisuuden Eurooppalainen yhteenliit-
tymä tuo luonnollisesti esiin omat tarpeensa, mutta tuottaa myös teräviä huomioita biotaloudesta ja 
kestävästä kehityksestä. CEPIn tiekartta28 huomioi aivan oikein, että kierrätys itsessään ei riitä, vaan 
kierrätyskin tarvitsee ”raaka-ainetta” eli alkulähteen (virgin material). Tiekartta on kuitenkin ylimal-
kainen eikä sisällä selkeää strategiaa saati visiota. 

 Eurooppalaisen kemianteollisuuden neuvosto CEFIC (The European Chemical Industry Council) ot-
taa kantaa EU:n biotalousstrategiaan, mutta lähinnä toteaa, että kemianteollisuus on ollut osa biota-
loutta jo pitkään…29 

 Biobased Industries Consortium (BIC) on luonut innovaatio- ja tutkimusstrategiansa30 (SIRA, The 
Strategic Innovation and Research Agenda), jonka rahoitus todennäköisesti haetaan osin Horisontti 
2020 – ohjelmasta. Useat suuret suomalaisyritykset kuuluvat BICiin. 

Yleisesti ottaen teollisuuden katto- ja edunvalvontajärjestöjen voidaan sanoa olevan jossain määrin 
jälkijunassa eikä selkeää tulevaisuudenkuvaa ole vielä muovautunut. Toisaalta BIC-konsortion ra-
kentaminen EU:n biotalousstrategiaa toteuttamaan ja osallistumaan Horisontti 2020 – ohjelmaan on 
hyvä osoitus teollisuuden nopeasta reagoinnista ja verkottumisesta ylikansallisen hallinnon suun-
taan julkisen t&k-tuen hyödyntämiseksi. 

2.3 Kriittisiä näkökulmia 

Biotalous on herättänyt myös arvostelua ja varsinkin sen yhteyteen ladatut tavoitteet ja toimintata-
vat nähdään usein olevan ristiriidassa todellisen kestävän kehityksen kanssa. Biotalouden tavoitteet 
on kriittisin silmin tarkasteltuna arvioitu olevan vain jatke nykyiseen taloudelliseen malliin. Esi-
merkiksi biopohjaisten raaka-aineiden laajentuvan käytön pelätään johtavan luonnon uusiutuvien 
resurssien edelleen kasvavaan niukkuuteen ja sitä kautta entistä suurempiin ympäristöllisiin, talou-
dellisiin ja sosiaalisiin ongelmiin.  

Maa-alueiden valjastaminen biotalouden resurssiksi, kuten biopolttoaineviljelmät, saattaa johtaa 
ruoan viljelyyn tarkoitetun maa-alan suhteellista vähentymistä ja biodiversifiteetin köyhtymiseen. 
Biotaloudessa nähdään myös potentiaalinen mörkö, jossa luontoa ja biosfääriä ollaan markkinaeh-
toistamassa taloudellisen edun nimissä31. Lopputuloksena pelätään olevan sen, että lopulta rikkaat 
omistavat luonnonkin ja suuren osan biologisista resursseista. Myös globaalin työnjaon, resurssien 
jaon ja hyötyjen jaon suhteen nähdään riskejä32.  

Tosiasia tietysti on, etteivät biotalouden kaikki riskit, kuten eivät myöskään hyödyt, ole vielä sel-
keästi näköpiirissä. Tässä mielessä myös kriittisten puheenvuorojen esilletuonti ja kuuleminen on 
tärkeää, ja samalla tulee jatkuvasti arvioida biotalouden siirtymäaskeleiden yhteiskuntataloudellisia 
ja yhteiskunnallisten vaikutusten hyötyjä, kustannuksia ja riskejä, jotka liittyvät muiden muassa 
ympäristöön, terveyteen, kaupallisiin näkökohtiin ja sääntelyn ongelmiin.   

                                                 
 
28 Confederation of European Paper Industries (2011). 
29 CEFIC (2012): CEFIC views on the EU bioeconomy. Kesäkuu 2012. 
30 Biobased Industries Consortium (2013). 
31 Global Forest Coalition (2012). 
32 Bureau & Jean (2013). 
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2.4 Biotalouteen siirtymisen askeleet 

Biotalouteen siirtyminen vaatii rahaa, sääntelyä ja innovaatioita – jälkimmäiset ovat sekä teknologi-
sia että sosiaalisia.  

Tarvittavat investoinnit sijoittuvat kaikkiin arvoketjun osiin: tutkimukseen, kaupallisten sovellus-
ten pilotointiin, markkinointiin, jakeluun sekä uudelleenkierrätykseen. Samalla nähdään, että tarvit-
tavat investoinnit ovat sekä julkisia että yritysten. Näiden tehokas synkronointi eri tuotteiden, tekno-
logioiden ja asiakkaiden mukaan rakentuviin arvoverkkoihin on tavattoman haastavaa. Erääksi as-
kellusjärjestykseksi onkin ehdotettu, että jokainen relevantti arvoverkko tai – ketju tulisi käsitellä 
erikseen, aloittaen lupaavimmista33. 

Sääntelyn kehittäminen liittyy osin edellä mainittuihin näkökohtiin, mutta erityisesti terveyden, 
turvallisuuden ja ympäristön kestävyyden varmistamiseen. Uusien tuotteiden testaus ja hyväksyntä 
on eräs näkökulma sääntelyyn ja edellytys biopohjaisten tuotteiden markkinoillepääsyyn. EU:n si-
sämarkkinat ovat osin vielä tässä kohden fragmentoituneet, mutta Euroopan Kemikaaliviraston pe-
rustaminen avaa uusia mahdollisuuksia tehokkaammille sisämarkkinoille. Esimerkkinä toimii biosi-
dituotteiden direktiivi (EU 528/2012), jolla torjunta-ainekemikaalien käyttöä säädellään koko EU:n 
alueella. Biotalous tulee moninkertaistamaan tällaisen sääntelyn määrän, sillä tarvittavaa sääntelyä 
ei juuri vielä ole olemassa. 

Investointeihin liittyvien taloudellisten riskien hallittavuuden parantamiseksi tarvitaan enemmän 
ja tarkempaa tietoa biotalouden markkinoista, sekä kysynnän että tarjonnan puolelta. Osin tähän 
haasteeseen pystyy vastaamaan EU:n perustama Biotalousobservatorio, joka perustettiin maalis-
kuussa 2013. Sen tehtävänä on monitoroida biotalousmarkkinoiden ja biotaloustutkimuksen kehit-
tymistä. Observatorio on kuitenkin projektiorganisaatio, jonka elinkaari on kolme vuotta. Todennä-
köisintä on, että kukin toimiala, sektori, yritys ja maa tekevät omia analyysejaan biotalouden poten-
tiaalista.  

Innovaatiorahoitus on luonnollinen – ja paljon käytetty, perinteinen – keino kehittää teknologiaa 
ja markkinoita. Lukuisat tutkimus- ja innovaatiostrategiat kielivät siitä, että rahoitus tulee kasva-
maan melkoisesti lähivuosina. Jo Horisontti 2020 –ohjelman suunniteltu rahoitus biotalouteen entei-
lee tutkimusmarkkinoilla jonkinlaista buumia. Tämän lisäksi tulevat kansallisten lähteiden ja mui-
den EU-instrumenttien rahoitus, joka varmuudella suuntautuu osaltaan myös biotalouteen. 

                                                 
 
33 Nilsson (2013). 
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3 Biotalous ja Suomi 

3.1 Biotaloutta tukevien toimialojen, sektoreiden ja muuttujien merkitys 

Biotalouden kansalliset strategiat eri maista (Saksa, Ruotsi, Norja, Etelä-Afrikka) ovat ilmeisen 
voimakkaasti kyseisten maiden olemassa oleviin teollisuuden tukijalkoihin perustuvia. Nämä biota-
lousstrategiat ovatkin pitkälti teollisuus- ja elinkeinopolitiikan jatkumoita, vaikka kestävän kehityk-
sen arvoja ja tavoitteita käytetään runsaasti argumentteina. Tässä lähestymistavassa on loogisuutta, 
koska biotalous samoin kuin mikä tahansa talouden osa-alue tai sektori, tarvitsee tiettyjä talouden 
realiteetteja toimiakseen kunnolla ja muodostuakseen vakavasti otettavaksi talouden lohkoksi.  

Eräs primäärikysymys on bioraaka-aine. Raaka-aineen saatavuus, hinta ja logistisen järjestelmän 
toimivuus ja tehokkuus, jolla raaka-aine liikutetaan käytettäväksi tai jalostettavaksi, ovat eräitä raa-
ka-aineen saatavuuden kynnyskysymyksiä. Lupaavimmat ja innovatiivisimmatkin biotalouden aja-
tukset voivat yksinkertaisesti kariutua raaka-aineen riittämättömyyteen, kalleuteen tai hintavaan 
logistiikkaan. Teollisuudenalat, joilla raaka-aineen keruun ja jakelun logistiikka on jo rakennettuna, 
ovat selvästikin lupaavia aloja myös biotalouteen.  

Toinen kysymys on kaupallinen potentiaali ja markkinaimu. Kaupallinen potentiaali edellyttää 
markkinakysyntää eli tunnistettua asiakastarvetta. Hyväkään idea ei toimi, ellei maksavaa asiakasta 
ole näköpiirissä tai sille ei löydy luontevaa jakelukanavaa. Luultavasti markkinakysynnän tunnista-
minen, luominen ja jakelukanavien löytäminen ovat eräs biotalouden tuotteiden suurimpia haasteita. 
Vaikka luonnollinen teollinen tukijalka olisikin olemassa, eivät sen yhteyteen kytketyt biotalouden 
tuotteet ole välttämättä olemassa olevaa perusasiakaskuntaa kiinnostavia, vaan asiakassegmentit 
ovat tyystin toiset.  

Kolmanneksi voidaan todeta, ettei mikään biotalouden tuotanto ole kannattavaa, ellei investoin-
neille ja juokseville kustannuksille saada riittävä katetta. Biotalouden tuotteiden tuotto, johtuen osin 
edellä mainituista seikoista, voi jäädä riittämättömäksi vaikka perusidea olisikin kannatettava ja 
kestävää kehitystä mukaileva. Taloustieteellisestä näkökulmasta katsoen myös ulkoisvaikutusten 
riittävä markkinahinnoittelu saattaa muodostua kysymysmerkiksi. Esimerkiksi hiilijalanjäljen pie-
nentäminen on kannatettava asia, myös talousteoreettisesti, mutta liiketaloudellisen kannattavuuden 
”break-even” – rajaa ei siltikään mahdollisesti tavoiteta.  

Lopuksi on myös nostettava esille se tosiasia, etteivät kaikki biotalouden tuotteet saa välttämättä 
ansaitsemaansa huomiota ja kannatusta, jos ne syövät olemassa olevien markkinoiden kysyntää ja 
tuottoa. Biotalouden tuotteilla saattaa olla joidenkin muiden tuotteiden tai välijalosteiden korvaava 
vaikutus ja tällöin kilpailu saattaa muodostua varsin kovaksi. Biotuotteiden markkinoillepääsyn on 
ylitettävä myös mahdollinen kilpailukynnys ja mitä kypsempi ja vahvempi kilpaileva hyödyke on ja 
kuta suurempia investointeja korvaava biohyödyke vaatii, sitä vaikeampaa on saada jalansijaa 
markkinoilla. 
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3.2 Suomalaiset vahvat alustat ja erilaiset mittakaavat 

Suomen teollisen tuotannon arvo (myydyn tuotannon arvo) vuonna 2012 oli noin 88 mrd. EUR. 
Biotalouteen potentiaalisesti liittyvien sektoreiden tuotannon arvo tästä kokonaisuudesta oli alla 
olevan taulukon 3 mukainen. Lista ei ole välttämättä täydellinen, mutta suuntaa antava. 

Taulukko 3. Suomen teollisen tuotannon arvo ja biotalouden potentiaaliset teollisuudenalat  

Toimiala V. 2012 (milj. 
EUR) 

Osuus koko 
tuotannosta (%) 

10 Elintarvikkeiden valmistus 7 943 9,0 
15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 159 0,18 
16 Sahatavaran, puu- ja korkkituotteiden, olki- ja    
      punontatuotteiden valmistus 

4 414 5,0 

17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 11 237 12,7 
20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 6 354 7,2 
21 Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus 1 485 1,7 
22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 2 809 3,2 
01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin  
      liittyvät palvelut 

8 0,01 

02 Metsätalous ja puunkorjuu 10 0,01 
03 Kalastus ja vesiviljely 4 <0,01 
38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien  
      kierrätys 

22 0,02 

Koko tuotanto yhteensä 88 240 100 % 
*kaavio perustuu Tilastokeskuksen Teollisuustuotanto 2012 aineistoon - teollisuuden myydyn tuotannon arvo nimikkeiden toimialan mukaan, 2012. 

Yllä olevasta taulukosta poimien merkityksellisiä toimialoja olisivat elintarvikkeet, sahatavara ja 
sen liitännäiset, paperi, sellu ja kartonki ja kemianteollisuuden toimiala. Näihin toimialoihin voi-
daan myös suoralta kädeltä liittää suurimittakaavainen valmistus, toimivat logistiset järjestelmät 
sekä kansainvälinen kilpailukyky. Näillä toimialoilla on biotalouteen liittyen merkitsevä kansanta-
loudellinen potentiaali. 

Pienemmät toimialat eivät kuitenkaan ole välttämättä vähemmän merkityksellisiä paikallisesti tai 
alueellisesti, mutta teollisen mittakaavan sijasta tällöin puhutaan enemmänkin yrittäjyydestä ja pk-
sektorista. Toinen huomionarvoinen näkökulma on kunkin toimialan yleiset kasvunäkymät. Mutta 
loppujen lopuksi merkitystä on vain sillä, missä mittakaavassa kullekin toimialalle on löydettävissä 
kannattavia ja kysyntään – joko nykyiseen tai tulevaan – vastaavia biotalouden tuotteita ja palvelui-
ta. Joillekin toimialoille on luontevaa teollisen mittakaavan biotalous, jolloin tarvitaan todennäköi-
sesti myös huomattavia investointeja, ja joillekin toimialoille luontevaa on paikallinen rajatun mit-
takaavan malli.  

3.3 Näkökulmia Suomelle soveltuvaan strategiaan 

Suomeen voidaan ajatella useantyyppistä biotalouden strategian lohkoa, sillä yksi strategia ei pel-
kästään riitä. Biotalouden strategian lohkojen voidaan ajatella jakautuvan seuraavien muuttujien 
suhteen, joilla kullakin on omat ominaispiirteensä ja luonteva markkina-alueensa (Taulukko 4). 

Lisäksi strategian toteuttamiseen liittyy aina riskejä. Korkean riskin investointeja, jotka saattavat 
liittyä teknologiaan, markkinoihin tai sääntelyyn, tullaan aina tarkastelemaan kriittisesti. On myös 
mahdollista, että jotkut strategiat ovat tyypiltään ”no regret” –strategioita, joissa riskit ovat kaiken 
kaikkiaan pienet ja hallittavissa. 
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Taulukko 4. Eräs tapa jäsentää biotalousstrategiaa  
Biotalousstrategian 
lohko 

Ominaispiirteet Markkina-
alue ja -
potentiaali 

Haasteet ja riskit 

Teollinen biotalous 
(kemia, metsä, 
elintarvike) 

Perustuu vahvaan 
teolliseen pohjaan ja 
mittakaavaan sekä 
toimivaan logistiseen 
järjestelmään 

Globaali Asiakassegmentit poikkeavat 
perusliiketoiminnan 
segmenteistä; suuret 
investoinnit 

Kierrätystalous Perustuu 
materiaalikiertoihin ja 
tehokkaaseen 
yhdyskuntarakenteeseen 
ja palveluihin 

Paikallinen Ei merkittäviä, koska 
kierrätys- ja 
jätteenkäsittelyjärjestelmät 
ovat pitkälti Suomessa jo 
toimivia ja niihin liittyvistä 
palveluista ollaan valmiita 
maksamaan (jo perinteisesti) 

Luontaistalouden 
liitännäiset 
(luonnontuotteet, 
maatalous, eläimet) 

Perustuu uusiin 
luonnontuotteisiin, 
biologisiin innovaatioihin 
ja vihreisiin arvoihin 

Paikallinen Markkinakysyntä, logistiikka, 
kannattavuus, sääntely 

Terveys ja 
hyvinvointi, lääkkeet 
(kemia, elintarvike, 
lääke) 

Perustuu uusiin 
biotuotteisiin, joilla 
terveyttä ja hyvinvointia 
edistäviä vaikutuksia 

Globaali Sääntely, tuotehyväksyntä, 
markkinakysyntä, 
tutkimuskustannukset 
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4 Yhteenveto ja päätelmät 

Biotaloudelle ei voida kirjata yksiselitteistä määritelmää. Biotalous liittyy lähes kaikkiin toimialoi-
hin, jotka tuotantoprosesseissaan käyttävät biologisia raaka-aineita, välituotteita tai jalostusproses-
seja. Biotalous on tunnistettu jo korkealla poliittisella tasolla erääksi uudeksi talouden lohkoksi, 
jossa olemassa olevien toimialojen kannattavuutta, markkinaosuutta ja asiakaskuntaa voidaan laa-
jentaa. Siksi biotaloudesta onkin muodostunut eräänlainen teollisuus- ja elinkeinopolitiikan jatke.  

Useat maat ja kansainväliset organisaatiot ovat laatineet biotalousstrategioita edistääkseen inno-
vaatiotoimintaa ja olemassa olevan teollisuutensa kilpailukykyä. Strategioissa toistuu poikkeuksetta 
kansalliset teolliset ja elinkeinolliset rakenteet ja ne ovat toistaiseksi yleispiirteisiä sekä tutkimus- ja 
innovaatiotoimintaa painottavia. Selkeitä investointiohjelmia on hyvin harvalla maalla, ja tässä 
muistiossa läpikäydyn materiaalin perusteella investointeja biotalouteen on ohjelmoinut ainoastaan 
Norja. 

Teknologiset innovaatiot ovat usein biotalouden edellytys. Biopohjaiset tuotteet, olivatpa ne sit-
ten raaka-aineita, välijalosteita tai lopputuotteita, syntyvät useinkin uusien teknologisten innovaati-
oiden kautta. Teknologinen innovaatio pitää tässä yhteydessä ymmärtää laajasti, sillä teknologia 
saattaa liittyä raaka-aineen ominaisuuden havaitsemiseen tai löytämiseen, jonkin uuden tuotteen 
hiilijalanjäljen pienentämiseen tai yksinkertaisesti olemassa olevien tuotteiden korvaamiseen bio-
pohjaisilla tuotteilla.  

Biotalouteen siirtyminen on luultavasti vaikeampaa kuin ensi näkemältä luullaan. Vaaditaan in-
vestointeja, uusia innovaatioita, uutta sääntelyä sekä erilaisia keppi-porkkana – yhdistelmiä, jotta 
siirtyminen onnistuu kohtuullisessa aikataulussa. Verotus, tuotehyväksyntäsääntely, t&k-toiminnan 
tukeminen, yleisen hyväksyttävyyden varmistaminen, jne. ovat kaikki aikaaviepiä prosesseja ja 
toimia, eikä tuloksia voida olettaa syntyvän niin nopeasti kuin ehkä toivottaisiin. Samaan aikaan 
toimitaan ilmiselvästi kilpailun ristipaineessa, kun muut maat kehittävät biotaloutta ja yritykset bio-
tuotetarjoamaansa.  

Eräs hyvä strateginen askellus voisi olla OECD:n ja Eurooppalaisen paperiteollisuuden ehdotus 
lupaavimpien arvoketjujen kartoittamiseksi, joihin liitetään potentiaaliset korkean lisäarvon biotuot-
teet ja potentiaaliset asiakassegmentit. Tämä harjoitus on ilmiselvästi teollisuuden ja tutkimuksen 
mandaattia, mutta julkisen sektorin rahoittajilla on suuri vastuu oikean askelluksen suuntaamisesta, 
joka luonnollisesti tapahtuu tutkimusrahoituksen kautta. 

Biotalouteen liittyviä moraalisia ja eettisiä ongelmia ei myöskään voida vähätellä – ja tässäkin 
kohden julkisella vallalla on suuri vastuu siitä, että investoinnit, tutkimus- ja innovaatiotoiminta 
sekä sääntely toteutetaan tavoilla jotka mahdollistavat läpinäkyvyyden ja kansalaiskeskustelun. 
Viimeksi mainittu on myös osa biotalouteen siirtymisen strategiaa, jota painottaa myös OECD.   



24 
 

 

VIITELUETTELO 

BC Committee on Bio-Economy (2011): BC Bio-Economy, British Columbia, Canada. 
BECOTEPS (2011): The European Bioeconomy in 2030 – Delivering Sustainabke Growth by Addressing the 

Grand Societal Challenges, the European Plant Science Organisation EPSO. <Available online> 
http://www.epsoweb.org/file/560. 

Biobased Industries Consortium (2013): Strategic Innovation and Research Agenda (SIRA) - Bio-based and Re-
newable Industries for Development and Growth in Europe. March 2013.  

Bio-based Industries Consortium (2014). Esite, www.biconsortium.eu.  
Biocom (2013): The German Biotechnology Sector 2013. Edited by Simone Ding et al. Berlin.  
Bioeconomy Africa (2014): Presentation on BEA Mapping Development. January 25, Addis Ababa. 
Bureau, J-C. & Jean, S. (2013): Trade Liberalization in the Bio-Economy: Coping with a New Landscape. CEPII 

Working Paper 2013-15. 
Carus, M. et al. (2014): Environmental Innovation Policy – Greater resource efficiency and climate protection 

through the sustainable material use of biomass. Environmental research of the federal ministry of the envi-
ronment, nature conservation and nuclear safety 03/2014. Short version. nova Institut. 

Confederation of European Paper Industries (2011): The Forest Fibre Industry – 2050 Roadmap to a low-carbon 
bio-economy. Brussels. 

Department of Science and Technology, South Africa (2013): The Bio-Economy Strategy. 
EPSO (2014) the European Plant Science Organisation, an independent academic organisation. www.epsoweb.org 
Euroopan Komissio (2012): Innovointistrategia kestävää kasvua varten: biotalousstrategia Euroopalle. Komission 

tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle. 
Bryssel 13.2.2012, COM(2012) 60 final. 

Federal Ministry of Education and Research (2011): National Research Strategy BioEconomy 2030 – Our Route 
towards a biobased economy. Bonn, Berlin. 

Global Forest Coalition (2012): Bio-economy versus Biodiversity. By Ronnie Hall et al.  
Kulshreshtha, S,B.G. McConkey, T.T. Liu, J. . Dyer,  .P.C. Verg  and  .L. Desjardins (2011): Biobased Econ-

omy – Sustainable Use of Agricultural Resources. In "Environmental Impact of Biofuels", ed. Marco Aurélio 
dos Santos Bernardes. 

Milken Institute (2013): Unleashing the Power of the Bio-Economy. Financial Innovations Lab Report. February 
2013. 

Nilsson, S. (2013): A Global Perspective on the State of the Bioeconomy and Key Emerging Issues – A Concept in 
the Making. Presentaton in Ottawa, June 3, 2013. 

OECD (2001): The Application of Biotechnology to Industrial Sustainability – A Primer. OECD. 
OECD (2009): The Bioeconomy to 2030 – Designing a Policy Agenda – Main Findings and Policy Conclusions. 

OECD. 
Pearce, D., Markandya, A. & Barbier, E.B. (1991): Blueprint for a Green Economy. Earthscan Publications Ltd. 

London. 
Research and Markets (2014): Biotechnology Market – Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends and 

Forecast 2010 – 2017. Lähde: www.researchandmarkets.com, luettu huhtikuussa 2014. 
The Federal Government (2012): Biorefineries Roadmap as part of the German Federal Government action plans 

for the material and energetic utilisation of renewable raw materials. Berlin.  
The Research Council of Norway (2012): BIONÆR - Research Programme on Sustainable Innovation in Food 

and Bio-based Industries - Preliminary work programme 2012 - 2022. 
The Swedish Research Council for Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning (2012): Swedish 

Research and Innovation Strategy for a Bio-based Economy. 
The White House (2012): National Bioeconomy Blueprint. April 2012, Washington DC. 
UNEP (2011): Towards a green economy: Pathways to sustainable development and poverty eradication – A syn-

thesis for policy makers. 
Zakri, A. (2013): Bioeconomy as the Engine of Growth. Esitelmä 19. helmikuuta. 
  

http://www.biconsortium.eu/
http://www.researchandmarkets.com/


25 
 

 

SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA - ALUEELLISET 
ERITYISKYSYMYKSET LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖJEN 

KEHITTÄMISEN NÄKÖKULMASTA 

Pekka KESS & Jouko ARVOLA 

 
Tuotantotalous 
Oulun yliopisto 

PL 4610  
90014 OULUN YLIOPISTO 

 
 
 

  



26 
 

 

 

SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA - ALUEELLISET ERITYISKYSYMYKSET 
LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖJEN KEHITTÄMISEN NÄKÖKULMASTA 25 

Pekka KESS & Jouko ARVOLA 25 
1 Johdanto 27 
2 Biotalouteen liittyvät ohjelmat ja strategiat 29 

2.1. Kansallinen biotalousstrategia 29 
2.2 Strategiset huippuosaamisen keskittymät – SHOK 30 
2.3 INKA-OHJELMA 31 
2.4 Osaamiskeskusohjelma 32 
2.5 Alueelliset ja toimijakohtaiset strategiat 33 

2.5.1 Suomen arktinen strategia 2013 33 
2.5.2 Pohjois-Suomi ja Pohjois-Pohjanmaa 34 

2.5.3 Oulun yliopisto 36 
2.5.4 Oulun ammattikorkeakoulu 38 
2.5.5 Oulun innovaatioallianssi (OIA) 38 

3Biotalouden toimialat 40 
4 Biomateriaalit raaka-aineena 41 
5 Biotalouden tuotteet ja tuotantoprosessit 43 

5.1 Yleisesti 43 
5.2 Pohjois-Suomessa 44 

6 Biotalouden liiketoimintamallit 45 
7 Biotalouden liiketoimintaympäristöt Pohjois-Suomessa 47 
8 Case-kuvauksia Pohjois-Suomesta ja näiden liiketoimintamalleja 49 

8.1 Arizona Chemical ja mäntyöljy 49 
8.2 Kemira / Taminco 49 
8.3 Chempolis ja St1 51 
8.4 Oulun Energia ja Oulun Jätehuolto 51 
8.5 Stora Enson ja Vapon liikennepolttoaineprojektit sekä Gasekin ja Volterin kaasuttimet 52 
8.6 Kierrätys ja resurssitehokas tuotanto 53 
8.7 Biokaasun käyttömahdollisuuksia 54 
8.8 Kuvattujen tapausten liiketoimintamallien tarkastelua 55 

9 Biotalouden strategiaa 57 
9.1 Biotalouden PESTEL 57 

9.2 Biotalouden SWOT 58 
10 Yhteenveto ja suositukset 61 
Viiteluettelo 63 

 
  



27 
 

 

1 Johdanto 

Tämä raportti on tuotettu BICON projektissa. Projektissa tarkastellaan biotaloutta useista eri näkö-
kulmista: 

 Biotalouden globaalit trendit ja kehitys 
 Suomen biotalousstrategia ja alueellisten erityiskysymysten käsittely liiketoimintaympäristöjen kehit-

tämisen näkökulmasta 
 Alueelliset kehittämisstrategiset päätoimenpiteet, biotalouden kansallisten strategioiden soveltaminen 

alueellisen kehityksen askelmerkeiksi, teollisuus ja sen ekosysteemi sekä kasvikekosysteemit 
 Biotalouden arvoverkot ja toimijat  

Tässä raportissa keskitytään tarkastelemaan Suomen biotalousstrategiaa ja alueellisia erityiskysy-
myksiä liiketoimintaympäristöjen kehittämisen näkökulmasta. 

Biotalouden haasteet ja mahdollisuudet eurooppalaisessa kontekstissa on mallinnettu käsittämään 
kysymykset luonnon raaka-aineista, ilmastonmuutoksesta, ruuan turvallisuudesta, kansalaisten 
terveydestä, energiaturvallisuudesta, kestävästä tuotannollisesta toiminnasta sekä taloudellisesta ja 
sosiaalisesta yhteiskunnan kehittämisestä (kuva 1). 

Kuva 1 Biotalouden eurooppalainen kuva  
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Biotalous kattaa suuren joukon erilaisia materiaaleja, tuotteita ja tuotantotapoja. Biotalous liittyy 
sekä yksityisten ihmisten että yhteisöjen yritysten toimintaan hyvin monella tavalla. Kuvassa 2 on 
hahmoteltu biotalouden raaka-aineita ja tuotteita. Tässä raportissa biotalous ymmärretään kuvan 1 
mukaisena erittäin monimutkaisena ja moniulotteisena kokonaisuutena. Monimuotoisuudesta johtu-
en täydellistä ja kaiken toiminnan kattavaa kuvausta on erittäin vaikea laatia. Tässä raportissa biota-
louteen paneudutaankin enimmäkseen erilaisten esimerkkien kautta. 

Kuva 2 Biotalouden input ja output 

 

Pekka Kess 
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2 Biotalouteen liittyvät ohjelmat ja strategiat 

2.1. Kansallinen biotalousstrategia 

Suomessa Biotalous on esiintynyt strategisesti merkittävänä tekijänä jo useiden vuosien ajan.  Bio-
talous on ymmärretty osana niin sanottua vihreää taloutta. Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) käyn-
nisti syksyllä 2012 hankkeen, jossa oli tarkoitus valmistella Suomen biotalousstrategia.  Valmistelun 
lähtökohtia olivat nykyisen hallituksen hallitusohjelman kasvutavoitteet vihreän talouden pohjalta ja 
vuonna 2010 valmistuneen luonnonvarastrategian päivitys. Tavoitteena strategian avulla on saada 
aikaan uutta liiketoimintaa, parantaa työllisyyttä kehittämällä uusiutuviin luonnonvaroihin perustu-
via tuotteita ja palveluita sekä toteuttaa hallitusohjelmaan sisältyvät ympäristötavoitteet.  TEM’n 
lisäksi strategiatyöhön osallistuivat Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) ja Ympäristöministeriö 
(YM).  
(http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/metsat/Strategiat_ohjelmat/suomenbiotalousstrategia.html) 

Kansallisen biotalouspolitiikan avulla luodaan edellytyksiä toiminnalle ja puretaan mahdollisia 
esteitä. Strategiaprosessi auttaa löytämään alan biotalouden painopisteet, suuntaamaan tutkimus- ja 
kehittämisrahoitusta, luomaan edellytyksiä uudelle liiketoiminnalle sekä varmistamaan asiantunte-
van osaamisen alan koulutusohjelmia kehittämällä. 

Suomen biotalousstrategia, jonka laadintaa ovat johtaneet Työ- ja elinkeinoministeriö, Ympäris-
töministeriö ja Maa- ja metsätalousministeriö, julkistettiin 8.5.2014. Seuraavissa kappaleissa on 
keskeisiä ajatuksia julkaisusta (Valtioneuvosto 2014). 

Biotaloudella tarkoitetaan taloutta, joka käyttää uusiutuvia luonnonvaroja ravinnon, energian, 
tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen. Biotalous vähentää riippuvuutta fossiilisista luonnonvaroista, 
ehkäisee ekosysteemien köyhtymistä sekä luo uutta talouskasvua ja uusia työpaikkoja kestävän ke-
hityksen periaatteiden mukaisesti. Biotalousstrategian tavoitteena on nostaa biotaloutemme tuotos 
100 miljardiin euroon vuoteen 2025 mennessä ja luoda 100 000 uutta työpaikkaa. 

Suomen kansallisen biotalousstrategian tavoitteena on luoda uutta talouskasvua ja uusia työpaik-
koja biotalouden liiketoiminnan kasvulla sekä korkean arvonlisän tuotteilla ja palveluilla, turvaten 
samalla luonnon ekosysteemien toimintaedellytykset. Strategian johtoajatuksena on, että Suomessa 
luodaan kilpailukykyisiä ja kestäviä biotalouden ratkaisuja maailmanlaajuisiin ongelmiin ja synny-
tetään sekä kotimaahan että kansainvälisille markkinoille uutta liiketoimintaa, joka tuo hyvinvointia 
koko Suomelle. 

Biotalousstrategian päämäärät ovat: 
1. Kilpailukykyinen biotalouden toimintaympäristö 
2. Uutta liiketoimintaa biotaloudesta 
3. Vahva osaamisperusta biotaloudelle 
4. Biomassojen käytettävyys ja kestävyys 

http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/metsat/Strategiat_ohjelmat/suomenbiotalousstrategia.html
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Biotalous pyrkii vähentämään riippuvuutta fossiilisista luonnonvaroista, ehkäisemään ekosysteemi-
en köyhtymistä sekä edistämään talouskehitystä ja luomaan uusia työpaikkoja kestävän kehityksen 
periaatteiden mukaisesti. Tärkeimpiä uusiutuvia luonnonvaroja Suomessa ovat metsien, maaperän, 
peltojen, vesistöjen ja meren biomassa eli eloperäinen aines sekä makea vesi. Ekosysteemipalveluja 
ovat luonnon tarjoamat palvelut kuten hiilidioksidin sitominen ja virkistysmahdollisuudet. Biotalou-
teen kuuluu olennaisena osana myös se, että luonnonvaroja ei tuhlata, vaan niitä käytetään ja kierrä-
tetään tehokkaasti. 

Suomen kansallisen biotalousstrategian tavoitteena on luoda uutta talouskasvua ja uusia työpaik-
koja biotalouden liiketoiminnan kasvulla sekä korkean arvonlisän tuotteilla ja palveluilla, turvaten 
samalla luonnon ekosysteemien toimintaedellytykset. Strategian johtoajatuksena on, että Suomessa 
luodaan kilpailukykyisiä ja kestäviä biotalouden ratkaisuja maailmanlaajuisiin ongelmiin ja synny-
tetään sekä kotimaahan että kansainvälisille markkinoille uutta liiketoimintaa, joka tuo hyvinvointia 
koko Suomelle. 

Suomessa on erityisesti osaamisintensiivistä strategiaa toteuttamaan perustettu erilaisia ohjelmia. 
Vuonna 2013 päättyi osaamiskeskusohjelma ja vuoden 2013 alusta käynnistyi INKA-ohjelma. Val-
takunnallinen SHOK-ohjelma on muutamien uudelleen suuntaamisten jälkeen saavuttanut kohtalai-
sen vakiintuneen toimintatavan.  

2.2 Strategiset huippuosaamisen keskittymät – SHOK 

Strategisen huippuosaamisen keskittymien perustamisesta päätti pääministerin johtama tiede- ja 
teknologianeuvosto (nyk. tiede- ja innovaationeuvosto) vuonna 2006. Keskittymien on määrä olla 
kansallisia valintoja rajallisten resurssien kohdentamiseksi. Tavoitteeksi asetettiin entistä tiiviimpi 
yhteistyö elinkeinoelämän ja tutkimusmaailman välille. Ydin on maailman huippuluokan osaamisen 
ja sen edellyttämän kriittisen massan luomien strategisesti valituille aloille. Keskittymillä tähdätään 
globaalisti uuden tiedon synnyttämiseen ja tehokkaaseen hyödyntämiseen. Toiminnalla pyritään 
lisäämään Suomen kansainvälistä houkuttelevuutta ja sen myötä kansainvälisen yhteistyötä ja rahoi-
tusta. Keskittymistä ensimmäinen, Metsäklusteri Oy  (nyk. Finnish Bioeconomy Cluster FIBIC Oy), 
perustettiin 2007. Kuudes eli SalWe oy perustettiin vuonna2009. (http://www.shok.fi/toiminta/tausta-ja-
tavoitteet/)  
 
Nykyiset SHOKit ovat: 

 Biotalous FIBIC Oy  
o www.fibic.fi 

 
 DIGILE Oy  

o www.digile.fi  
 

 Energia ja ympäristö CLEEN Oy  
o www.cleen.fi/fi 

 
 Metallituotteet ja koneenrakennus FIMECC Oy  

o www.fimecc.com  
 

 Rakennettu ympäristö RYM Oy  
o www.rym.fi  

 
 Terveys ja hyvinvointi SalWe Oy  

o www.salwe.fi      
 
 
FIBIC Oy on keskittynyt nimenomaan biotalouden strategisen osaamisen vahvistamiseen. Kaikissa 

muissakin keskittymissä tehdään töitä biotalouden edistämiseksi. 

http://www.shok.fi/toiminta/tausta-ja-tavoitteet/
http://www.shok.fi/toiminta/tausta-ja-tavoitteet/
http://www.fibic.fi/
http://www.digile.fi/
http://www.cleen.fi/fi
http://www.fimecc.com/
http://www.rym.fi/
http://www.salwe.fi/
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FIBIC Oy’n keskeisiä toimijoita ovat: 
Osakkaat: Andritz Oy, Kemira Oyj, Metsä Board Oyj, Metsä Fibre Oy, Metsäliitto Osuuskunta, Metsä-

teho Oy, Stora Enso Oyj, UPM-Kymmene Oyj, Valmet Oyj, VTT, Metsäntutkimuslaitos Metla, Aal-
to-yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Itä-Suomen Yli-
opisto, Helsingin Yliopisto, Jyväskylän Yliopisto, Oulun Yliopisto, Åbo Akademi 

Ohjelmat: 
 FuBio - tulevaisuuden biojalostamo: Aalto-yliopisto, Andritz Oy, Metsäntutkimuslaitos Metla, 

Kemira Oyj, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Metso Oyj, Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Fibre 
Oy, Metsähallituksen Oyj, Novoplastik Oy, Stora Enso Oyj, Tampereen teknillinen yliopisto, Hel-
singin yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Oulun yliopisto, 
UPM-Kymmene Oyj, VTT, Suomen, Åbo Akademi 

 FuBio Cellulose - Tuotteita liuenneesta selluloosasta: Aalto-yliopisto, Fibic Oy, Kemira Oyj, 
Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Metsä Fibre Oy, Stora Enso Oyj, Suominen Kuitukankaat Oy, 
Tampereen teknillinen yliopisto, Helsingin yliopisto, Oulun yliopisto, UPM-Kymmene Oyj, VTT 
ja Åbo Akademi. 

 EffFibre - Arvoa intensiivisestä ja tehokkaasta kuidun tuotannosta: Andritz, Kemira, Metso, 
Metsä Board, Metsähallitus, Metsä Fibre, Metsä Forest, Myllykoski, Ponsse, Stora Enso, UPM, 
Aalto yliopisto, Metsäntutkimuslaitos, Helsingin yliopisto, Jyväskylän yliopisto, VTT.  

 EffNet - Tehokkaat verkostot kohti uusia tuotteita ja prosesseja: Andritz,  Kemira, Metso, Met-
sä Board, Myllykoski, Sanoma News, Stora Enso,  UPM, Aalto yliopisto, Lappeenrannan teknilli-
nen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Helsingin yliopisto, Oulun 
yliopisto, Jyväskylän yliopisto, VTT 

 BEST - tulevaisuuden kestävät bioenergiaratkaisut: Aalto-yliopisto, Andritz Oy, Arbonaut Oy, 
Ekokem Oy, European Forest Institute, Fortum Oyj, Gasum Oy, Geodeettinen laitos, Helsingin 
Energia, Helsingin yliopisto, Indufor Oy, Inray Oy, Itä-Suomen yliopisto, Lappeenrannan teknilli-
nen yliopisto, Mantsinen Group Oy, Measurepolis Development Oy, Metso Automation Oy, Metsä-
hallitus, Metsä Group, Metsäntutkimuslaitos, MTT, MW Power Oy, Neste Oil Oyj, Oulun yliopis-
to, Pohjolan Voima Oy, Senfit Oy, Stora Enso Oyj, Suomen ympäristökeskus, Tampereen teknilli-
nen yliopisto, Työterveyslaitos, UPM-Kymmene Oyj, Valmet Power Oy, VTT, ÅF Consult Oy 

2.3 INKA-OHJELMA 

Vuoden 2014 alussa käynnistyi valtakunnallinen INKA-ohjelma (INKA – Innovatiiviset kaupungit), 
jonka tavoitteena on synnyttää korkeatasoisesta osaamisesta uutta liiketoimintaa ja uusia yrityksiä ja 
tätä kautta luoda uusia työpaikkoja. Lähtökohta on tutkimuksen, koulutuksen, yritysten ja julkisen 
hallinnon tiivis paikallinen yhteistyö ja voimavarojen koonti. Keinoina ovat uuden tyyppiset kehi-
tysympäristöt, edelläkävijämarkkinoiden luominen sekä kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö 
osaamisen hyödyntämisessä.  Kehitysympäristöinä voivat olla esimerkiksi uusien teknologioiden ja 
palveluiden demonstraatio- ja testialustat sekä osaamispohjaisen yrittäjyyden uudet toimintamallit. 
Kaupunkien suuret tulevaisuusinvestoinnit esimerkiksi energia-, vesi- ja jätehuollossa, asumisessa, 
liikenteessä ja terveydenhuollossa ovat vielä hyödyntämättä innovaatiotoiminnan kehitysalustoina. 
Kehittäminen ja pilotointi toteutetaan aidoissa kehitysympäristöissä käyttäjien, yritysten ja julkisen 
sektorin yhteistyönä. Edelläkävijämarkkinoiden luomiseksi kaupunkien odotetaan lisäävän myös 
innovatiivisten julkisten hankintojen käyttöä. Toimenpiteillä tavoitellaan yritysten viennin kasvat-
tamista.  

 

Ohjelmassa on tällä hetkellä seuraavat teemat: 
Biotalous: Vetovastuu: Joensuu,  

Muut; Jyväskylä ja Seinäjoki 



32 
 

 

Kestävät energiaratkaisut: Vetovastuu: Vaasa, 
Muut: Lappeenranta ja Pori 

Tulevaisuuden terveys:  Vetovastuu: Oulu, 
Muut: Kuopio, Pääkaupunkiseutu, Tampere ja Turku 

Älykäs kaupunki ja  
uudistuva teollisuus:  

Vetovastuu: Tampere 
Muut: Lahti, Oulu, Pääkaupunkiseutu ja Turku 

Kyberturvallisuus: Vetovastuu: Jyväskylä 
(http://www.tem.fi/inka)  
 
Biotalous on siis yksi viidestä Innovatiiviset kaupungit INKA –ohjelmaan valituista huippuosaami-
sen alueista.  INKA-ohjelman teemoissa kaikissa ’kyberturvallisuutta’ lukuun ottamatta käsitellään  
biotalouden haasteita ja mahdollisuuksia.  

Biotalous-teeman vetovastuussa on Joensuu, sillä Pohjois-Karjalasta löytyy maamme parasta 
metsäbiotalouteen liittyvää osaamista. Joensuun rinnalla INKAn Biotalous-teemassa ovat mukana 
Jyväskylä ja Seinäjoki. (http://www.tekes.fi/nyt/uutiset-2014/inka-uutiset/suomi-kasvaa-edelleen-
metsasta/)  

2.4 Osaamiskeskusohjelma 

Osaamiskeskusohjelma toimi 20 vuotta 1994 – 2013 ja se yhdisti tutkimuksen sekä teknologia-, 
muotoilu- ja liiketoimintaosaamisen. Tavoitteena oli saada aikaan uusia yrityksiä, työpaikkoja ja 
toimintamalleja ja vahvistaa pk-yritysten osaamista. OSKE tarjoaa verkostoja ja palveluja yrityksil-
le, yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja tutkimuslaitoksille. Osaamiskeskusohjelman perusta oli 
alueellisessa erikoistumisessa ja vahvuuksien hyödyntämisessä. Ohjelmaa toteutti 13 kansallista 
osaamisklusteria, joista jokaiseen kuuluu 4-7 alueellista osaamiskeskusta. Osaamisklusterin muo-
dostivat samaan aihepiiriin erikoistuneet osaamiskeskukset, jotka yhdessä toimivat verkostona lu-
paavien teknologia- ja liiketoiminta-alueiden sekä sovellusten kehittämiseksi. Käytännön toimin-
nasta vastasivat alueiden valtuuttamat teknologiakeskukset ja kehittämisyhtiöt. 
(http://www.oske.net/tietoa-oskesta/)  

Osaamiskeskusohjelman teemoja olivat: 
 Asuminen 

o Aktivoi yrityksiä löytämään yhteistyökumppaneita ja toimintamalleja asumisen laatua 
parantavien palveluiden ja tuotteiden kehittämiseksi. 

 DigiBusiness 
o Keskittyy peli-, animaatio-, verkkopalvelu-, tv-tuotanto-, musiikki-, eLearning-, mark-

kinointiviestintä- ja monikielisen vuorovaikutuksen aloilla toimivien yritysten kasvuun 
ja kansainvälistymiseen. 

 Elintarvikekehitys 
o Luo yritysten ja tutkimussektorin yhteistyöllä uusia tuotteita ja konsepteja, joiden avulla 

elintarvikeala voi kasvaa ja kansainvälistyä. 
 Energiateknologia 

o Avustaa energian tuotannossa, käytössä ja jakelussa tarvittavia laitteita ja palveluita 
tuottavia yrityksiä kasvamaan ja kansainvälistymään. 

 Healthbio 
o Auttaa bioteknologian terveyssovellusten ja terveysliiketoiminnan kehittämisessä ja 

kansainvälisen rahoituksen hankkimisessa. 
 Hyvinvointi 

o Tukee hyvinvointialan tutkimuksen ja osaamisen tehokasta hyödyntämistä uusien liike-
toimintamallien, palvelukonseptien ja teknologioiden luomiseksi. 

 Jokapaikan tietotekniikka 

http://www.tem.fi/inka
http://www.tekes.fi/nyt/uutiset-2014/inka-uutiset/suomi-kasvaa-edelleen-metsasta/
http://www.tekes.fi/nyt/uutiset-2014/inka-uutiset/suomi-kasvaa-edelleen-metsasta/
http://www.oske.net/tietoa-oskesta/
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o Auttaa yrityksiä hyödyntämään uusia älykkäitä jokapaikan tietotekniikkasovelluksia ja 
palveluita liiketoiminnassaan. 

 Matkailu ja elämystuotanto 
o Auttaa matkailualan yrityksiä kasvamaan ja menestymään muuttuvassa kilpailutilan-

teessa. 
 Meriklusteri 

o Aktivoi ja edistää meriteollisuuden ja merenkulun pk-yritysten kehitystä, koulutusta ja 
tutkimusta. 

 Nanoteknologia 
o edistää nanoliiketoiminnan kehittymistä sekä nanoteknologian ja tulevaisuuden materi-

aalien hyödyntämistä eri toimialoilla. 
 Uusiutuva metsäteollisuus 

o etsii metsäteollisuuden pk-yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia innovatiivisista 
tuotteista ja palveluista.  

 Ympäristöteknologia 
o edistää suomalaisen ympäristöliiketoiminnan kasvua ja kansainvälistymistä 

 Älykkäät koneet 
o Vahvistaa suomalaisen koneenrakennusteollisuuden kehittymistä ja kansainvälistä kil-

pailukykyä. 

Näistä useissa biotalous oli selkeästi kehittämisen kohteena. OSKE ohjelma raportoi tuloksinaan 
2007-2013 mm että toteutettujen hankkeiden volyymi oli yhteensä 342 milj. €. Hankeitta toteutet-
tiin yhteensä 2 533. Hankkeiden tuloksena syntyi yhteensä 701 uutta yritystä ja uusia työpaikkoja 
3649. Hankkeisiin osallistui yli 7300 yritystä. (http://www.oske.net/tulokset/)  

 2.5 Alueelliset ja toimijakohtaiset strategiat 

”Eurooppa 2020 –strategiassa biotalous esitetään älykkään ja vihreän kasvun keskeiseksi tekijäksi 
Euroopassa. Edistyminen biotaloustutkimuksessa ja innovaatioiden hyödyntämisessä antaisi Euroo-
palle paremmat eväät uusiutuvien biologisten varojen hallintaan ja avaisi uusia ja monipuolisempia 
markkinoita elintarvikkeille ja biopohjaisille tuotteille. Eurooppalaisen biotalouden perustaminen 
tarjoaisi runsaasti mahdollisuuksia: sen avulla voidaan säilyttää talouskasvu ja luoda työpaikkoja 
maaseudulla, rannikkoalueilla ja teollistuneilla alueilla, vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoai-
neista ja parantaa alkutuotannon ja prosessiteollisuuden taloudellista ja ekologista kestävyyttä. Bio-
talous myötävaikuttaa siten merkittävästi Eurooppa 2020 –strategian innovaatiounionia ja resurssi-
tehokasta Eurooppaa koskevien lippulaiva-aloitteiden tavoitteiden saavuttamiseen. Biotalousstrate-
gian ja biotalouden toimintasuunnitelman tavoitteena on raivata tietä innovatiivisemmalle, resurssi-
tehokkaammalle ja kilpailukykyisemmälle yhteiskunnalle, jossa huolehditaan sekä elintarvikkeiden 
saatavuudesta että uusiutuvien varojen kestävästä teollisuuskäytöstä ja samalla suojellaan ympäris-
töä. Biotalousstrategia ja toimintasuunnitelma antavat tietoa biotalouden eri sektorien tutkimus- ja 
innovaatio-ohjelmiin ja muokkaavat osaltaan poliittista ympäristöä johdonmukaisemmaksi, paran-
tavat vuorovaikutusta kansallisten, EU:n ja globaalien biotalouspolitiikkojen välillä ja rohkaisevat 
julkista vuoropuhelua sitoutuneempaan suuntaan. Niissä haetaan yhteisvaikutuksia ja täydentävyyt-
tä muiden politiikanlohkojen, välineiden ja rahoituslähteiden kanssa, joilla on samat tavoitteet, ku-
ten yhteinen maatalouspolitiikka ja yhteinen kalastuspolitiikka (YMP, YKP), yhdennetty meripoli-
tiikka sekä ympäristö-, yritys-, työllisyys-, energia- ja terveyspolitiikka.” (Euroopan komissio, 
2012) 

2.5.1 Suomen arktinen strategia 2013 

Arktisen alueen uusiutuvien luonnonvarojen kestävässä käytössä on erilaisia tapoja luonnontuottei-
den keräämisestä ja hyödyntämisestä metsäteollisuuteen ja bioenergian tuotantoon. Metsiin ja puu-

http://www.oske.net/tulokset/
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raaka-aineeseen perustuva teollisuus on murrosvaiheessa. Metsäsektorin rooli uuden vähähiilisen 
biotalouden veturina on keskeinen uusien tuotteiden ja materiaalien sekä palveluiden ja energian 
perustana. Lapissa Bioenergian käyttö on jatkuvasti kasvavaa. Seuraava merkittävä aluevaltaus 
myös arktisilla alueilla ovat liikennepolttoaineet. Biokemikaalit, biomateriaalit sekä lääkkeet ja 
kosmetiikka ovat tulevaisuuden puutuotteita. Pohjoisilla alueilla kasvaneen puun jalostaminen ja 
markkinointi avaa mahdollisuuksia pienelle ja keskisuurelle teollisuudelle. 

Toimet uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntämiseksi: Tunnistetaan biotalouden liiketoimin-
tamahdollisuudet. Biotalouden toimintaedellytysten varmistamiseksi turvataan uusiutuvien luon-
nonvarojen saatavuus, kestävyys ja hyväksyttävyys. MMM, TEM (Valtioneuvosto, 2013) 

2.5.2 Pohjois-Suomi ja Pohjois-Pohjanmaa 

Pohjois-Pohjanmaan ilmastostrategiassa (2010) tuodaan voimakkaasti esille biomassojen lisättävä 
käyttö ilmastostrategian kaikilla painoaloilla: 

 Kehittynyt alueellinen energiatalous 
 Eko- ja energiatehokkaat alueet 
 Sääilmiöiden vaikutusten hallinta  
 Ekosysteemien toiminnan turvaaminen sekä 
 Ympäristötietoisuus: osaamista ja oivalluksia 

 
Pohjois-Pohjanmaan matkailustrategiassa luontomatkailu nähdään merkittävän mahdollisuutena 
”Suomen matkailusta noin neljännes on luontomatkailua, mikä tarkoittaa hyvää potentiaalia Poh-
jois-Pohjanmaalle.” Pohjois-Pohjanmaan energiastrategiassa (2012) on kuvattu energia-alan toimi-
jat (Pohjois-Pohjanmaan liitto 2012). Kuva 3 sisältää Pohjois-Pohjanmaan energian tuottajat. 

Kuva 3. Pohjois-Pohjanmaan energian tuottajat  
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Strategiset tavoitteet maakunnan tasolla on määritetty seuraavasti: 
1. Energiatoimialasta on muodostunut maakunnan 
2. talouden tärkeä osa 
3. Energiaosaaminen on vahvaa 
4. Yleiset edellytykset uusiutuvan energian tuotannolle 
5. ovat hyvät 
6. Uusiutuvan energian tuotanto on monipuolista ja 
7. tehokasta 
8. Lämmön ja sähkön kulutus sekä osa liikennepolttoaineista 
9. katetaan omilla energialähteillä 
10. Turpeen ympäristöllinen hyväksyntä on parantunut 
11. Energian tuotannon paikalliset ympäristövaikutukset 
12. sekä ilmastovaikutukset otetaan huomioon 
13. Energian säästö ja energiatehokkuus ovat kehittyneet 

Biotaloudella on keskeinen rooli näiden tavoitteiden saavuttamisessa ja mm seuraavia toimenpiteitä 
esitetään toteutettavaksi: 

 Peltobiomassojen hajautetun energiakäytön kehittäminen 
 Energiahuollon kannalta tarpeellisen turvetuotantoalan varaaminen maakuntakaavoituksessa 
 Hankintalogistiikan kehittäminen ja siihen liittyvän yritystoiminnan edellytysten parantaminen, 

muut erityisesti energiapuumarkkinoiden kasvuun tähtäävät toimenpiteet 
 Lähienergian korjuu-, kuivaus- ja pelletöintiteknologian kehittäminen 
 Pienyksilöiden CHP-tuotannon kehittäminen, innovaatioiden pilotointi ja kaupallistaminen 
 Lämpöyrittäjyyden ja muun maaseudun lähienergiayrittäjyyden vahvistaminen, paikallisiin 

energiaraaka-aineisiin nojaavan energiantuotannon tukeminen  
 Investoinnit metsähakkeen käyttömahdollisuuksien lisäämiseksi sekä voimalaitos- että hankin-

tapäässä  
 Nestemäisten biopolttoaineiden tuotannon käynnistyminen sekä biokaasutuotannon kehittämi-

nen ja liikennebiokaasun jakelun käynnistyminen 
 Otetaan käyttöön kiinteistö- ja aluekohtaisia uusiutuvan energian ratkaisuja, kuten biomassat 
 Muualla Suomessa tapahtuvan kehityksen ja Kansainvälisten hankkeiden aktiivinen seuranta 
 Energia-alan tutkimuksen, koulutuksen ja innovaatiotoiminnan profilointi ja vahvistaminen 
 Osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointityö. Erityisesti tekniikan ja luonnonvara-alan koulu-

tuksen edellytysten turvaaminen ja houkuttelevuuden parantaminen 
 Hajautetun bioenergiatuotannon kehittäminen uudeksi kasvualaksi 
 Uutta osaamista ja tuotteita luovan kehittämistoiminnan tukeminen, erityisesti laitekehitykseen 

liittyvän t&k toiminnan vahvistaminen 
 Energiaraaka-aineiden käytön materiaalitehokkuuden edistäminen: voimalaitostuhkan hyöty-

käyttö, sivuvirtojen hyödyntäminen, hukkalämmön hyödyntämiseen tähtäävät hankkeet.  
 
Pohjois-Pohjanmaan Metsäohjelmassa 2012–2015 (Repo & Heikkinen 2011) on asetettu tavoitteita 
erityisesti metsien hyödyntämiseksi biotalouden raaka-ainelähteenä: 

 Puun hyödyntäminen monipuoliseen biotalouteen 
Kasvavat hakkuumahdollisuudet hyödynnetään metsäteollisuudessa ja puu alalla korkean ja-
lostusasteentuotteiksi sekä energiaraaka-aine uusiutuvaksi energiaksi. Lisää kannattavuutta 
ja ansaintamahdollisuuksia metsäalan toimintaan haetaan innovatiivisilla palveluilla, tuot-
teilla ja toimintamalleilla. 

 Metsäluonnon tuottamia mahdollisuuksia (ekosysteemipalvelut) ylläpidetään, niiden hyödyntä-
minen lisääntyy ja monipuolistuu 

 Toimintaympäristö tukee metsien monipuolista hyödyntämistä 
Metsäalan imagoa rakentamalla nuoret ovat mukana rakentamassa maakunnan metsäalan tu-
levaisuutta. Metsäala on mukana maakunnan ohjelmallisessa ja maankäytöllisessä suunnit-
telussa. Puunjalostuksen ja energiantuotannon kuljetukset turvataan kehittämällä ja peruspa-
rantamalla tie- ja rataverkkoa. 
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2.5.3 Oulun yliopisto 

Oulun yliopiston strategia vuosille 2007–2009 otti kantaa biotalouteen:  
”Vuonna 2012 yliopistossa on kolme tutkimuksen painoalaa, informaatioteknologia ja langaton viestin-
tä, biotekniikka ja molekyylilääketiede sekä pohjoisuus ja ympäristö. Painoaloilla yliopiston osaaminen 
on maailman huippua. 
 
Tutkimuksen vahvuusalueisiin kuuluvat molekyyli- ja solubiologia, molekulaarinen entsymologia, molekyyligene-
tiikka, kehitysbiologia, bioprosessitekniikka ja populaatiogenetiikka sekä sidekudossairauksien ja sydän- ja veri-
suonitautien keskeiset perusbiologiset ja lääketieteelliset osa-alueet. Biocenter Oulu koordinoi ja vastaa alan 
kehityksestä” 
 
Yliopiston strategia vuosille 2010-2012 määritti painoaloiksi: 

 Biotieteet ja terveys 
 Informaatioteknologia 
 Kulttuurinen identiteetti ja vuorovaikutus 
 Ympäristö, luonnonvarat ja materiaalit sisältäen kehittämisaloina Kaivos- ja vuorialan ja Teräs-

tutkimuksen 

Kehittämisaloiksi määritettiin: 
 Liiketoiminta ja talous  
 Tutkimusperustainen opettajankoulutus 

Biotaloutta käsittävät teemat löytyvät toisaalta ’Biotieteet ja terveys’ sekä ’Ympäristö, luonnonvarat 
ja materiaalit’ painoaloilta.  
 
Nykyisessä vuosille 2012–2015 laaditussa strategiassa on määritetty yliopiston painoalat: 

 Biotieteet ja terveys  
 Informaatioteknologia  
 Kulttuurinen identiteetti ja vuorovaikutus  
 Ympäristö, luonnonvarat ja materiaalit; siihen sisältyvät kehittämisaloina terästutkimus sekä 

kaivos- ja vuoriala  

Strategiassa edelleen todetaan, että ”Biocenter Oulu kehittää profiiliaan osana Biokeskus Suomi – 
verkostoa”.  
 
Nykyisessä strategiassa tutkimusrakenne biotieteiden ja terveyden osalta on esitetty taulukossa 1. 
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Taulukko 1 Tutkimusrakenne: Biotieteet ja terveys 2012–2015 biotalouden näkökulmasta 
  

Fokukset Side- ja tukikudostutkimus 
Sydän- ja verisuonisairauksien tutkimus 
Rakennepohjainen entsymologia ja metaboliatutkimus 
Geenit ja ympäristö 

Tutkimuskeskukset Biocenter Oulu ja 
Biokeskus Suomi 

Tutkimusyksiköt Oulu Center for Cell Matrix Research 
WHO-CC in Global Change, Environment and Public Health 

(perusteilla) 
Infrastruktuurit ESFRI Infrafrontier 

ESFRI Instruct 
Biocenter Oulun ja Biokeskus Suomen ydinpalvelut 
1966 ja 1986 syntymäkohortit 
Koe-eläinkeskus 

Tohtoriohjelmat, SA-rahoitus ja 
koordinaatio 

Biocenter Oulun tohtoriohjelma 
Populaatiogeneettinen (verkosto) 
International Graduate School in Biomedical Engineering and 
Medical Physics (verkosto) 

KV-maisteriohjelmat Protein Science and Biotechnology 
Health and Wellbeing in Circumpolar Area 
Ecology and Population Genetics 

Yhteistyöverkosto OIA, CHT, SalWe (SHOK), Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, 
THL, TTL, VTT, yritysyhteistyö 

Vastaavasti Ympäristö, luonnonvarat ja materiaalit kuvaus on taulukossa 2. 
Taulukko 2 Tutkimusrakenne: Ympäristö, luonnonvarat ja materiaalit 2012-2015 biotalouden näkö-
kulmasta 

  
Fokukset Ympäristöön, luonnonvaroihin ja energiatalouteen liittyvät kysymykset 

Materiaalitieteelliset ilmiöt, aineen ominaisuudet ja käyttäytyminen, ka-
talyytit sekä uusien materiaalien kehittäminen 
Mallintaminen ja laskennallinen tiede 

Tutkimuskeskukset Thule 
Tutkimusyksiköt  
Infrastruktuurit FinLTSER (biodiversiteetti) 
Tohtoriohjelmat, SA-
rahoitus ja koordinaatio 

ThuleEdu-tohtorikoulutusfoorumi  

KV-maisteriohjelmat Barents Environmental Engineering 
University of the Arctic (tri+maisteriohjelmat) 

Yhteistyöverkosto OIA; Ympäristö ja energia, PrintoCent 
SHOK; Cleen, Metsäklusteri 
Sektoritutkimuslaitokset (kaikki) 
NorNet, LyNet 
Ympäristötietotalo 

Yliopiston strategista painoalaa ”Ympäristö, luonnonvarat ja materiaalit” on yliopistoon muodos-
tunut Biotalouden tukijayhteisö (http://www.oulu.fi/bioeconomy/) jonka tavoitteena on poikkitie-
teellisen yhteistyön keinoin aktivoida biotalousliiketoimintaa ja lisätä yliopistossa tehtävää korkea-
tasoista alan tutkimusta.  Tutkijayhteisössä on tällä hetkellä edustettuna: 

 Bioprosessitekniikka 
 Kasvibiologia 

http://www.oulu.fi/bioeconomy/
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 Kemiallinen prosessitekniikka 
 Kuitu- ja partikkelitekniikka 
 Orgaaninen materiaalikemia 
 Rakennetutkimuksen kemia 
 Soveltava kemia 

2.5.4 Oulun ammattikorkeakoulu 

 
Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) profiloituu straegiansa mukaisesti monialaisuutta, alueen vah-
vaa tieto- ja viestintäteknologiaosaamista hyödyntävänä osaajana, alueen innovaatiotoiminnan ak-
tiivisena kehittäjänä sekä Pohjois-Suomen ammatillisten opettajien kouluttajana. 

Oamk toteuttaa toiminta-alueen yhteisesti linjattuja kehitystavoitteita osana kansainvälisesti kor-
keatasoista alueellista innovaatiokeskittymää erityisesti seuraavilla painoaloilla (Oamk 2013): 

 Tulevaisuuden terveys ja hyvinvointi 
 Energia, luonnonvarat ja ympäristö. 

Tulevaisuuden terveys ja hyvinvointi –painoalalla kehitetään käyttäjälähtöisiä, innovatiivisia palve-
luja ja toimintamalleja. Energia, luonnonvarat ja ympäristö –painoala keskittyy pohjoiseen raken-
tamiseen ja asumiseen, tieto- ja viestintäteknologian mahdollistamiin älykkäisiin energiaratkaisui-
hin sekä vähähiiliseen kestävään luonnonvaratalouteen. Hyödyntämällä paikallisia luonnonvaroja 
yhdistetyssä sähkön- ja lämmöntuotannossa mahdollistetaan lähienergian käyttö ja lisätään energia-
omavaraisuutta ja käyttövarmuutta. (Oamk, 2013) 

Painoalojen lisäksi koko korkeakouluyhteisön yhteisiä teemoja ovat mm: 
 Innovatiiviset tuotteet ja palvelut  
 Yrittäjyys ja uusi liiketoiminta  

Innovatiiviset tuotteet ja palvelut –teema kehittää yritysten kanssa yhteistyössä kilpailukykyisiä 
tuotteita ja palveluja hyödyntäen Oamkin monialaista osaamista, laadukkaita kehitysympäristöjä ja 
innovaatiopalveluja. Eri alojen ideoiden ja tutkimustulosten kaupallistamista edistetään osallistu-
malla aktiivisesti tuotekehitykseen sekä luomalla kehitystyötä tukevia verkostoja. Yrittäjyys ja uusi 
liiketoiminta –teema kehittää uutta yritystoimintaa ja tukee yritystoiminnan uudistumista. Kasvuyri-
tysten kehittymistä edistävät toimet ovat osaratkaisu Oulun seudun rakennemuutokseen. 

2.5.5 Oulun innovaatioallianssi (OIA) 

Oulun innovaatioallianssiin kuuluu Oulun yliopisto, VTT, Oulun ammattikorkeakoulu, Oulun kau-
punki ja Technopolis Oyj. Oulun yliopiston tehtävä on kansainvälisesti kilpailukykyisen tutkimuk-
sen tuottaminen, tutkimusinfrastruktuurien kehittäminen ja ylläpito, tutkimuksen hyödyntämispol-
kujen rakentaminen sekä koulutustehtävät.  VTT’ tehtävä on tuottaa uusia ideoita, teknologioita ja 
innovaatiopotentiaalia, kehittää uusia sovelluksia ja kasvattaa osaamista elinkeinoelämää ja Oulun 
seutua hyödyttäen, tuottaa kokonaisvaltaisia asiakasratkaisuja sekä kehittää tutkimusta ja yritystoi-
mintaa tukevaa infrastruktuuria. Oulun ammattikorkeakoulun tehtävänä on tiedon soveltaminen ja 
välittäminen sekä ammatillisen asiantuntijaosaamisen kehittäminen Oulun kaupungin tehtävänä on 
elinkeino- ja innovaatiopolitiikan toteuttaminen, ml. yritysten neuvonta- ja kehityspalvelut sekä 
brändimarkkinoinnin vetovastuu. Technopolis Oyj’n tehtävänä on yritysten ja yhteisöjen toimin-
taympäristöt ja palvelut. (Kultalahti, 2011). Innovaatioallianssin tavoitteet (Kultalahti, 2011) on 
esitetty kuvassa 4. 
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 Kuva 4 Innovaatioallianssin tavoitteet ja indikaattorit 

Innovaatioallianssi on valinnut joukon painoaloja, joiden avulla pyritään strategisiin tavoitteisiin. 
Biotalouteen liittyy Ympäristö ja energia innovaatiokeskittymä, jossa toimijoina ovat Oulun yliopis-
to, Oamk, VTT, Business Oulu ja Technopolis. Keskeisinä teemoina ovat vesi, ilma, energia, mate-
riaali ja energiatehokkuus ja mittaustekniikka. (Kultalahti, 2011) 

Oulun ja Pohjois-Suomen 
kilpailukyky globaalia 
valituilla aloilla

Elinkeinoelämän, ja 
koulutus- ja 
tutkimusjärjestelmien 
uusiutuminen

Oulu ja ympäröivä seutu 
vahva TKI- tukitoiminnoissa

Imagomittaukset
•Suomi
•Valitut ulkomaiset 
kaupungit

Yrittäjyysasenne

Vetovoimaisuus

Yritysten
•Tyytyväisyys
•Uusiutuminen

Uudet yritykset
•Suorat pääomasijoitukset

Korkeakoulut kilpailukyky
•Vahvistaminen

Työelämäyhteistyö

Korkeasti koulutetut

•Työllistyminen

Kilpailtu täydentävä rahoitus

Yhteiset hankkeet
•TKI-rahoitus

Yritysrahoitusosuudet

KV-kontaktit ja verkostot

Avainhenkilöiden rekrytointi

Luovat tutkimusympäristöt

Infrastruktuurit
•Ajanmukaisuus
•Käyttöaste
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3Biotalouden toimialat 
Taulukossa 3 on esitetty Suomen biotalouden tuotos, arvonlisäys, työlliset ja vienti v. 2011 (Valtio-
neuvosto 2014). Näiden lisäksi biotalouteen liittyvää toimintaa on mm. teknologiateollisuudessa, 
lääketeollisuudessa sekä suunnittelu- ja asiantuntijapalveluissa. Teknologiateollisuuden toimialaan 
kuuluvat esimerkiksi maa- ja metsätalouskoneet. Näiden koneiden myynnin arvo vuositasolla on yli 
miljardi euroa ja viennin arvo yli 500 M euruoa. Pohjois-Suomessa toimivan Ponsse Oy’n liikevaih-
to oli vuonna 2013 yli 300 M euroa. (Sinervä, 2014) Toisin sanoen biotalouden konekaupan koko 
on lähellä kemianteollisuuden kokoa. 
Taulukko 3. Biotalouden laajuus Suomessa 

Biotalouden ala Liikevaihto 
(’000 000€) 

Työvoima Vienti 
(’000 000€) 

Maatalous 4 822 90 100 0 
Elintarviketeollisuus 11 271 38 300 515 
Ruoka yhteensä 16 093 128 400 515 
Metsätalous 4 232 25 000 68 
Puutuoteteollisuus 6 870 36 400 2 077 
Massa- ja paperiteollisuus 13 653 23 300 9 185 
Rakentaminen 9 228 58 120 100 
Kemianteollisuus 1 644 1 600 1 347 
Lääketeollisuus 1 339 4 100 932 
Biotalouden tuotteet yhteensä 29 273 101 400 13 819 
Uusiutuva energia 4 033 5 801 0 
Veden puhdistus ja jakelu 610 2 700 0 
Luontomatkailu 2 737 32 000 0 
Metsästys 85  100 0 
Kalastus 171 1 800 0 
Biotalouden palvelut yhteensä 2 993 33 900 0 
KOKO BIOTALOUS YHTEENSÄ 60 685 319 321 14 248 
 Liikevaihto Työvoima Vienti 
BIOTALOUDEN OSUUS 
KANSANTALOUDESSA (%) 

16,1 12,7 26,3 

*Kaavion luvut perustuvat Tilastokeskuksen aineistoon. Kemianteollisuuden, rakentamisen, ja luontomatkailun osalta luvut ovat valtioneuvoston tekemiä arvioita. 

Biotalous on määritelty edellä olevassa hyvin laajasti; puu- ja paperiteollisuus, rakentaminen sekä 
maatalous ja elintarviketeollisuus muodostavat valtaosan biotaloudesta.  Myös useat muut alueet, 
kuten metsätalous, uusiutuva energia ja luontomatkailu ovat jo kehittyneitä kohteita. Korkean lisä-
arvon uusille tuotteille biotaloudessa näyttäisi siis olevan tarvetta. 
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4 Biomateriaalit raaka-aineena 

Biomassa on uusiutuvaa energiaa höyryn tuotantoon, polttoaineeksi ja kemikaaleiksi, kun bioener-
gia-ketju on ilmastoa kuormittamaton ja huolehditaan ravintoaineiden kierrätyksestä (Reinders 
2006).  Fotosynteesin kautta ilmasto tuottaa vuosittain n. 200 miljardia tonnia biomassaa, mistä ih-
miskunta hyödyntää vain 3-4 % (Jenck ym. 2004). 

Biomassan hyödyntäminen korvaa fossiilisten raaka-aineiden käyttöä, mikä lieventää ilmaston 
CO2-pitoisuuden nousua (YK 1997, Hoffert ym. 2002, IPCC 2008). Esiteollisessa maailmassa il-
makehän CO2-pitoisuus oli n. 280 ppm ja 2000-luvun alussa pitoisuudet olivat tasolla 380 ppm 
(IPCC 2008). Vuonna 2014 on mitattu jo pitoisuuksia yli 400 ppm CO2 mm. Sammaltunturin mit-
tausasemalla (GAW 2014).   

Biomassan hyödyntäminen on mielekkäintä siellä missä biomassaa on runsaasti saatavilla ja se 
muodostaa merkittävän osan maan luonnonvaroista kuten Suomessa. Muualla toisenlaisten uusiutu-
vien energialähteiden käyttäminen on mahdollista kuten aurinkoenergia ja tuulivoima.  

Biomassa voi olla kasvimateriaalia, maatalouden jätteitä esim. lantaa, viljan viljelyn sivutuotteita 
tai muita biomassan prosessointijäänteitä. Biomassa muodostaa 10-15 % maailman primäärienergi-
an tuotannosta, joskin alueittain saatavuus vaihtelee huomattavasti (Kaltschmitt ym. 2002, Berndes 
ym. 2003, Parikka 2004). 

Suomessa bioenergiaa ovat: puuperäiset polttoaineet, peltobiomassat, biokaasu ja  kierrätys- ja jä-
tepolttoaineiden biohajoava osa. Suomessa merkittävin biomassaraaka-aine on puu. Suomessa suu-
rimmat uusiutuvan energian kasvutavoitteet kohdistuvatkin metsähakkeen käyttöön. Vuonna 2012 
metsähaketta käytettiin noin 7,6 miljoonaa kuutiometriä (15 TWh). Tavoitteena on, että vuoteen 
2020 mennessä hakkeen käyttömäärä nousee 13 miljoonaan kuutiometriin (25 TWh). (Motiva 
2014). 

Myös olkea on esitetty käytettäväksi polttoon tai etanolin tuotantoon. Muun muassa Weymarn 
(2007) käsittelee bioetanolin tuotantoa maatalouden selluloosavirroista.   Oljen saatavuus alueelli-
sesti on esitetty oheisessa taulukossa 4.   
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Taulukko 4 Olkipotentiaali Suomessa 
TE-keskus Vilja 

 
 

 (1000 ha) 

Ylim. Olki 
 
 

(tka) 

Kesanto 
 
 

(1000 
ha) 

Ruoko-
helpi 

 
(1000 
ha) 

Ruokohelpi 
Kesan-nolla 

 
(tka) 

Olki ja 
Ruokohelpi 

yht. 
 

(tka) 
Uusimaa 114,1 190 720 25,2 0,1 106 965 297 685 
Varsinais-Suomi 205,7 314 560 25,2 0,1 139 293 453 853 
Satakunta 90,7 143680 12,1 0,1 62 807 206 487 
Häme 117,8 187 120 21,7 0,1 95 796 282 916 
Pirkanmaa 90,5 148 960 21,2 0,1 92 894 241 854 
Kaakkois-Suomi 75,4 127 200 24,3 0,5 

 
91 818 219 018 

Etelä-Savo  24,5 41 760 10,1 0,1 32 112 73 872 
Pohjois-Savo 46,8 78 720 14,6 0,7 57 582 136 302 
Pohjois-Karjala 28,3 48 000 10,5 0,5 43 169 91 169 
Keski-Suomi 34,2 62 380 14,8 1,8 52 385 113 665 
Etelä-Pohjanmaa 141,7 214 880 24,1 0,5 120 321 335 201 
Pohjanmaa 107,1 165 600 14,9 0,2 65 570 231 170 
Pohjois-
Pohjanmaa 

100,8 155 680 22,0 0,9 96 867 252 547 

Kainuu 5,7 10 080 3,2 0,1 12 510 22 590 
Lappi 2,4 7 200 2,6 0,2 9 288 16 488 
YHTEENSÄ 1185,6 1 895 440 246,5 5,8 1 079 375 2 974 815 
Pohjois-
Pohjanmaan 
osuus (%) 

8,5 8,2 8,9 15,5 9,0 8,5 

* Tiedot perustuvat pääosin Maa- ja Metsätalousministeriön Tietopalvelukeskuksen lukuihin. Ahvenanmaa on jätetty pois tarkastelusta. 

Merkittävä biotalouden osa saa raaka-aineensa metsien marjoista. (Passila ym, 2009). Tällaisia yri-
tyksiä Suomessa on yli 200. Haasteena Passila ym. (2009) näkevät kansainvälisen markkinoinnin ja 
logistiset kysymykset. Tuotekehitykselle on myös runsaasti mahdollisuuksia ja sitä kautta arvok-
kaampien tuotteiden valmistamiselle ja myynnille kansainvälisille markkinoille. 
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5 Biotalouden tuotteet ja tuotantoprosessit  

5.1 Yleisesti 

VTT on määritellyt biotalouden tulevaisuuden tuotteiksi uudet biopohjaiset materiaalit, uuden su-
kupolven puutuotteet ja metsäpohjaiset uudet ratkaisut, alan älykkäät liiketoimintaratkaisut, ja tule-
vaisuuden pakkausratkaisut. Tuotantoprosesseja ovat bioteknologian prosessit, eko-tehokas tuotan-
to, entsyymipohjainen tuotanto ja kemian ja ympäristötekniikan ratkaisut. Muun muassa VTT on 
visioinut, miten yhteiskunta pystyy hyödyntämään biotalouden menetelmiä varsin tehokkaalla 
tavalla (VTT, 2014). Oheinen kuva 5 esittää näkemyksen alueellisesta biotaloudesta jossa hyödyn-
netään tuotannon ohessa syntyneitä sivutuotteita.  

Kuva 5. Energiaa ja tuotteita raaka-aineista ja sivuvirroista -  alueellisesta biotaloutta  

Voimalaitos

Kotitaloudet

Lämpö

Sähkö
Aurinko & 

Tuuli

Metsät

Sahattehdas

Kaasutuslaitos

Hakkuujäte

Hakkuujäte

Jäte

Jäte

Sellutehtaat
kuituja

selluloosa

Metanoli

Vaatetuotanto
ym. tekstiilit

Pakkausmateriaalit

ViljelyBiokaasulaitos
Olki ym.Biokaasu

Panimo

Ravinteita

Vesistöt

Kalanviljely

Leväreaktori
Vesi

Rehu
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5.2 Pohjois-Suomessa 

Biotalous Oulu -raportti (BusinessOulu, 2013) ottaa Pohjois-Suomen ja erityisesti Oulun seudun 
tämän hetkisiksi kärkipään biotuotteita edustaviksi esimerkeiksi Arizonan, Kemiran, Chempoliksen, 
Oulun Energian ja Jätehuollon, Stora Enson teknologiat sekä kierrätyksen.  Näiden ja eräiden mui-
den yritysten teknologioita tarkastellaan myöhemmässä luvussa Case -kuvauksia Pohjois-Suomesta. 
Samalla pohditaan mahdollisuuksia rakentaa näiden esimerkkien yhteyteen uutta biotalouteen liitty-
vää toimintaa.  



45 
 

 

6 Biotalouden liiketoimintamallit 

Biotalouden uudet liiketoimintamahdollisuudet Suomessa perustuvat biomassojen ja vesivarojen 
viisaaseen hyödyntämiseen, niihin liittyvän teknologian kehittämiseen sekä korkean arvonlisän tuot-
teisiin ja palveluihin. Palveluiden rooli korostuu jatkossa, mikä muodostaa uuden haasteen osaami-
selle. Tärkeimmät kasvun ajurit ovat biotalouden kehittymisen suotuisa toimintaympäristö ja biota-
louden kasvua edistävät politiikkatoimet (Valtioneuvosto 2014). 

Kestävän kehityksen mukaiseen kestävään talouteen voidaan pyrkiä (Kaukovirta-Norja 2013) 
kolmen strategian kautta; näitä ovat resurssitehokkuus teollisissa prosesseissa (materiaali, vesi 
energia), nykyisten raaka-aineiden korvaaminen vaihtoehtoisilla raaka-aineilla (myös kierrätys ja 
uudelleenkäyttö) sekä uudet liiketoimintamallit teollisissa ja kuluttaja ekosysteemeissä. 

Uusiutuva metsäteollisuus – klusteriohjelmassa selvitettiin millaisia toimintamalleja biotalouden 
alan yritykset tarvitsevat alkuvaiheen kehityksen tueksi sekä miten kehitystä voitaisiin jatkossa tu-
kea ja nopeuttaa (Juvonen 2014).  Keskeisiä havaintoja olivat, että liiketoimintamallien kehittämi-
sen osaaminen korostuu teknisen ja prosessiosaamisen rinnalla. Haasteena yritysten kannalta usein 
on, että innovaatioiden kaupallistaminen edellyttää koko arvoverkoston mukaan ottamista ja uuden 
liiketoimintamallin kehittämistä nykyisen liiketoiminnan rinnalla. Biotalouden alan yrityksiltä puut-
tuu usein liiketoimintamallien kehittämisen osaamista.  PK-yrittäjillä suunnittelun perspektiivi on 
lyhyt eikä niin hyvin mahdollista uusien liiketoimintamallien kehittämistä, testaamista ja käyttöön-
ottoa. Biotalouden alalla uusien arvoverkostojen kehittyminen vaatisi myös vanhojen rakenteiden 
murtamista. Lisäksi havaittiin, että biotalouden liiketoimintamallien kehittäminen ja pilotointi on 
pääomaintensiivistä toimintaa. Tarvittavat investoinnit ovat suuria suhteessa Suomessa saatavilla 
olevaan rahoitukseen. Kansainvälisen rahoituksen ja suuryritysten merkitys korostuu.  

Biotalous on edellä esitetyn valossa liiketoimintaa, joka yhdistää toimialoja ja teknologioita sekä 
vaatii laajaa yhteistyötä ja yhteen liitettyjä arvoverkkoja eri toimijoiden välillä. Uusien liiketoimin-
ta-alueiden syntymiseen tarvitaan laaja ymmärrys koko arvoketjusta.  Täysin uudet liiketoiminnot 
alkavat pienistä volyymeistä, joten ne eivät ole välttämättä suuryrityksille heti kiinnostavia.  Biota-
louden kehittäminen tarvitseekin paljon rahoitusta ja kumppanuuksien luomista. 

Liiketoimintapotentiaalin arvioiminen riippuu toiminnan taloudellisesta potentiaalista ja bisnes-
valmiudesta. Taloudelliseen potentiaaliin vaikuttavat tuotteiden hinnat, markkinoiden koko, mark-
kinoiden kasvu, kilpailu ja ajurit sekä esteet. Bisnesvalmius riippuu tuotantoteknologian kypsyysas-
teesta, kehittämiseen ja kaupallistamiseen vaadittavasta työstä, arvoverkon bisnesmallin valmiusas-
teesta ja lainsäädännöstä (Nyberg & Pakarinen 2013). 

Sitran selvityksessä hajautetun biotalouden kehittämisen keskeisimmistä haasteista kasvun ja 
menestymisen näkökulmista (Kokkonen 2010) biotaloudessa nähtiin tärkeimpänä taloudellinen 
tuottavuus. Toisena haasteena nähtiin yhteiskunnallinen hyväksyntä ja kolmantena verkostojen ra-
kentaminen ja hyödyntäminen. Hajautetun biotalouden tuotteista ja palveluista vastaavat parhaiten 
tulevaisuuden kysyntään biopohjaisista materiaaleista tuotetut liikenne- polttoaineet. Myös jäte 
mainittiin tulevaisuuden lähtömateriaalina liikennedieselille. Biopolymeerit ja – kemikaalit nousivat 
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myös esiin. Myös uusiutuvan energian tuotanto sekä energiatehokkuutta lisäävien palvelujen ja 
neuvonnan tarjonnan katsottiin olevan kasvussa.  

Kestävän liiketoimintamallin ominaispiirteet vuonna 2030 on pyritty määrittämään laajassa tut-
kimuksessa (Laukkanen ym. 2013). Sen mukaan vuonna 2030 liiketoimintamallit perustuvat resurs-
sitehokkuuteen; materiaalien ja energian kulutus minimoidaan prosesseissa. Suljetut materiaalikier-
rot tulevat yleistymään liiketoimintamalleissa, mutta kuinka laajassa mittakaavassa tämä tapahtuu, 
riippuu materiaalien hintojen noususta ja materiaalitehokkuuteen ajavan sääntelyn kiristymisestä. 
Vuoteen 2030 mennessä verkostojen rooli on korostunut ekologisen kestävyyden edistämisessä. 
Verkostot voivat olla kuitenkin erilaisia kuin tänä päivänä; hajautetun tuotannon ja lähituoteajatte-
lun ympärille voi rakentua pienempien paikallisten toimijoiden muodostamia uusia verkostoja. 
Vuonna 2030 paikallisuus korostuu ja tuotanto on hajautetumpaa. Kestävien paikallistalouksien ja 
osittaisen omavaraisuuden merkitys voi nousta uuteen arvoon globaalien ympäristöhaasteiden seu-
rauksena. Elintason maissa liiketoimintojen painopiste tulee siirtymään enemmän tuotteista aineet-
tomiin ja vähemmän resurssi-intensiivisiin palveluihin. Ympäristön kannalta olisi myös merkittä-
vää, että tuotteet olisivat pitkäikäisempiä ja käyttökestävyyttä painotettaisiin nopean tuotesyklin 
sijaan. Vuoteen 2030 mennessä erilaiset vaihdannan muodot, kuten vuokraus ja yhteiskäyttö lisään-
tyvät. 

Yleisesti myös biotalouden tuotantoa voidaan arvioida kuvan 6 mukaisella hyvin yksinkertaiste-
tulla liiketoimintamallilla.  

Kuva 6. Biotalouden yksinkertaistettu liiketoimintamalli 

Biotaloudessa toimivaa tuotantoa voidaan arvioida sen mukaan, mikä on raaka-aineen hinta ja 
saatavuus, mikä on tuotantoprosessin vaatima pääomakustannus ja prosessoinnin 
valmistuskustannus sekä tuotteen arvo asiakkaalle eli hinta, jonka asiakas on valmis maksamaan 
tuotteesta.  Biotalous voi toimia monella tavalla; on esimerkiksi mahdollista käyttää biomateriaalia 
raaka-aineena fossiilisen sijasta, voidaan kehittää uusi prosessi, joka hyödyntää biomateriaaleja ja 
tehdä biomassasta täysin uutta tuotetta markkinoille.  

Kappaleessa 7 on kuvattu Pohjois-Suomessa olevia relevantteja biotalouden tuotannollisia 
toimintamahdollisuuksia ja arvioitu näitä kuvatulla yksinkertaisella tuotannon liiketoimintamallilla. 

Raaka-aineet Prosessit Tuotteet

• Hinta
• Saatavuus –

logistisen 
järjestelyt

• Laatu

• Pääomakustannukset
• Valmistuskustannukset
• Kunnossapidon 

kustannukset
• TCO – Total Cost of 

Ownership

• Hinta
• Arvo
• Logistisen 

järjestelyt
• Laatu

Pekka Kess, 2014
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7 Biotalouden liiketoimintaympäristöt Pohjois-Suomessa 

Oulun seudun yritys- ja tutkimusosaamisesta ympäristö- ja energia-aloilta on tehty laaja selvitys 
(Kontturi 2014).  Biotalouteen lasketaan pääosin kuuluvan veden käsittely, ilman puhdistus, resurs-
sitehokkuus, energia ja mittaustekniikka. Näihin alueisiin liittyvää osaamista on n. 350 yrityksellä 
Oulun seudulla. Osaamiskartoituksen pohjalta löytyy seitsemän osa-aluetta, joissa sekä tutkimuksen 
että paikallisten yrityksien tarpeet ja kiinnostukset kohtaavat. Alueet ovat vesi, uusiutuva energia, 
jätehuolto ja sivutuotteiden hyödyntäminen, biomateriaalit ja polttoaineet, älykäs ja energiatehokas 
rakentaminen, ilmanpäästöjen hallinta sekä resurssitehokas tuotantoteknologia.  

Oulussa on selvitetty alueen biotalousyritysten toimintaa (BusinessOulu 2013). Raportin mukaan 
Oulun alueella toimii tällä hetkellä biotalouden alalla yhteensä 461 aktiivista yritystä. Niistä kym-
menen suurimman liikevaihto on yhteensä n. 400 milj. euroa. Suurin liikevaihto on Stora Enso 
Oyj:n Oulun tehtaalla. Eniten työllistävä teollisuudenala on elintarviketeollisuus, joka työllistää 
Oulun alueella noin 900 henkilöä.  Biotalous on siten liikevaihdoltaan Cleantech- alaa suurempi 
alueella. Oulun seudun biotalous on raportin mukaan numeroina taulukon 5 mukainen. 

Taulukko 5 Oulun seudun biotalous 
Toimiala Liikevaihto 

M euroa 
Työntekijä-

määrä 
Yritysten 

määrä 

Elintarviketeollisuus 228 900 57 

Massa- ja paperiteollisuus 100 600 5 

Sahateollisuus 98 500 66 

Energiahuolto 65 200 16 

Jätevesi- ja jätehuolto 25 350 30 

Metsätalous 26 300 175 

Muu teollisuus 42 200 29 

Maa-metsä ja kalatalous 41 400 257 

Biotaloudessa edellä olevan perusteella on runsaasti erilaisia toimijoita. Jos käytetään käsitettä 
”ekosysteemi” biotalouden yhteydessä, voidaan tarkastella kaikkia niitä toimijoita, jotka liittyvät 
tuotteittensa, palvelujensa tai osaamisensa kautta biotalouden toimintakenttään. Kuvassa 7 on hah-
moteltu Pohjois-Suomen biotalouden ekosysteemissä toimivia organisaatioita. 



48 
 

 

Kuva 7 Biotalouden toimijat Pohjois-Suomessa 

Maakuntaliitto
ELY-keskus
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Pekka Kess, 2014
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8 Case-kuvauksia Pohjois-Suomesta ja näiden liiketoimintamalleja 

Seuraavissa kohdissa on tarkasteltu BusinessOulun ja CEE:n identifioimia merkittäviä biotalouden 
toimijoita Pohjois-Suomen alueella ja pohdittu näiden eräitä biotaloudellisia jatkokehitys-
mahdollisuuksia ja liiketoimintamalleja. 

8.1 Arizona Chemical ja mäntyöljy 

Arizona Chemical on merkittävä mäntyöljyn ja tärpätin tuottaja Oulussa Stora Enson tehtaitten yh-
teydessä. Jatkojalosteita käytetään mm. tuoksuissa, kosmetiikassa, muoveissa, puhdistusaineissa, 
painoväreissä, maaleissa ja kumituotteissa. Tavoitteena on hyödyntää metsäteollisuuden arvoketju 
täysimittaisesti jalostamalla sellunkeiton oheistuotteina syntyvistä mäntykemikaaleista korkealaa-
tuisia lopputuotteita.  Mäntyöljystä voidaan jalostaa myös biodieseliä. 

Kesällä 2012 UPM alkoi rakentaa raakamäntyöljystä uusiutuvia polttoaineita valmistavaa bioja-
lostamoa Kaukaan tehdasalueelle Lappeenrantaan. Jalostamo tuottaa vuosittain noin 100 000 tonnia 
uusiutuvaa dieseliä, UPM BioVernoa, liikennekäyttöön. Kyseessä on maailman ensimmäinen teolli-
sen mittakaavan investointi puupohjaiseen biojalostamoon. Jalostamo valmistuu vuonna 2014, ja 
sen investointikustannukset ovat noin 150 miljoonaa euroa. UPM BioVerno -diesel on innovaatio, 
joka laskee autoilun kasvihuonekaasupäästöjä merkittävästi fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. 
Tuote vastaa käyttöominaisuuksiltaan perinteisiä öljypohjaisia polttoaineita ja soveltuu erinomaises-
ti nykyautoihin ja jakeluasemille (UPM 2012). Kannattavuus sille, että valmistetaan mäntyöljystä 
biodieseliä eikä kemikaaleja tullee siitä, että vuoteen 2020 voimassa olevan EU-lainsäädännön mu-
kaan polttoaineessa on oltava tietty määrä biokomponenttia ja biopolttoaine joka on tuotettu jätteis-
tä, tähteistä tai syötäväksi kelpaamattomasta selluloosasta tai lignoselluloosasta saa erityiskohtelun. 
Energiasisältö lasketaan täyttävän jakeluvelvoitteen kaksinkertaisena. Käytännössä tämä tarkoittaa 
sitä että bensiinijakelija joka käyttää esim. St1:n etanolia tai UPM:n HVO dieseliä joutuu ostamaan 
vain puolet tarvittavasta biokomponenttimäärästä. Tämä antaa biokomponenttitoimittajalle hinnoit-
teluedun (Lohman 2013). 

Mäntyöljyn jalostaminen joko kemikaaleiksi tai biodieseliksi on biotaloutta, mutta biodieseliksi 
jalostamisen kannattavuus edellyttää jatkuvaa poliittista ohjausta. Uutta EU-lainsäädäntöesitystä 
(European Commission 2014) on kritisoitu siitä, ettei vuoden 2020 jälkeen ole enää biokomponent-
tien lisäysvelvoitetta liikenteen polttoaineissa. Esityksen on tulkittu uhkaavan biopolttoaineiden 
kehittämiseen ja jalostamiseen tarkoitettuja investointeja  (HS 2014, Vapo 2014). 

8.2 Kemira / Taminco 

Kemiralla on Oulussa toimintaa lähinnä vetyperoksidituotantoon liittyen. Yhtiön muurahaishappo-
liiketoiminta siirtyi v. 2014 amerikkalaiselle Taminco - yhtiölle (Taminco 2014). Muurahaishappoa 
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voidaan käyttää monipuolisesti mm. lääketeollisuudessa, kemianteollisuudessa ja säilönnässä. Tuote 
ei ole kuitenkaan suoraan biotalouteen liittyvä, koska raaka-aineena on tällä hetkellä fossiilinen 
raskas polttoöljy.  Raaka-aine voidaan vaihtaa mm. puubiomassaan siirtymällä puuhakkeen kaasu-
tukseen, mutta investointi ei ole mielekäs korkeiden investointikustannusten takia (Arvola ym. 
2011). Kuvassa 8 on kuvattu muurahaishapon valmistusprosessia.  Öljyraaka-aineena voitaisiin 
käyttää myös pyrolyysillä tuotettua bioöljyä. 

Kuva 8. Tamincon muurahaishappotuotannon periaate Oulussa 

Muurahaishappoa voidaan jatkossa kuitenkin ainakin periaatteessa valmistaa myös biomassasta sillä 
Oulun Energia on käynnistämässä uutta hanketta, jonka tarkoituksena on korvata Oulun Energian 
tuotantokäytöstä poistuvaa energiantuotantokapasiteettia uudella yhteistuotantovoimalaitoksella 
sekä aloittaa uusien biopolttoainejakeiden valmistus biojalostamolla. Biojalostamo on joko pyro-
lyysiöljyä tuottava pyrolyysilaitos tai biohiiltä tuottava biohiililaitos. Biohiiltä ja pyrolyysiöljyä on 
tarkoitus tuottaa myyntiin polttoainemarkkinoille. Pyrolyysiöljyllä voidaan korvata polttoöljyä 
myös Oulun Energian omissa laitoksissa. Uusi yhteistuotantovoimalaitos sähkön ja lämmön tuotan-
toon on tarpeen, koska Oulun Energian Toppilan voimalaitoksen energiantuotantokapasiteetti vähe-
nee merkittävästi vuoden 2019 loppuun mennessä, jolloin Toppila 1-voimalaitoksen käytön on 
suunniteltu päättyvän.  Uusi voimalaitos mahdollistaa myös polttoainevalikoiman laajentamisen ja 
kierrätyspolttoaineen käytön. Tavoitteena on, että uusi voimalaitos valmistuisi lämmityskaudelle 
2019-2020 (Oulun Energia 2014). Mahdollinen sijoituspaikka on Tamincon Oulun tuotantolaitos. 
Pyrolyysiöljyä voidaan teoriassa kaasuttaa Tamincon jo toimivissa öljykaasuttimissa, mutta asia 
vaatinee merkittäviä lisäselvityksiä; pyrolyysiöljyn kaasutusta on kuitenkin onnistuneesti testattu 
Ruotsissa (BTG 2014). Raskaan polttoöljyn korvaaminen pyrolyysiöljyllä muuttaisi muurahaisha-
pon Oulussa kokonaan biopohjaiseksi tuotteeksi.  
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8.3 Chempolis ja St1 

Oulussa Sanginsuussa toimiva Chempolis Oy on saanut tunnustusta cleantech-osaamisestaan; Glo-
bal Cleantech Cluster Association valitsi yrityksen vuonna 2011 maailman kärkikolmikkoon uusiu-
tuvan energian ja biopolttoaineiden kategoriassa.  Yhtiön markkinoima bioetanoliprosessi toimii 
siten, että biomassasta, joka tyypillisesti on olkea, fraktioidaan selluloosa, hemiselluloosa ja lignii-
nipitoinen jae erilleen (Chempolis 2014). Selluloosa hydrolysoidaan glukoosiksi, josta valmistetaan 
etanolia fermentoimalla. Hemiselluloosasta syntyy furfuraalia ja etikkahappoa. Ligniinipitoinen jae 
hyödynnetään energian tuotantoon tai sitä voidaan puhdistaa kemian teollisuuden sovellutuksia var-
ten. 

Sieviin on suunniteltu prosessia käyttävää laitosta. Tehtaan rakentaminen maksaa voimalaitoksi-
neen noin 150 miljoonaa euroa (Yle 2014). Ongelmina investoinnin käynnistämisessä saattavat olla 
tuleva uusi EU-lainsäädäntö, joka tuo epävarmuutta liikenteen biopolttoaineille (European Commis-
sion 2014), prosessin monet tuotteet, joiden markkinoille saattaminen vaatinee uuteen liiketoimin-
taan osallistumista ja logistiikkapohdintoja, epävarmuus etanolin ja muiden tuotteiden hintakehityk-
sestä huomioiden tehtaan korkea investointikustannus sekä teollisessa mittakaavassa testaamaton 
täysin uudentyyppinen prosessi. 

St1 on suunnitellut bioetanolilaitoksen Kajaaniin.  Uudessa Kajaaniin suunnitellussa Cel-
lunolix™-tehtaassa valmistetaan etanolia sahanpurusta. Yhtiö näkee suurimman etanolin valmistuk-
sen potentiaalin nimenomaan selluloosaa sisältävissä raaka-aineissa, kuten sahanpurussa, oljessa ja 
kierrätyskuiduissa. St1 rakentaa Suomeen etanolitehtaiden verkostoa, jonka tavoitteena on saavuttaa 
300 miljoonan litran vuotuinen kapasiteetti 2020-luvulla (St1 2013). Laitokselle on myönnetty ym-
päristölupa, mutta lopullista rakentamispäätöstä ei ole tehty. Yhtiöllä on jo toiminnassa jätteistä ja 
tähteistä käymällä etanolia tuottavia pieniä laitoksia.  

8.4 Oulun Energia ja Oulun Jätehuolto 

Oulun Energia jalostaa pohjoisen luonnonvaroja sähköksi ja lämmöksi. Energianlähteistä ylivoimai-
sesti tärkein on turve, jota seuraavat puu, vesi, biokaasu ja tuuli. Merikosken vesivoimalaitos on 
tuottanut sähköä jo vuodesta 1948, mutta sen merkitys edullisena, saasteettomana ja uusiutuvana 
energialähteenä on edelleen suuri. Laanilan jätteenpolttovoimalaitos valmistui kaupalliseen käyt-
töön vuonna 2012 ja täydentää Oulun Energian energiantuotantoa uudella polttoaineella - polttokel-
poisella yhdyskuntajätteellä. Voimalaitos on mitoitettu noin 150 000 tonnin vuosittaiselle jätemää-
rälle ja se on teholtaan noin 55 megawattia.  

Ekovoimalaitos on sekä energia- että ympäristöhanke. Se tuottaa energiaa, monipuolistaa Oulun 
Energian tuotantorakennetta ja vähentää samalla kaatopaikkojen kuormitusta sekä kasvihuonekaa-
sujen pääsyä ilmaan.  Ruskon kaatopaikalla syntyvää haitallista metaania hyödynnetään Oulun yli-
opistollisen sairaalan lämmöntuotannossa. Biokaasu johdetaan seitsemän kilometriä pitkän kaasu-
putken kautta OYS:n lämpökeskuksen höyrykattilan polttoaineeksi, ja sillä korvataan öljyn käyttöä. 
(Oulun Energia 2014).  

Uusi yhteistuotantovoimalaitos sähkön ja lämmön tuotantoon on tarpeen, koska Oulun Energian 
Toppilan voimalaitoksen energiantuotantokapasiteetti vähenee merkittävästi vuoden 2019 loppuun 
mennessä. Uuden voimalaitoksen yhteyteen rakennetaan biojalostamo, joka on joko pyrolyysiöljyä 
tuottava pyrolyysilaitos tai biohiiltä tuottava biohiililaitos. Biohiiltä ja pyrolyysiöljyä on tarkoitus 
tuottaa myyntiin polttoainemarkkinoille. Pyrolyysiöljyllä voidaan korvata polttoöljyä myös Oulun 
Energian omissa laitoksissa (Oulun Energia 2014). 

Oulun jätehuolto siirtyy biojätteen kompostoinnista biokaasutukseen. Ouluun rakennetaan laitos, 
joka tuottaa jätteistä biokaasua teollisuuden ja mahdollisesti liikenteen tarpeisiin. Energiaa tullaan 
tuottamaan biokaasuna n. 18 000 MWh/a (Oulun ELY 2013). 
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8.5 Stora Enson ja Vapon liikennepolttoaineprojektit sekä Gasekin ja Volterin 
kaasuttimet 

Stora Enso on Oulun alueen suurin biotalousyhtiö; Oulun tehdas tuottaa sellua ja hienopaperia sekä 
käsittelee puuta suuret määrät.  Vapo keskittyy alueella polttoaineiden turpeen ja puun hankintaan. 
Molemmilla yhtiöillä oli liikennepolttoaineen, biodieselin,  valmistamista varten puun kaasutukseen 
perustuva projekti. Vapon suunnitelma oli rakentaa Kemin Ajokseen ja Stora Ensolla Varkauteen. 
Molemmat projektit lopetettiin (Vapo 2014, Biomass Magazine 2012). Myös UPM:llä ja Metsälii-
tolla oli vastaavia suunnitelmia, mutta projektit lopetettiin.  Kaikilla toimijoilla tärkeä syy projekti-
en alas ajamiseen on ollut korkea investointikustannus suhteessa tuotteen hintaan. Myös tuleva EU-
lainsäädäntö, joka ei näytä tukevan liikenteen biopolttoaineen käyttöä entisellä tavalla, on ilmeisesti 
ollut vaikuttamassa päätöksiin.  

Gasek Oy (Gasek 2014) on saanut pienessä mittakaavassa toimivan puun kaasutusteknologian 
kannattavaksi.  Puun kaasutus Gasekilla perustuu päinvastoin kuin suurissa prosesseissa pyrolyysi-
prosessiin, jossa puun biomassasta erotetaan kaasuuntuvia ainesosia korkeassa lämpötilassa ja ha-
pen saantia rajoittaen. Tämän vähähappisen palamisen ja kaasutuksen seurauksena syntyvä puukaa-
su puhdistetaan noesta, hiilestä sekä muista hiukkasista, jonka jälkeen se on käytettävissä hyötysuh-
teeltaan tehokkaasti esimerkiksi polttomoottorissa. Tyypillisimmät käyttökohteet syntyvälle energi-
alle ovat yhdistetty sähkön ja lämmön tuotanto (CHP). Puukaasu sisältää runsaasti vetyä ja hiili-
monoksidia, eikä sen poltossa sivutuotteena synny lainkaan ympäristölle haitallisia päästöjä.  Puh-
das puukaasu mahdollistaa tehokkaiden, huoltovarmojen ja pitkäikäisten voimalaitosratkaisujen 
valmistamisen. 

Kempeleen ekokorttelissa on sovellettu pienkaasutuksen ja lämmön sekä sähkön tuotannonperi-
aatetta onnistuneesti Volterin systeemillä. Suomen Rakennusinsinöörien liitto (RIL) valitsi Kempe-
leen ekokylän vuoden merkityksellisimmäksi rakennuskohteeksi Suomessa vuonna 2010. Kortteli 
on Suomen ensimmäinen energia-omavarainen asuinalue, joka on irti valtakunnan sähköverkosta. 
Ekokortteli on toiminut tuotekehitysalustana Volter-teknologialle. Alueen oma pienvoimalaitos tuot-
taa sähkö- ja lämpöenergiaa kymmenelle omakotitalolle. Myös yrityksen toimisto- ja tuotekehitysti-
lat sijaitsevat ekokorttelissa (Volter 2014). 
  



53 
 

 

 

8.6 Kierrätys ja resurssitehokas tuotanto 

Eräänä resurssitehokkaana prosessina säästää fossiilisen raaka-aineen käyttöä on tutkittu kahden eri 
alan tuotantoprosessin yhdistämistä esimerkkinä Rautaruukin masuunin hiilimonoksidipitoisen kaa-
sun käyttö synteesikaasua käyttävässä kemian teollisuudessa (Arvola ym. 2011).  Kuvassa 9 on pe-
riaatekaavio järjestelystä. 

Kuva 9 Terästehtaan ja kemian teollisuuden yhdistäminen. 

Laskelmien mukaan hyödyntämällä yhteiskäyttöä riippuen CO2-päästömaksujen ja sähkön hinnois-
ta järjestelyllä voidaan saavuttaa jopa kymmenien miljoonien eurojen vuosittaiset teoreettiset sääs-
töt, kun alun perin investoidaan tehtaat toistensa viereen. 

Eri tavoin tuotettujen synteesikaasujen kannattavuutta on arvioitu (Arvola ym.  2011). Tulosten 
mukaan (taulukko 6) terästehtaan kaasujen käyttö kemian teollisuudessa olisi hyvin kannattavaa. 
Kannattavinta olisi kaatopaikkakaasujen tehokas hyödyntäminen, mutta ko. kaasujen riittävyys jää 
vähäiseksi. 

Taulukko 6. Eri tavoin tuotettujen kaasujen käyttöarviointi. 
 Biomassan 

kaasutus 
Kaato-paikka-

kaasu 
Biokaasu 

anaerobisesta 
käymisestä 

Masuuni-
kaasu 

Teknologian kypsyys - ++ + + 

Investoinnin kustannukset -- ++ - + 

Käyttökustannukset - + + - 

Käytön toteutettavuus - ++ + + 

Raaka-aineen saatavuus + -- - + 

Veronmaksajan näkökulma + ++ - + 

 

Rautarikaste

Öljy

Kaasu

Ilma

Raaka-aine: 534 000 MWh/a

Masuuni

Koksaamo

Energia
H2

CH4

CO

Kaasun käsittely

KonvertteriKonvertteri

Rauta

CO
CO2

N2

Valukoneet

Kivihiili

Raaka-aine: 37 400 tn/a

Koksi

Valukoneet

Teräs

Kemikaali-
tuotanto

H2

CO

Pekka Kess, 2014
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8.7 Biokaasun käyttömahdollisuuksia 

Suomessa toimi vuoden 2012 lopussa yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoilla 16 biokaasureaktori-
laitosta. Teollisuuden jätevesiä käsiteltiin anaerobisesti kolmessa eri laitoksessa. Maatilakohtaisia 
biokaasulaitoksia oli toiminnassa 10 paikkakunnalla. Kiinteitä yhdyskuntajätteitä käsiteltiin kym-
menessä biokaasulaitoksessa. Vuonna 2012 reaktorilaitoksilla tuotettiin biokaasua kyselyissä saatu-
jen tietojen mukaan 55,9 milj. m³. Ylijäämäpolttoon biokaasua kului 6,1 milj. m³. Tuotettua biokaa-
sua hyödynnettiin lämpö- ja sähköenergiana sekä mekaanisena energiana yhteensä 256,2 GWh. 
Vuonna 2012 biokaasua kerättiin talteen 40 kaatopaikkalaitokselta yhteensä 94,5 milj. m³. Pumpa-
tusta biokaasusta 74,8 milj. m³ käytettiin sähkön ja lämmön tuotantoon. Energiaa kaatopaikoilta 
pumpatusta biokaasusta tuotettiin 312,2 GWh. (Huttunen & Kuittinen 2013). 
 

Biokaasun käyttöä yhtenä esimerkkinä Oulun kaatopaikkakaasua teollisuuden käyttöön on selvi-
tetty (Arvola ym. 2012). Kaatopaikkakaasu olisi erinomaista raaka-ainetta korvatessaan esim. öljyn 
käyttöä, mutta yleensä suhteessa teollisiin prosesseihin riittävyys jää pieneksi. Biokaasua voidaan 
myös valmistaa teollisesti jätteistä ja esim. nurmesta tai ruokohelvestä; kuvassa 10 on kuvattu miten 
ruokohelvestä tuotetulle biokaasulla voitaisiin Talvivaaran kaivoksella korvata vedyn valmistus 
propaanista ja kuvassa 11 on kuvattu miten Tamincon Oulun tehtailla voitaisiin periaatteessa tuottaa 
muurahaishappoa ja vetyperoksidia Oulun Energian ja Jätehuollon biokaasusta. Arvola ym. (2012) 
käsittelee aihetta tarkemmin.  

Kuva 10. Propaanin korvaus ruokohelvestä tuotetulla biokaasulla Talvivaarassa. 
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Kuva 11. Muurahaishapon ja vetyperoksidin valmistus öljyn sijasta biokaasulla Tamincolla. 

8.8 Kuvattujen tapausten liiketoimintamallien tarkastelua 

Kuten todettiin kohdassa 6. liiketoimintamalleista, tuotantoa voidaan hyvin yksinkertaistetusti tar-
kastella kuvan 6 mallin mukaisesti.   

Tapauksessa 8.1. (mäntyöljy uudeksi tuotteeksi) korvattaisiin mäntyöljyn puhdistusprosessi uu-
della muuntoprosessilla, jolloin saadaan uusi tuote biodiesel (UPM:n menetelmä).  Kannattavuus 
riippuu uuden prosessin pääoma- ja valmistuskustannuksista sekä uuden tuotteen arvon määräyty-
miseen vaikuttavista poliittisista linjauksista (HS 2014, Vapo 2014, European Commission 2014, 
Lohman 2013). 

Tapauksessa 8.2. (öljyn korvaaminen bioöljyllä raaka-aineena) vaihdettaisiin fossiilinen raaka-
aine biopohjaiseksi.  Kannattavuus riippuu uuden raaka-aineen laadusta ja käytettävyydestä sekä 
hinnasta.  

Tapauksessa 8.3. (etanolin valmistus oljesta tai sahanpurusta) epävarmuustekijät kohdistuvat 
kaikkiin kolmeen tekijään eli raaka-aineeseen, prosessiin ja tuotteen arvoon. Raaka-aineen määrän 
on oltava riittävä ja keräyksen hyvin organisoitu. Hinnan riippuvuus muiden käyttäjien maksuky-
vystä saattaa myös olla merkittävä tekijä. Tuotantoprosessin investoinnin suuruus ja toimivuus teol-
lisessa mittakaavassa on myös potentiaalinen riski. Tuotteen arvo käyttäjälle riippuu myös kuten 
biodiesel-esimerkissä poliittisista linjauksista. 

Tapauksessa 8.4. (pyrolyysiöljyä ja biokaasua Oulun Energian ja Jätehuollon prosesseista) laa-
jennetaan toimintoja ja uusitaan prosesseja ja saadaan myös uutta tuotetta. Tuotteille on olemassa jo 
omaa kaptiivista käyttöä, joten riskit näyttävät pieneltä.  

Tapauksessa 8.5. (biodieseliä hakkeesta) oli suunnitteilla puuta liikenteen polttoaineeksi konver-
toivat tehtaat. Raaka-aineen hinnan epävarmuus, prosessin kalleus ja testaamattomuus teollisessa 
mittakaavassa sekä tuotteen arvon riippuminen poliittisista linjauksista lopettivat nämä projektit. 
Pienimuotoinen puun kaasutus (Gasek, Volter) näyttää tällä hetkellä kannattavalta. Prosessin pää-
omakustannus on siedettävä ja tuotteen arvo öljyn korvauksena on oikealla alueella. Myös pieneh-
köt raaka-ainemäärät ovat helposti saatavissa. 

Tapauksessa 8.6. (terästehtaan ja kemian teollisuuden yhdistäminen eli resurssitehokas tuotanto) 
ovat laskennalliset hyödyt ilmeiset. Raaka-aine ja prosessi ovat pitkälti olemassa ja tuotetta (kaasu) 

Vesi

Kaasutus

HCOOH

Biohajoava
Raaka-aine

Anaerobinen
Käyminen

Kaatopaikka-
kaasu

Biokaasun 
varastointi

CO2, H2S
Poisto

CO2
H2S

CH4/
CO2

Kaasun erotus

H2O2
Tuotanto

HCOOH
Tuotanto

H2
CO

O2

H2O2

Öljy

O2
Höyry
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käytetään uuden tuotteen lähtöaineena energian tuottamisen sijasta. Myös kemian tuottaja hyötyy, 
kun sen ei tarvitse investoida kaasun valmistukseen ja raaka-ainelogistiikkaan. Ajatus edellyttää 
kuitenkin, että investointeihin lähdetään alusta asti suunnitellen, sillä vanhojen tehtaitten siirtäminen 
ei ole taloudellisesti mielekästä. 

Tapauksessa 8.7. (biokaasun tuotanto ja käyttö energiana tai kemian teollisuudessa) on tarkasteltu 
eri biokaasutuotantojen käyttöä. Kaatopaikkakaasulla raaka-aine ja prosessi ovat valmiina, joten 
käyttö on hyvinkin mielekästä. Samoin jätteestä tehdyllä kaasulla voitaneen hyödyntää porttimak-
superiaatetta, jolloin raaka-aineella on positiivinen hinta. Ongelmana jätteestä tuotetulla kaasulla on 
sen varsin rajallinen saatavuus.  Biokaasun valmistus nurmesta tai ruokohelvestä sen sijaan edellyt-
tää raaka-aineelle hintatasoa, joka on riippuvainen tukimekanismeista (Arvola 2012). 
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9 Biotalouden strategiaa 

9.1 Biotalouden PESTEL 

Toimialan muutoksia on osattava ennakoida. Kilpailutilanteessa on oltava kyky nähdä ajoissa sellai-
set tarpeet, ympäristötekijät ja suuntaukset, joita muut eivät ole vielä huomanneet, mutta jotka tule-
vat tärkeiksi. Dynaamisia ympäristöjä kuvaa epävakaus ja jatkuva muutos. Uusien tuotteiden tai 
uusien markkinointi-, tuotanto- tai hallintokäytäntöjen kehittäminen ovat dynaamisiin ympäristöihin 
soveltuvia strategioita. (Nikupeteri, 2014) 
PESTEL–mallilla strategisessa pohdinnassa toimintaympäristöä arvioidaan moniulotteisesti (Niku-
peteri, 2014): 

 Poliittiset tekijät: verotuspolitiikka, kansainväliset sopimukset, rikollisuus, EU politiikka, 
sisäiset poliittiset tekijät (esim. alue- ja kehittämispolitiikka)  

 Ekonomiset tekijät: taloudelliset suhdanteet, korot, inflaatio, työttömyys, Euroopan talous-
kehitys, lamat tai muut talouskriisit, kuluttajien ostovoima, julkinen rahoitus ja tuet  

 Sosiaaliset tekijät: Varallisuuden jakautuminen, muuttoliike, syntyvyys, ikärakenne, koulut-
tautuneisuus, arvot, elämäntyylin muutokset  

 Teknologiset tekijät: Internet, verkkokauppa, IT, valtion panostus T&K:n tukemiseen, pui-
teohjelmat  

 Ekologiset tekijät: Energian kulutus ja saatavuus, jätehuolto, ilmaston muutokset, saastumi-
nen, ihmisten kasvava ympäristötietoisuus  

 Lakiin liittyvät tekijät: terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät lait, työllisyyteen liittyvät lait, 
EU:n säädökset jne. 
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Tarkasteltaessa Biotalouden liiketoimintamahdollisuuksia Pohjois-Pohjanmaalla, päästään seuraa-
vaan tulokseen: 

PESTEL-näkökulma Kuvaus 
Poliittiset tekijät Biotaloudelle Suomessa yleisesti samoin kuin Euroopassa on suuri poliit-

tinen tilaus. Pohjois-Suomi nähdään Suomessa poliittisestikin tärkeänä 
biotalouden resurssina. 
Kaikki poliittiset tahot Suomessa tukevat biotalouden aloitteita. Paino-
tuseroja eri puolueiden välillä on.  
Poliittisesti Venäjän tilanne on varsin haastava. Biotalouden kannalta 
Venäjä on merkittävä raaka-aineiden tuottaja sekä kuluttajamarkkina 

Ekonomiset tekijät Biotalouden toimijat edustavat varsin laajasti mikroyrityksistä suuryrityk-
siin. Taloudellisesti näiden mahdollisuudet investoida tuotekehitykseen, 
tuotantoon ja osaamisen vaihtelee runsaasti. 
Erilaiset kansalliset ja EU-laajuiset kehittämisohjelmat ovat juuri nyt 
suopeita biotalouden kehittämiseen. Horizon 2020, EAKR, ESR, SHOK 
ja INKA –ohjelmat antavat eri toimijoille mahdollisuuden kehittyä biota-
loudessa. Eri julkisten toimijoiden, kuten TEKES, Suomen Akatemia ja 
ELY, linjauksissa biotalous on huomioitu merkittävän kehittämisen alana. 

Sosiaaliset tekijät Sosiokulttuurisesti biotalous nähdään voittopuolisesti positiivisena. Biota-
loudella ajatellaan olevan positiivisia vaikutuksia esim Pohjois-Suomen 
asuttuna pitämiselle ja siten alueellisen elinvoimaisuuden säilyttämisessä. 
Yleisesti kulutuksen vihertyminen ja vastuullinen kuluttaminen sekä yri-
tysten sosiaalinen vastuu ovat yrityksen strategisen suunnittelun kannalta 
tärkeitä sosiaalisen ympäristön ilmiöitä 

Teknologiset tekijät Biotalous hyödyntää rikkaasti koettua teknologiaa ja kehittää jatkuvasti 
uusia teknologioita. Tämä antaa mahdollisuuden monenlaiseen yritystoi-
mintaan. 
Uudet teknologiat ja uusien teknologioiden synnyttäminen on merkittävä 
haaste tutkimuslaitoksille ja yliopistoille samoin kuin alalla toimiville 
yrityksille. 
Teknologiat ja osaaminen biotalouden alalla voivat olla myös tuotteita, 
joita Pohjois-Suomesta myydään kansainvälisille markkinoille. 

Ekologiset tekijät Biotalous hyödyntää parhaimmillaan resursseja ekologisesti kestävällä 
tavalla.  
Ekologinen näkökulma antaa biotaloudelle merkittävän kilpailuedun 

Lainsäädännön tekijät Lainsäädännössä sekä kansainvälisellä, EU- että kansallisella tasolla on 
jatkuvasti meneillään asioita, jotka väistämättä vaikuttavat biotalouden 
menestymisen mahdollisuuksiin.  
Lait saattavat liittyä kaupankäynnin rajoituksiin, ulkomaalaisomistuksen 
rajoituksiin, ympäristöön liittyviin rajoituksiin jne. Monet näistä ovat 
toimialasta riippumattomia, joten vaikuttavat myös biotalouden yrityksiin. 
Esimerkkinä käy rikkidirektiivi, jonka vaikutuksesta merikuljetusten rah-
tikustannukset nousevat Perämeren satamista ja satamiin merkittävästi. 
Tällä on Pohjois-Suomen metsäteollisuuden liiketoiminnan kannattavuutta 
merkittävästi heikentävä vaikutus. 

9.2 Biotalouden SWOT 

SWOT-analyysissä tarkastellaan toimintaan liittyviä toimijoiden vahvuuksia (Strengths), heikkouk-
sia (Weaknesses) sekä toimintaympäristössä ilmeneviä mahdollisuuksia (Opportunities) ja uhkia 
(Threats). Oheisessa kuvassa 12 on hahmoteltu Pohjois-Pohjanmaan Biotalouden SWOT. 
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Kuva 12. Biotalouden SWOT 

Yhtenä liiketoiminnan mahdollistajana toimii tosiasia, että Suomeen tuodaan runsaasti erilaisia bio-
talouteen laskettavia tuotteita. Näille tuotteille on kotimaassa olemassa jo kysyntää. Valmistamalla 
kilpailevia tuotteita siten, että ne paremmin tyydyttävät asiakkaiden tarpeet, voidaan rakentaa uutta 
liiketoimintaa. Kilpailuetu voidaan saada:  

 Kustannuksia alentamalla tilaus-toimitusketjussa 
 Tuotteen laatua parantamalla 
 Palvelun lisäämisellä. 

 

Taulukkoon 7 on kerätty tullitilastosta joukko biotalouden tuontituotteita. Tuoteryhmiä ja tuotteita 
analysoiden uusille liiketoiminnoille on mahdollisuuksia. 

Taulukko 7. Biotalouden tuotteiden tuontitilastoa (2012) 
Tuote Määrä 

(tn) 
Muutos  

(%) 
Arvo 

(’000) € 
Lääkkeet, myös eläinlääk. 13 012 +3 1 474 728 
Muut lääkkeet 11 685 +1 1 177 009 
Hiilivedyt ja niiden johdannaiset 642 568 +13 589 326 
Paperi ja pahvi 482 400 -4 380 237 
Eteenipolymeerit alkumuodossa 257 054 -2 373 825 
Lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet ... ... 373 492 
Muut ravintovalmisteet 121 093 +3 339 270 
Alkoholipitoiset juomat  -7 332 340 
Hedelmät, tuoreet tai kuivatut, pähkinät 277 334 +0 313 674 
Pyöreä puutavara, myös kark. Syrjätty (m3) 5 457 437 -5 301 863 
Vilja- ja jauhovalmisteet yms 122 131 +12 272 341 
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Paperimassa 553 333 +6 271 766 
Rehuaineet - 513 998 +6 258 645 
Glykosidit, rauhaset, antiseerumit, rokott. yms. 562 -4 258 112 
Juusto 61 026 +15 245 272 
Polyeteeni - 169 910 -6 244 339 
Sofa- tai sulfaattisellu, valkaistu 473 888 +7 235 656 
Paperi- ja pahvituotteet 89 472 -11 228 294 
Hajuaine- ja kosmeettiset tuotteet 22 310 -10 219 057 
Kasvikset, tuoreet tai kuivatut 171 665 +1 211 662 
Alkoholit, fenolit yms. 550 395 +18 204 941 
Nesteytetty propaani ja butaani 290 031 -6 186 595 
Saippuat, puhdistus- ja kiillotusaineet 113 766 +7 178 702 
Vaneri, lastu- ja kuitulevy yms 415 476 +23 172 098 
Tärkkelys, valkuaisaineet ja liimat - 222 441 -0 169 518 
Karboksyylihapot ja niiden johdannaiset 121 970 -4 163 664 
Sokeri, melassi ja hunaja 234 513 +2 122 456 
Muut puutuotteet 69 493 +5 112 351 
Muut kasviöljyt ja -rasvat 124 264 -7 108 056 
Sahattu ja höylätty puutavara m3 487 810 -6 106 877 
Paperiteollisuuskoneet 8 354 -9 97 276 
Farmaseuttiset tuotteet pl. lääkkeet 15 367 -1 94 797 
Väkevät alkoh.juomat; muut alkoholijuom   93 210 
Raakapuu, havupuuta, käsittelemätön - m3 1 529 260 -34 92 143 
Paperi ja pahvi, päällyst. ym, pl. painop 39 904 -5 88 995 
Synteettinen ja regeneroitu kumi  48 987 +1 80 513 
Säkit, laatikot yms., paperia tai pahvia 34 112 -19 75 796 
Voimapaperi ja -pahvi, päällystäm. 128 780 +1 70 771 
Sahattu ja höylätty havupuutavara - 430 162 -7 68 566 
Polyamidit 23 673 -5 67 352 
Synteettiset orgaaniset väriaineet 28 008 +2 52 038 
Amino- ja fenolihartsit; polyuretaanit 17 662 -0 46 999 
Sanomalehtipaperi 88 804 -9 40 197 
Tekokuitukankaat 3 871 -11 40 110 
JNE    

*Kaavion luvut perustuvat Tullin aineistoon 



61 
 

 

10 Yhteenveto ja suositukset 

Pohjois-Suomessa on biomassan uudelle käytölle mahdollisuuksia jo edellä kuvattujen esimerk-
kien pohjalta. Täysin uusien tuotantoalojen perustamisessa ja vauhdittamisessa lienee oikea linjaus 
BusinessOulun esittelemä Biopark -tyyppinen toiminta. Olemassa olevien jo toimivien yritysten 
laajentuminen uusille alueille ja tuotemarkkinoille edellyttää liiketoimintaosaamisen ja markkinoi-
den tuntemuksen lisäämistä. Biotalouden kasvu on laajalti kiinni yritysten ja yritystoiminnan panos-
tuksista sekä näitä tukevasta tutkimuksesta. On myös löydettävä sopivat kannustimet ja velvoitteet, 
jotta biotalouden vauhdittamien etenee. Tällä hetkellä EU-tasolla aiemmin annetut ohjurit kuten 
CO2-päästökauppa ja liikenteen biopolttoainesäädökset, jotka ovat poistumassa, eivät enää toimi. 
Poliittisten linjausten on oltava ainakin valtakunnan tasolla luotettavia. 

Tarkasteltaessa biotaloutta arvoketjun kautta (kuva 13) voidaan havaita suuret mahdollisuudet 
Pohjois-Suomen biotalouden ekosysteemin kehittämiselle. 

Kuva 13 Biotalouden arvoketjua 

Toinen huomioitava näkökulma on tuotteiden ja teknologioiden elinkaaret (kuva 14). 

Arvoketjutarkastelu

Kasvien jalostusta 
jatketaan Biotalouden 
uusien tarpeiden 
pohjalta.

Biomateriaalien 
kasvatus (metsät, 
pellot, suot, vesistöt, 
…) 

Biomateriaalien 
erilaiset ja uudet 
korjuun, kuljetuksen ja 
varastoinnin 
menetelmät ja 
teknologiat

Biotalouden 
perinteisten prosessien 
jatkuva kehittäminen ja 
uusien prosessien 
innovointi, pilotointi, 
testaus ja 
tuotantokäyttöön otto

Uusien ja 
korvaavien 
tuotteiden 
innovointi ja 
kehittäminen

Biotalouden 
uusien 
tuotteiden 
Markkinointi- ja 
myyntiosaaminen.

Logistiikka: 
korjuu, 

kuljetus & 
varastointi

Kasvatus

Kasvinjalostus

Prosessi T&K

Markkinointi 
& myynti

Tuote T&K

Biotalous
Pekka Kess, 2014
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Kuva 14. Biotalouden elinkaaritarkastelu 

Elinkaaren eri vaiheissa biotalouden ekosysteemin toimijoilla voi hyvin erilaisia rooleja. Tämä 
myös antaa runsaasti toimintamahdollisuuksia.  

Yhteiskunnallisesti parhaan tuloksen saavuttamiseksi biotalouden alalla on syytä Ouluun perustaa 
Biotalouden kehittämiskeskus osana Oulun Innovaatioallianssin toimintaa. Kehittämiskeskus on 
monialainen: 

 Bioliiketoiminnan erityspiirteitä tunteva 
 Biotalouden raaka-aineiden monipuolinen osaaminen 
 Biotalouden tuotteiden monipuolinen osaaminen 
 Biotalouden prosessien monipuolinen osaaminen koko arvoketjussa 
 Kansainvälisesti verkottunut 
 SHOK-, INKA, ESR-, EAKR-, Horizon 2020 – ohjelmia hyödyntävä 
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1 Johdanto 

Tämä raportti on tuotettu osana Oulun yliopiston ” lue ellisen biotaloustoiminnan tilan ja kehitys-
potentiaalin kartoitus” -projektia. Projektissa tarkastellaan biotaloutta useista eri näkökulmista: 

 Biotalouden globaalit trendit ja kehitys 
 Suomen biotalousstrategia ja alueellisten erityiskysymysten käsittely liiketoimintaympäristöjen 

kehittämisen näkökulmasta 
 Alueelliset kehittämisstrategiset päätoimenpiteet, biotalouden kansallisten strategioiden sovelta-

minen alueellisen kehityksen askelmerkeiksi, teollisuus ja sen ekosysteemi sekä kasvikekosys-
teemit 

 Biotalouden arvoverkot ja toimijat  

Tässä raportissa keskitytään tarkastelemaan biotalouden arvoverkkoja ja niiden toimijoita, 
painopiste on alueellisissa yrityksissä ja läheisesti erityyppisen biomassan jalostukseen liittyvässä 
toiminnassa. Yritysten toimialat sekä työllisyys- ja talousluvut on kerätty eri julkisista lähteistä ku-
ten niiden verkkosivuilta, Kauppalehden ja Fonectan yrityssivuilta. 

Biotalouden merkittävimmät toimialueet joita tässä raportissa käsitellään ovat: 
 Metsäbiomassa ja sen käsittelyn arvoketju 
 Muu biomassa, sisältäen mm. viljelykasvit 
 Biokemikaalit, biomateriaalit ja bioenergia 

Oulussa on raportoitu alueen biotalousyritysten toimintaa toisistaan riippumattomien selvityksen 
toimesta (BusinessOulu 2013, Kontturi 2014). Raporttien mukaan Oulun alueella toimii biotalouden 
alalla yhteensä 461 aktiivista yritystä. Niistä kymmenen suurimman liikevaihto on yhteensä n. 400 
milj. euroa. Valtaosa toimijoista on pieniä yrityksiä. Suurin liikevaihto ja työvoiman tarve on metsä-
teollisuudella, etenkin Oulun, Kemin ja Veitsiluodon tehtailla. Toinen paljon työllistävä teollisuu-
denala on elintarviketeollisuus, joka työllistää Oulun alueella noin 900 henkilöä. Siksi tässä rapor-
tissa kuvataan lyhyesti myös viljelykasvien tuotantoa ja arvoketjua. Oulun seudun biotalous on ra-
portin mukaan numeroina taulukon 1 mukainen (esitetty myös raporttisarjan osassa 2, Kess & Arvo-
la 2014)  
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Taulukko 1. Oulun seudun biotalous  
Toimiala Liikevaihto 

M euroa 
Työntekijä-
määrä 

Yritysten  
määrä 

Elintarviketeollisuus 228 900 57 
Massa- ja paperiteollisuus* 100 600 5 
Sahateollisuus 98 500 66 
Energiahuolto 65 200 16 
Jätevesi- ja jätehuolto 25 350 30 
Metsätalous 26 300 175 
Muu teollisuus 42 200 29 
Maa-metsä ja kalatalous 41 400 257 

*Luvut BusinessOulun raportoimia jossa ei mukana Stora Enson Oulun ja Veitsiluodon tehtaiden eikä Metsä ryhmän Kemin tehtaan generoimaa 
liikevaihtoa jotka nostaisivat alueen liikevaihdon yli 2000 M€/v eikä työntekijämääriä jotka ovat jo näillä tehtailla yhteensä n. 1500 htv. 
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2 Metsäbiomassa ja keskeiset toimijat sen jalostuksessa 

Nykymuotoisen metsäteollisuuden kannattavuus Suomessa on heikentynyt vuodesta 2000 alkaen, 
tehtaita lakkautetaan ja tuotantoa on siirretty kasvaville markkina-alueille Keski-Eurooppaan, Etelä-
Amerikkaan ja Aasiaan. Samoin paperituotteissa on tapahtunut voimakasta markkinakehitystä jossa 
sanomalehti- ja painopaperien kysyntä on laskenut merkittävästi, pehmopaperien ja pakkausten ku-
lutuksen kasvaessa maltillisesti. Tuotannon keskittyminen alueellisesti on johtanut myös puukuidun 
tuotantokapasiteetin keskittymiseen sinne jossa biomassan kasvu on nopeaa, erityisesti on kehitetty 
Eteläisen Amerikan ja Aasina plantaasiviljelyksiä ja sellutehtaita.  

Pohjois-Pohjanmaan Metsäohjelmassa 2012–2015 (Repo & Heikkinen 2011) on asetettu tavoit-
teita erityisesti metsien hyödyntämiseksi biotalouden raaka-ainelähteenä. Suomessa bulkkituottei-
den kannattavuus on heikkoa koska alueellinen kulutus ja markkina on pieni, kuluttajat ja jatkoja-
lostus on kaukana ja logistiset kulut heikentävät Suomessa tuotettujen puumateriaalien kannatta-
vuutta. Kehitys onkin menossa kohti integroituja uusia biojalostamoja joista puusta jalostetaan eri-
laisia tuotteita; puumassaa (josta edelleen paperia, kartonkia, ym.), kemikaaleja ja muita biomateri-
aaleja sekä bioenergiaa (erityisesti sivuvirroista ja tähteistä). Biomassan laadun hallinta ja pyrkimys 
mahdollisimman korkean arvonlisän jalosteisiin lienee yksi merkittävimmistä lähivuosien T&K 
trendeistä (Dahl 2013). Biomassan laatuvaatimuksia ja jalostusta käsitellään kuvassa 1.  

 
Kuva 1. Metsäbiomassan kannattavimmat arvoketjut Suomessa – 2020.  
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Biotalous teollisessa mielessä tulee painottumaan lähitulevaisuudessakin sellun, paperin ja karton-
gin valmistukseen sekä puutuotteiden valmistukseen ja jalostukseen. Metsien vuotuisesta kasvusta 
Suomessa (100 Mm3/a) metsäteollisuus käyttää n. puolet.  Lisäksi puuta tuodaan ulkomailta n. 10 
Mm3 vuosittain (Taulukko 2).  

Taulukko 2. Metsäteollisuuden puunkäyttö Suomessa, nykytila 
Puunkäyttö Mm3/a Mt/a 
Metsäteollisuuden puunkäyttö  53 + 10 27.09 
paperi  7.65 
kartonki   2.95 
sellu  7.05 
havusahatavara  10.1 
vaneri  1.09 

Metsäbiomassasta voidaan valmistaa kaikkia niitä tuotteita, joissa on hiiltä ja vetyä (mm. liikenne-
polttoaineet, muovien raaka-aineet, uudet kuitutuotteet ja komposiitit). Monituotekonseptien kan-
nattavuuden kannalta raaka-aineen saatavuudella ja hinnalla on suuri merkitys. Haasteena on löytää 
kannattavimmat ja kestävimmät valmistusreitit, alueellisen toiminnan synergiat myös yli toimialo-
jen. Lisäksi uusien prosessien ja tuotteiden täytyy olla kestäviä (mm. ympäristö-, talous- ja sosiaali-
nen ulottuvuus).  

Globaalisti kiertokuidun kysyntä on kasvavalla trendillä. Paperin ja erityisesti kartongin valmis-
tus nojautuu maailmalla suuresti kierrätyskuituun. Paperinkeräys on erittäin korkealla tasolla teollis-
tuneissa maissa ja sitä ei voida käytännössä enää tehostaa. Tuotevalikoimasta johtuen teoreettinen 
keräysaste voi olla n. 90 % ja kun huomioidaan tosiasia, että yksittäistä kuitua voidaan kierrättää 
keskimäärin n. 5 kertaa, tarvitaan uutta tuoretta kuitua kiertoon n. 25–30 %. Painopaperinkulutuk-
sen pienentyminen on johtamassa maailmanlaajuiseen kiertokuitupulaan ja raaka-aineen laadun 
heikkenemiseen. Tästä johtuen neitseellisestä havukuidusta tehdyillä tuotteilla tulee olemaan jatkos-
sakin kysyntää ja hinnat saattavat nousta vaikka yksittäiset tuotelajit tulevat supistumaan voimak-
kaasti, kuten em. painopaperit. Lyhytkuitusellun kohdalla tilanne voi olla päinvastainen ja sitä tulee 
mahdollisesti olemaan ylimäärin markkinoilla johtuen kasvavasta Etelä-Amerikan puuplantaaseihin 
perustuvasta selluteollisuudesta. Elintarvikekartongeissa kiertokuidun suosio on laskenut lähinnä 
raaka-aineen kontaminoitumisen ja hygieniasyiden, mutta myös vaatimattomien mekaanisten lu-
juusominaisuuksien takia. Toisaalta tällä alueella löytyy uusia sovelluskohteita, esim. kiertokuitu-
kartongeissa käytettävät nanoselluloosapohjaiset filmit, pinnoitukset ja laminoinnit sekä lujituslisä-
aineet. 

Lignoselluloosaperäinen biomassa tarjoaa monia etuja verrattuna tärkkelysperäisiin biomassoihin 
koska sitä on runsaasti eikä se kilpaile ruoan ja rehuntuotannon kanssa. Pohjois-Suomella on kaikki 
edellytykset siirtyä kestävän biomassatuotannon arvoketjun kärkeen maailmanlaajuisesti. Alueella 
on huomattavan paljon biomassaesiintymiä, hyvin kehittynyt infrastruktuuri, teknistä ja ympäristö-
osaamista sekä pitkät yhteistyöperinteet alueen eri osien välillä. Uusien tuotteiden ja tuotekonsepti-
en tärkeys on tunnistettu mm. Metsäklusterin strategisessa tutkimusagendassa ja Suomen puutuote-
teollisuuden strategiatyön loppuraportissa. Metsäbiomassan hyödyntämisen arvoketju on merkittävä 
monien alojen työllistäjä. Joitakin merkittävimpiä metsäbiomassan jalostukseen kytkeytyviä toimi-
aloja on esitetty kuvassa 2. Yhteistä niille on, että kaikissa niissä tuotteeseen (puuhun eri muodois-
saan) muodostuu lisäarvoa. 



70 
 

 

Kuva 2. Metsäbiomassan arvoverkko. 

Suomessa on viime vuosikymmeninä keskitytty virittämään huippuunsa tuotantoketjua, jossa puu 
liikkuu tehokkaasti metsästä tehtaalle ja jalostuu kilpailukykyiseen hintaan paperiksi. Metsäbiomas-
saan tuotteistuksen, monipuolisen ja tehokkaan käytön kannalta tämä ei kuitenkaan riitä vaan eri 
toimialojen haasteita ratkomaan tarvitaan muutakin kuin hyvä hankintaketju. Uusien tuotantoketju-
jen näkökulmasta eri toimijoiden yhteistyö metsäteollisuuden kanssa on toki erittäin hedelmällistä, 
sillä esimerkiksi biomateriaalien ja biopolttonesteiden tuotannon organisoiminen massan- ja pape-
rinvalmistuksen yhteyteen tarjoaisi monenlaisia synergiahyötyjä. Uudet tuotantomahdollisuudet 
hyötyvät suoraan siitä, että koko tuotantoprosessia materiaalin hankinta ja jätteiden käsittely lukuun 
ottaen ei tarvitse organisoida ja rakentaa, vaan tuotanto voidaan liittää esimerkiksi raaka-aineen 
olemassa olevaan hankintaketjuun tai massanvalmistuksen vaiheisiin. Toisaalta tämä tilanne myös 
asettaa haasteita uusien arvoketjujen luomiselle. Uudet tuotteet eivät välttämättä saumattomasti sovi 
yhteen olemassa olevan massa- ja paperiteollisuuden liiketoiminnan tai käytössä olevan teknologian 
kanssa, sillä ne voivat olla esimerkiksi mittakaavaltaan liian pieniä jotta perinteinen teollisuus kiin-
nostuisi kehittämään niitä (Peltola 2007). 

Monien paperituotteiden osalta asiakasarvoketjuja ohjaa pitkälti sähköisen viestinnän nopea kehi-
tys. Puurakentamisessa haasteena on uusien liiketoimintatapojen löytäminen ja puutuoteteollisuu-
den verkottuminen rakentamisen arvoketjuihin, jotta puusta rakentaminen olisi paremmin kilpailu-
kyistä betoni- ja teräsrakentamisen kanssa. Puupohjaisten biojalosteiden ja liikenteen biopolttones-
teiden tuotannon haasteena puolestaan on teknologian kehittäminen ja kokonaan uusien arvoketju-
jen synnyttäminen – bio-peräisen raaka-aineen käyttö on yrityksille itsessään vain vihreää lisäarvoa 
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tuottavaa toimintaa, ei kannattavan liiketoiminnan peruste. Biomateriaalien osalta ympäristöarvoja 
(kierrätettävyys, hiilinielu, biohajoavuus, ym.) tärkeämpiä argumentteja ovatkin keveys, kustannus-
tekijät ja integroitu toiminnallisuus. Luontomatkailussa ja metsien virkistyskäytössä liiketoiminnan 
kehittämisen haasteet liittyvät uusien palveluliiketoimintamallien synnyttämiseen.  

Pohjois-Suomessa on merkittävästi metsäbiomassaa ja sen kasvu on jo pitkään ylittänyt teollisen 
ja kotitalouksien kysynnän. Seuraavassa esitellään lyhyesti puun teollisen hyödyntämisen arvoket-
jun merkittävimpiä alueellisia toimijoita (135 kpl) jotka jakautuvat eri osiin arvoketjua puun tuotan-
nosta ja korjuusta sahatoimintaan, talo- ja rakennusteollisuuteen, paperiteollisuuteen sekä puutuote-
teollisuuteen. Listaus osoittaa alueella olevan hyvin monimuotoista ja suuren kehityspotentiaalin 
omaavaa metsäbiomassan jalostustoimintaa. Biomassan jalostus työllistää tällä hetkellä Pohjois-
Suomen alueella (Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi) n. 3700 henkilöä. Osa toimijoista linkittyy myös 
kappaleessa 5 kuvattuihin biomateriaalien, biokomposiittien ym. valmistajiin ja jalostajiin sillä ma-
teriaalitekniikan ja tuotteiden valmistuksen alueella jyrkkää raaka-aineperusteista rajanvetoa on 
hankalaa ja toisaalta tarpeetonta tehdä. 

 

Aallon Kaluste Oy 
Aallon Kaluste on perinteikäs Pohjois-Pohjanmaalainen puusepänliike, jonka päätuotteita ovat keit-
tiöiden, makuu-, wc-, kylpy- ja kodinhoitohuoneiden sekä eteistilojen kalusteet, myös erikoismitoi-
tetut kalusteet.  

Kotipaikka:    Ii 
Liikevaihto (M€):   0,57 
Henkilöstö:    5 
Päätoimiala:   Keittiökalusteet 
Toimialatarkennus:   - 

Binja Oy 
Binja on vuonna 1984 perustettu Iissä toimiva, tiivistyslistojen ja turvalistojen valmistaja.  

Kotipaikka:    Ii 
Liikevaihto (M€):   0,45 
Henkilöstö:    4 
Päätoimiala:   Rakennustuotteet 
Toimialatarkennus:   Puulistat 

Cent-Listat Oy 
Cent-Listat on sekä tuotemerkki että Suomen laadukkaimpiin kuuluva alansa tehdas, joka valmistaa 
sisustuslistat ja paneelit puuvalmiina sekä pintakäsiteltyinä.  

Kotipaikka:    Helsinki (Kalajoki) 
Liikevaihto (M€):   4,63 
Henkilöstö:    19 
Päätoimiala:   Rakennustuotteet 
Toimialatarkennus:   Sisustuslistat, Sisustuspaneelit 

Chempolis 
Biojalostamoiden kehittäjä ja toimittaja. 

Kotipaikka:    Oulu 
Liikevaihto (M€):   29 
Henkilöstö:    4 
Päätoimiala:   Korsibiomassan jalostus, konsultointi ja tehdassuunnittelu 
Toimialatarkennus:   Teknologiakehitys 
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Data-Wood Oy 
Data-Wood Oy on vuonna 1987 perustettu puualalla toimiva yritys. Tällä hetkellä yrityksen päätoi-
miala on huonekalukomponenttien valmistaminen puusta. Lisäksi se valmistaa puisia lahjatavara-
komponentteja, tarjottimia ja sermejä.  

Kotipaikka:    Posio 
Liikevaihto (M€):   0,04 
Henkilöstö:    1 
Päätoimiala:   Puutuotteet 
Toimialatarkennus:   Huonekalukomponentit 

DS Smith Packaging Pakkausjaloste Oy 
Johtava eurooppalainen pakkausalan yritys, joka valmistaa asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöityjä 
pakkauksia, myynninedistämistuotteita kuten yksilölliset hyllyvalmiit myymäläpakkaukset sekä 
laaja valikoima aaltopahvikontteja, joista on saatavilla runsaasti erilaisia aaltotyyppejä.  

Kotipaikka:    Ii 
Liikevaihto (M€):   7,96 (konsernin tulos) 
Henkilöstö:    5 (arvio) 
Päätoimiala:   Pakkaukset 
Toimialatarkennus:   Pahvituotteet, aaltopahvituotteet 

E.T. Listat Oy 
E.T. Listat Oy on johtava suomalainen rakennuslistojen ja -profiileiden sekä sisustuspaneeleiden 
valmistaja. E.T. Listat Oy valmistaa kaikki puulistat kotimaisesta erikoisluokan männystä (EM) tai 
vähäoksaisesta (VM) männystä. Useat listamallit sekä paneelit valmistetaan myös MDF:nä, val-
miiksi pintakäsiteltynä tai pinnoitettuna. 

Kotipaikka:    Ylivieska 
Liikevaihto (M€):   18,99 
Henkilöstö:    102 
Päätoimiala:   Rakennustuotteet 
Toimialatarkennus:   Sisustuslistat, Lattialaudat 

Edux-Ovet Oy 
Toiminta nimellä Edux-ovet Oy vuodesta 2004. Edux®-tuotteet valmistetaan nykytekniikalla kor-
kein laatuvaatimuksin luontoa kunnioittaen. Edux®-ovista ei erity haitallisia kaasuja sisäilmaan. 

Kotipaikka:    Nivala 
Liikevaihto (M€):   3,35 
Henkilöstö:    26 
Päätoimiala:   Rakennustuotteet 
Toimialatarkennus:   Ovet 

Eskopuu Oy 
Eskopuun pääasiallisia asiakkaita ovat Suomessa toimivat rakennusliikkeet. Nykyään Eskopuu on 
yksi Euroopan tehokkaimmista ikkunanvalmistajista. Vuodesta 2006 alkaen Eskopuu on ollut osa 
Inwido-konsernia, joka on pohjoismainen markkinajohtaja.  

Kotipaikka:    Kannus 
Liikevaihto (M€):   23,98 
Henkilöstö:    142 
Päätoimiala:   Rakennustuotteet, puu- ja alumiini-ikkunat sekä parvekeovet 
Toimialatarkennus:   Ikkunat, Ovet 
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Haapajärven Ha-Sa Oy, Haapajärven saha  
Tänään HASA on nykyaikainen sahayhtiö, jolla on tuotantolaitokset Haapajärvellä ja Haapavedellä. 
Sahauskapasiteetti 300 000 m3. 

Kotipaikka:    Haapajärvi 
Liikevaihto (M€):   42,19 
Henkilöstö:    130 
Päätoimiala:   Sahatavara 
Toimialatarkennus:   - 

Haapaveden Puukaluste Oy 
Haapaveden Puukaluste Oy on Suomen tunnetuimpia erikoiskalusteiden valmistajia. Yritys toimit-
taa mittatilauskalusteita niin uudisrakennuksiin kuin saneerauskohteisiinkin koko maan alueella. 
Haapaveden Puukalusteen erikoisalaa ovat vaativat, suuret projektit. 

Kotipaikka:    Haapavesi 
Liikevaihto (M€):   3,36 
Henkilöstö:    24 
Päätoimiala:   Keittiökalusteet 
Toimialatarkennus:   Kalusteet 

Haapaveden Puusepät Ky 
Rakennus- ja puusepän tuotteet, ovet, ikkunat, portaat, ruokailuryhmät, erilaiset listat ja paneelit 
sekä kaiken muun mitä puusta voi valmistaa mittatilauksena. Tukkipuut hankitaan lähialueen met-
sänomistajilta, sekä yhtiöiltä – lisäksi erilaiset jalopuut. 

Kotipaikka:    Haapavesi 
Liikevaihto (M€):   - 
Henkilöstö:    - 
Päätoimiala:   Rakennustuotteet 
Toimialatarkennus:   Ikkunat, Ovet, Sisustuslistat 

Hatrick Oy 
Hatrick valmistaa tuotannossaan turva- ja äänieristys-sisäikkunoita sekä tyyppihyväksyttyjä sisäpa-
lonsuojaikkunoita. Palonsuojaikkunoita valmistetaan sekä ulko- että sisäkäyttöön.  

Kotipaikka:    Nivala 
Liikevaihto (M€):   2,93 
Henkilöstö:    20 
Päätoimiala:   Rakennustuotteet 
Toimialatarkennus:   Ikkunat 

Hirsiykköset (Valtim Oy) 
Hirsirakennukset asumiseen ja vapaa-aikaan. Toimipaikka ja tuotantotilat sijaitsevat Muhoksella. 
Hirsiykköset on perheyritys ja nykyisin Valtim Oy:n tuotemerkki. 

Kotipaikka:    Muhos 
Liikevaihto (M€):   0,28 
Henkilöstö:    4 
Päätoimiala:   Hirsitalot 
Toimialatarkennus:   - 
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Honkamajat Finland Ltd Oy 
Oy Honkamajat Finland Ltd on kansainvälinen kasvuyritys, joka toimittaa yksilöllisiä ja laadukkai-
ta hirsitaloja ympäri maailmaa.  

Kotipaikka:    Oulu 
Liikevaihto (M€):   4,22 
Henkilöstö:    29 
Päätoimiala:   Hirsitalot 
Toimialatarkennus:   - 

HR-Ikkunat RUHKALA OY 
Tuotteina puuikkunat ja puu-alumiini rakenteiset ikkunat. 

Kotipaikka:    Kalajoki 
Liikevaihto (M€):   3,16 
Henkilöstö:    28 
Päätoimiala:   Rakennustuotteet 
Toimialatarkennus:   Ikkunat, Ovet 

Iin Fasadi Oy 
Iin Fasadi valmistaa pientaloja, julkisrakennuksia ja teollisuustiloja mittojen mukaan. Iin Fasadi on 
tunnettu hyvin lämpöeristetyistä, energiatehokkaista rakenneratkaisuistaan, ja myös matalaener-
giatalojen suunnittelusta ja rakentamisesta. 

Kotipaikka:    Ii 
Liikevaihto (M€):   10,74 
Henkilöstö:    57 
Päätoimiala:   Talot 
Toimialatarkennus:   - 

Iin Puu- ja Metallituote 
Valmistaa yritysasiakkaiden (mm. talotehtaat) tarpeisiin kappaletavaraa ja erilaisia suurelementtejä. 

Kotipaikka:    Ii 
Liikevaihto (M€):   - 
Henkilöstö:    - 
Päätoimiala:   Hirsitalot 
Toimialatarkennus:   - 

Iin Puunjalostus Oy 
Iin Puunjalostus Oy on vuonna 1962 perustettu perheyritys. Tehdas valmisti alun perin ikkunoiden 
ja ovien lisäksi mm. keittiönkaappeja ja väliovia, 90-luvun alussa tuotanto keskittyi ikkunoihin ja 
oviin. 

Kotipaikka:    Ii 
Liikevaihto (M€):   2,88 
Henkilöstö:    16 
Päätoimiala:   Rakennustuotteet 
Toimialatarkennus:   Ikkunat, Ovet 
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Ikihirsi Oy 
Kemijärveläinen, Lapin johtava hirsitalotehdas, Ikihirsi Oy, valmistaa Suomen Lapissa hirsiraken-
nuksia yli 30 vuoden kokemuksella. Kemijärven tehtaan lisäksi toimipiste on Rovaniemellä. 

Kotipaikka:    Kemijärvi 
Liikevaihto (M€):   4,47 
Henkilöstö:    22 
Päätoimiala:   Hirsitalot 
Toimialatarkennus:   - 

Isoniemen Puusepänliike Oy 
Kotipaikka:    Toholampi 
Liikevaihto (M€):   1,21 
Henkilöstö:    12 
Päätoimiala:   Rakennustuotteet 
Toimialatarkennus:   Ovet, Ikkunat 

Jaara Kiinteistöt Oy 
Kotipaikka:    Ii 
Liikevaihto (M€):   0,18 
Henkilöstö:    - 
Päätoimiala:   Hirsitalot 
Toimialatarkennus:   - 

Jetta-Talo Oy 
Jetta-Talo on osa Perhossa toimivaa Jetta konsernia. Jetta-Talon lisäksi konserniin kuuluu sahausta 
ja jatkojalostusta harjoittava Jet-Puu Oy. Perhon tehtaan oma sahalaitos, valikoitu puutavara ja oma 
jalostusketju tuottavat varmaa ja taattua laatua.  

Kotipaikka:    Perho 
Liikevaihto (M€):   19,96 
Henkilöstö:    100 
Päätoimiala:   Talot 
Toimialatarkennus:   Sahatavara 

Jiiri-Ikkunat Oy 
Kotipaikka:    Nivala 
Liikevaihto (M€):   0,98 
Henkilöstö:    12 
Päätoimiala:   Rakennustuotteet 
Toimialatarkennus:   Ikkunat 

Jokilaakson Levy ja Kaluste Oy 
OMEGA-KEITTIÖT on keittiö- ja kodin muita kiinteitä kalusteita valmistava yritys.  

Kotipaikka:    Ylivieska 
Liikevaihto (M€):   3,45 
Henkilöstö:    12 
Päätoimiala:   Keittiökalusteet 
Toimialatarkennus:   - 
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Joual Ky (SUVI keittiöt) 
Joual Ky - Suvi Keittiöiden valmistaja vuodesta 1986. Keittiöt, keittiökalusteet, eteiskalusteet, liu-
kuovet, WC kalusteet, kylpyhuonekalusteet, kiintokalusteet, erikoiskalusteet ja kodinhoitohuoneka-
lusteet, komerot, ja uudet keittiön ovet. 

Kotipaikka:    Kempele 
Liikevaihto (M€):   - 
Henkilöstö:    - 
Päätoimiala:   Keittiökalusteet 
Toimialatarkennus:   - 

JR-Wood Oy 
Sahattu ja höylätty lujuusluokiteltu puutavara, Vuorilaudat, ulkoverhouspaneelit sekä sisäpuolen 
listat, puuvalmiina, kaikilla sävyillä pohja- ja pintamaalattuna, määrämittaan katkottuna tai pitkänä 
tavarana 

Kotipaikka:    Haapajärvi 
Liikevaihto (M€):   2,05 
Henkilöstö:    11 
Päätoimiala:   Puutuotteet 
Toimialatarkennus:   Paneelit 

Junnikkala Oy 
Kotipaikka:    Kalajoki 
Liikevaihto (M€):   62,72 
Henkilöstö:    122 
Päätoimiala:   Sahatavara 
Toimialatarkennus:   - 

Jussi Sutela Oy 
Tilaustyönä rakennusprojekteja puusta, mm. Kuopion kauppahallin ikkunat ja Oulun Tuomiokapitu-
lin kattokoriste, sekä kotien ikkunat, ovet, tv-tasot, huonekalut ja massiivijalopuiset ruokapöydät. 

Kotipaikka:    Liminka 
Liikevaihto (M€):   0,29 
Henkilöstö:    3 
Päätoimiala:   Puutuotteet 
Toimialatarkennus:   - 

Kaluste-Tölli Oy 
Kaluste Tölli Oy valmistaa keittiökalusteet ja muut kodinkalusteet.  

Kotipaikka:    Tyrnävä 
Liikevaihto (M€):   0,37 
Henkilöstö:    3 
Päätoimiala:   Keittiökalusteet 
Toimialatarkennus:   Puutuotteet 

Kannalan Huvilat Oy 
Keskittynyt piharakennusten valmistamiseen. 

Kotipaikka:    Ylitornio 
Liikevaihto (M€):   1,56 
Henkilöstö:    11 
Päätoimiala:   Rakennustuotteet 
Toimialatarkennus:   Piharakennukset 
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Kannustalo Oy 
Räätälöity Kannustalo suunnitellaan mittatilaustyönä. 

Kotipaikka:    Kannus 
Liikevaihto (M€):   5,90 
Henkilöstö:    73 
Päätoimiala:   Talot 
Toimialatarkennus:   - 

 

Kaskipuu Oy  
Yrityksellä on tehtaat Ylikiimingissä ja Haapajärvellä. Tuotevalikoimaan kuuluu maalatut ja puiset 
ulko-ovet.  

Kotipaikka:    Oulu 
Liikevaihto (M€):   50,00 
Henkilöstö:    120 
Päätoimiala:   Rakennustuotteet 
Toimialatarkennus:   Ovet 

Kastelli-talot Oy 
Kotipaikka:    Oulu 
Liikevaihto (M€):   108,00 
Henkilöstö:    278 
Päätoimiala:   Talot 
Toimialatarkennus:   - 

Kaustisen Elementtivalmiste Oy 
Varasto- ja kellarikomeroiden valmistusta mittatilaustyönä. Tuotevalikoimaan kuuluvat lisäksi eri-
laiset verkkoelementit, kuten verkkoseinät, verkko- ja peltiovet, terassi- ja aitaelementit sekä jul-
kisivuritilät. 

Kotipaikka:    Kaustinen 
Liikevaihto (M€):   2,76 
Henkilöstö:    22 
Päätoimiala:   Puutuotteet 
Toimialatarkennus:   Varastokomerot, Verkkoelementit 

Keittiökaluste Haapavesi 
Täyden palvelun kiinto- ja keittiökalustetoimittaja Haapavedellä. Toimittaa keittiökalusteita ilman 
asennuspalvelua myös kauemmaksi. 

Kotipaikka:    Haapavesi 
Liikevaihto (M€):   - 
Henkilöstö:    - 
Päätoimiala:   Keittiökalusteet 
Toimialatarkennus:   - 
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Kellon Puu Oy 
Kellon Puu Oy on haukiputaalainen Kellon Holstinmäellä toimiva puutavara-alan yritys. Listat, 
paneelit, ulkoverhous, mökit. Mitallistettu puutavara, -Sahatavara, -Painekyllästetty puutavara, -
Lujuusluokiteltu puutavara, -Puusepänkuiva puutavara, -Laudelaudat, -Liimalevyt, -Muut höylä-
tuotteet 

Kotipaikka:    Oulu 
Liikevaihto (M€):   0,66 
Henkilöstö:    4 
Päätoimiala:   Sahatavara 
Toimialatarkennus:   - 

Keminmaan Puurakenne Oy 
Kattoristikkotehdas perinteisestä harjaristikosta yksilöllisesti suunniteltuihin erikoisristikoihin. Puu-
raaka-aine on pohjoisen hitaasti kasvanutta, tiukkasyistä kuusta. 

Kotipaikka:    Keminmaa 
Liikevaihto (M€):   6,40 
Henkilöstö:    12 
Päätoimiala:   Rakennustuotteet 
Toimialatarkennus:   Kattoristikot 

Kempeleen Kaluste Oy 
Valmistaa keittiökalusteiden ohella myös muita kodin kiintokalusteita, mm. kodinhoito- ja kylpy-
huonekalusteita sekä erilaisia komerokokonaisuuksia. 

Kotipaikka:    Kempele 
Liikevaihto (M€):   0,70 
Henkilöstö:    8 
Päätoimiala:   Keittiökalusteet 
Toimialatarkennus:   - 

Kensapuu Oy 
Kotipaikka:    Kalajoki 
Liikevaihto (M€):   9,32 
Henkilöstö:    77 
Päätoimiala:   Keittiökalusteet 
Toimialatarkennus:   Kalusteovet 

Kiimingin Kaluste Oy 
Kotipaikka:    Oulu 
Liikevaihto (M€):   3,68 
Henkilöstö:    18 
Päätoimiala:   Puutuotteet 
Toimialatarkennus:   Puukalusteet 

Kivistön Lomamökit Oy 
Kotipaikka:    Sievi 
Liikevaihto (M€):   5,71 
Henkilöstö:    - 
Päätoimiala:   Talot 
Toimialatarkennus:   - 
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Koillisen Mittarakenne Oy 
Valmistaa kaikkia kattoristikkotyyppejä asiakkaan toiveiden mukaisesti pohjoisen kestävästä ja ti-
heäsyisestä kuusesta.  

Kotipaikka:    Kuusamo 
Liikevaihto (M€):   0,74 
Henkilöstö:    1 
Päätoimiala:   Rakennustuotteet 
Toimialatarkennus:   Kattoristikot 

Konsta-Talot Oy 
Konsta-Talot Oy:n erikoistuotteet ovat valmiina paikalle siirrettävät saunat ja aitat. Suurin osa val-
mismallistosta on tehty 70x145mm höylähirrestä, näitä tuotteita valmistuu tehtaalta noin 200 kappa-
letta vuodessa.  

Kotipaikka:    Kaustinen 
Liikevaihto (M€):   0,97 
Henkilöstö:    5 
Päätoimiala:   Hirsitalot 
Toimialatarkennus:   - 

Koralli-Tuote Oy 
Koralli-Tuote Oy on asiantuntijayritys, joka on erikoistunut julkisten tilojen vaativiin kalusteratkai-
suihin. Erityisalaa ovat hoiva-alan kalusteet ja julkisten tilojen ratkaisut muun muassa oppilaitoksiin 
ja vastaanotto- sekä asiakaspalvelutiloihin. Kuulu Suomen johtaviin sairaalakalusteiden kokonais-
toimittajiin.  

Kotipaikka:    Kokkola 
Liikevaihto (M€):   3,01 
Henkilöstö:    24 
Päätoimiala:   Keittiökalusteet 
Toimialatarkennus:   - 

Korsu Ovet Oy 
Kotipaikka:    Raahe 
Liikevaihto (M€):   2,76 
Henkilöstö:    14 
Päätoimiala:   Rakennustuotteet 
Toimialatarkennus:   Ovet, Väliseinäikkunat 

Kuiva-Kaluste Oy 
Valmistaa tilauksesta kaikenlaisia kalusteita halutuilla mitoilla, myös erilaiset laminointityöt. 

Kotipaikka:    Ii 
Liikevaihto (M€):   0,51 
Henkilöstö:    5 
Päätoimiala:   Keittiökalusteet 
Toimialatarkennus:   - 
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Kurtin Saha Oy 
Pohjois-Kuusamossa Käylän kylässä sijaitseva puun sahausta ja höyläystä harjoittava yritys. Tuote-
valikoima sisältää saha- ja höylätavaraa, myös painekyllästettynä.  

Kotipaikka:    Kuusamo  
Liikevaihto (M€):   0,11 
Henkilöstö:    1 
Päätoimiala:   Sahatavara 
Toimialatarkennus:   - 

Kuusamo Hirsitalot Oy 
Yksi Suomen arvostetuimmista ja suurimmista hirsitalo- ja -huvilavalmistajista.  

Kotipaikka:    Kuusamo 
Liikevaihto (M€):   13,53 
Henkilöstö:    40 
Päätoimiala:   Hirsitalot 
Toimialatarkennus:   - 

Kuusamon Kelomestarit Oy 
Rakentaa loma-asunnot, kelotalot, kelomökit ja -saunat sekä erikoisrakennukset kuten ravintolat, 
lepotalot yms. käsityönä laadukkaasti valikoiduista raaka-aineista. 

Kotipaikka:    Kuusamo 
Liikevaihto (M€):   0,65 
Henkilöstö:    4 
Päätoimiala:   Hirsitalot 
Toimialatarkennus:   - 

Kuusamon Taloelementti Oy 
Kuusamon Taloelementti Oy on vuonna 1998 perustettu kuusamolainen puuelementtivalmistaja. 
Rakentaa elementit kaikkiin kohteisiin mittatilaustyönä pohjoisen lujasta ja tiukkasyisestä puusta. 

Kotipaikka:    Kuusamo 
Liikevaihto (M€):   0,48 
Henkilöstö:    7 
Päätoimiala:   Rakennustuotteet 
Toimialatarkennus:   Puuelementit 

Ky Kålan Höyrysaha 
Kotipaikka:    Kokkola 
Liikevaihto (M€):   - 
Henkilöstö:    - 
Päätoimiala:   Sahatavara 
Toimialatarkennus:   Puun sahaus, höyläys ja kyllästys 

Köökinikkarit T. Näppä Oy 
Köökinikkarit Oy on oululainen kodin- ja julkiskalusteita suunnitteleva ja valmistava yritys.  

Kotipaikka:    Oulu 
Liikevaihto (M€):   0,63 
Henkilöstö:    7 
Päätoimiala:   Keittiökalusteet 
Toimialatarkennus:   - 
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Lameltec Oy 
Kokopuu- ja liimapuuaihiot mm. ovi- ja ikkunateollisuuden, porrasteollisuuden ja kalusteteollisuu-
den tarpeisiin. Raaka-aineena on puhdas suomalainen mänty ja asiakastarpeiden mukaan myös eri 
jalopuut. Sivutuotteena syntyy biopolttoaineeksi käytettävää purua ja haketta. 

Kotipaikka:    Pyhäjärvi 
Liikevaihto (M€):   1,38 
Henkilöstö:    6 
Päätoimiala:   Rakennustuotteet 
Toimialatarkennus:   Liimapuutuotteet, Kokopuuaihiot 

Lampelan Saha Oy 
Kotipaikka:    Posio 
Liikevaihto (M€):   0,23 
Henkilöstö:    - 
Päätoimiala:   Sahatavara 
Toimialatarkennus:   puutavaran osto, sahaus, höyläys sekä aihioiden tuotanto ja myynti. 

Lapin Laude Oy 
Tunnetaan nykyisin maailman suurimpana saunanlauteita valmistavana yrityksenä.  

Kotipaikka:    Keminmaa 
Liikevaihto (M€):   0,97 
Henkilöstö:    12 
Päätoimiala:   Rakennustuotteet 
Toimialatarkennus:   Lauteet 

Lappiporras Oy 
Kotipaikka:    Kemi 
Liikevaihto (M€):   3,39 
Henkilöstö:    26 
Päätoimiala:   Rakennustuotteet 
Toimialatarkennus:   Portaat 

Lappituote E. Himanen Oy 
Lappituote Oy on valmistanut matkamuistoja 20 vuotta ja on alansa johtava yritys Suomessa. Tuot-
teissa käytetään pohjoisen materiaaleja - poronluu, koivu, kataja, visakoivu ja poronnahka. 

Kotipaikka:    Kemi 
Liikevaihto (M€):   1,72 
Henkilöstö:    15 
Päätoimiala:   Puutuotteet 
Toimialatarkennus:   Matkamuistot 

Lappset Group Oy 
Lappset Group Oy on yksi maailman johtavista leikkipaikkavälinevalmistajista. Lappset tarjoaa 
leikki- ja liikuntapaikkavälineiden lisäksi laajan valikoiman piha-, puisto- ja kadunkalusteita.  

Kotipaikka:    Rovaniemi 
Liikevaihto (M€):   53,55 
Henkilöstö:    346 
Päätoimiala:   Puutuotteet 
Toimialatarkennus:   Leikkipaikkavälineet 

 



82 
 

 

LapWall Oy 
Puurakenteisten elementtien valmistukseen erikoistunut yritys. 

Kotipaikka:    Pyhäntä 
Liikevaihto (M€):   7,09 
Henkilöstö:    39 
Päätoimiala:   Talot 
Toimialatarkennus:   Taloelementit 

LM-Kattoristikot Oy 
Kattoristikoiden valmistusta ja kuljetusta Pohjanmaan alueella. 

Kotipaikka:    Kaustinen 
Liikevaihto (M€):   0,57 
Henkilöstö:    3 
Päätoimiala:   Rakennustuotteet 
Toimialatarkennus:   Kattoristikot 

Lumia Keittiöt 
Tuotantoon kuuluu keittiökalusteiden lisäksi kaikki kodin kiintokalusteet, kuten kodinhoitohuo-
neen-, makuuhuoneen-, eteisen -ja wc:n kalusteet. Valmistaa keittiöitä niin perinteisestä, klassisesta, 
kuin modernistakin tyylistä pitävälle. 

Kotipaikka:    Siikalatva 
Liikevaihto (M€):   - 
Henkilöstö:    - 
Päätoimiala:   Keittiökalusteet 
Toimialatarkennus:   - 

Maler Oy 
Valmistaa sisustustuotteita mdf:stä, joka pinnoitetaan melamiini-, laminaatti- tai puuviilukalvolla. 
Tuotteita ovat mm. sisustuslistat ja -paneelit. Jatkojalostaa myös perinteistä mäntyä sekä kuusta 
listoiksi ja paneeleiksi. Valikoimassa myös aitojalopuisia sisustustuotteita, kuten kynnyksiä ja listo-
ja. 

Kotipaikka:    Ylivieska 
Liikevaihto (M€):   19,11 
Henkilöstö:    57 
Päätoimiala:   Rakennustuotteet 
Toimialatarkennus:   Sisustuslistat, Sisustuspaneelit 

Marttiini Oy 
Marttiinin puukkotehdas Rovaniemellä. Yritys on tänä päivänä laajentunut myös Suomen rajojen 
ulkopuolelle. Pärnussa, Virossa sijaitsee Marttiinin sivupiste, jossa valmistetaan puukon tuppia sekä 
pakataan tuotteita vientiä varten. 

Kotipaikka:    Rovaniemi 
Liikevaihto (M€):   5,48 
Henkilöstö:    45 
Päätoimiala:   Puutuotteet 
Toimialatarkennus:   Puukot 
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Matti-Ovi Oy, Laitila (Karmitehdas Posio) 
Matti-Ovi Oy on nyt Suomen johtava sisäoviyritys, jolla on ovitehtaat Laitilassa ja Alavudella sekä 
karmitehdas Posiolla.  

Kotipaikka:    Laitila (Posio) 
Liikevaihto (M€):   6,06 
Henkilöstö:    30 
Päätoimiala:   Rakennustuotteet 
Toimialatarkennus:   Sisäovet 

Metsä Fibre Kemi 
Maailman johtavia markkinasellun toimittajia, myyntivalikoima käsittää yli 20 sellulaatua. Markki-
naselluagentti joka myy Metsä Boardille ja Cenibralle kymmenen tehtaan tuotantoa Euroopassa ja 
Etelä-Amerikassa.  

Kotipaikka:    Helsinki (tehdas Kemissä) 
Liikevaihto (M€):   1314 (konsernin tulos) 
Henkilöstö:    169 
Päätoimiala:   Havu- ja lehtipuusellu 
Toimialatarkennus:   sellua pehmo- ja hienopaperin sekä lainerin valmistukseen (590 000 

tn/v) 

MSJ-Wood Oy 
MSJ-Wood OY on huonekalukomponentteja valmistava yritys jonka ydin on lohenpyrstöliitostek-
niikan tehokas käyttö eri komponenteissa. Keväällä 2007 MSJ-Wood Oy osti Jussi-puuportaan lii-
ketoiminnan ja näin laajensi tuotevalikoimaansa liimapuusta valmistettuihin koottaviin mökkipor-
taisiin. Asiakkaina ovat huonekaluja valmistavat ja myyvät yritykset. 

Kotipaikka:    Siikajoki 
Liikevaihto (M€):   0,68 
Henkilöstö:    8 
Päätoimiala:   Keittiökalusteet 
Toimialatarkennus:   Huonekalukomponentit 

 

Muurametalot Oy (talotehdas) 
Muurametalojen muuttovalmiit talot.  

Kotipaikka:    Jyväskylä (Tornio) 
Liikevaihto (M€):   31,55 
Henkilöstö:    93 
Päätoimiala:   Talot 
Toimialatarkennus:   - 

Nordic PolarHouse Oy 
Keminmaassa toimiva, vuonna 2000 perustettu PolarHouse valmistaa lämpöhirsirakenteisia, käyttä-
jiensä tarpeita vastaavia vapaa-ajan- ja omakotitaloja. 

Kotipaikka:    Keminmaa 
Liikevaihto (M€):   7,77 
Henkilöstö:    20 
Päätoimiala:   Hirsitalot 
Toimialatarkennus:   - 
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Oplax Oy 
Valmistaa puisia pakkauslavoja ja -alustoja Kemin, Oulun ja Tornion tehtailla. Rovaniemellä puis-
ten pakkaustuotteiden sekä lavojen, katosten ja laatikoiden valmistusta.  

Kotipaikka:    Oulu 
Liikevaihto (M€):   13,35 
Henkilöstö:    44 
Päätoimiala:   Puutuotteet 
Toimialatarkennus:   Pakkauslavat 

Oulaisten Kaluste ja Maalaus Oy 
Oulaisten Kaluste ja Maalaus toimittaa lähialueelle korkealaatuisia ja käytännöllisiä kalusteita. 

Kotipaikka:    Oulainen 
Liikevaihto (M€):   - 
Henkilöstö:    - 
Päätoimiala:   Keittiökalusteet 
Toimialatarkennus:   Kalusteet 

Oulaisten Puusepät Ky 
Oulaisten Puusepät Ky valmistaa tilaustyönä puurakenteiset ikkunat, ulko-ovet ja sisäportaat. 

Kotipaikka:    Oulainen 
Liikevaihto (M€):   - 
Henkilöstö:    - 
Päätoimiala:   Rakennustuotteet 
Toimialatarkennus:   Ikkunat, Ovet, Sisäportaat 

Oulun Hirsiset Oy 
Hirsiset on tänään kansainvälisesti tunnettu talotoimittaja. 

Kotipaikka:    Oulu 
Liikevaihto (M€):   - 
Henkilöstö:    - 
Päätoimiala:   Hirsitalot 
Toimialatarkennus:   - 

Oulun Kaluste-Pojat Oy 
Pääasiassa apteekkikalusteiden mutta myös julkistilojen kalusteita sekä erikoiskalusteita valmistava 
yritys. 

Kotipaikka:    Oulu 
Liikevaihto (M€):   0,67 
Henkilöstö:    7 
Päätoimiala:   Keittiökalusteet 
Toimialatarkennus:   Kalusteet 

Oulun OH-Pak ay 
Kotipaikka:    Oulu 
Liikevaihto (M€):   0,2 
Henkilöstö:    2 (arvio) 
Päätoimiala:   Paperi-, kartonki- ja pahvituotteiden valmistus 
Toimialatarkennus:   - 
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Oulun Puupinta Oy 
Kotipaikka:    Siikajoki 
Liikevaihto (M€):   1,78 
Henkilöstö:    11 
Päätoimiala:   Keittiökalusteet 
Toimialatarkennus:   Kalusteet 

Ounaspuu Oy 
Tuottaa monipuolisesti sahatavaraa asiakkaiden toiveiden mukaisesti. Tuotteita kuuluvat mm. pelk-
kahirret, höylätavarat ja painekyllästetty lautatavara. 

Kotipaikka:    Rovaniemi 
Liikevaihto (M€):   1,53 
Henkilöstö:    9 
Päätoimiala:   Sahatavara 
Toimialatarkennus:   - 

Oy Lahnakoski Ab 
Airojen ja melojen lisäksi valmistaa myös veneen lipputankoja sekä erilaisia veneilytarvikkeita 

Kotipaikka:    Kokkola 
Liikevaihto (M€):   1,52 
Henkilöstö:    18 
Päätoimiala:   Puutuotteet 
Toimialatarkennus:   Airot, Puutuotteet 

Oy Shinshowa Finland Ltd 
Puutaloustuotteiden tuottaminen, myynti, markkinointi, tuonti, vienti 

Kotipaikka:    Oulu 
Liikevaihto (M€):   10,88 
Henkilöstö:    55 
Päätoimiala:   Sahatavara 
Toimialatarkennus:   - 

Pantsarin Saha Oy 
Jatkojalostaa lappilaista tiukkasyistä puuta korkealaatuiseksi saha- ja höylätavaraksi. Tuotevalikoi-
maan kuuluvat kaikki yleisimmät rakentamiseen tarvittavat puumateriaalit. 

Kotipaikka:    Pello 
Liikevaihto (M€):   2,27 
Henkilöstö:    18 
Päätoimiala:   Sahatavara 
Toimialatarkennus:   - 

Pattijoen Kalustetekniikka Oy 
Asiakkaina ovat kiintokalusteiden valmistajat, asennusurakoitsijat ja tukkuliikkeet. Runkojen mate-
riaalina 16 mm M1-luokan melamiinipintaista lastulevy. Wc-kalusteiden runko on kosteudenkestä-
vää melamiinilevyä (P5). 

Kotipaikka:    Raahe 
Liikevaihto (M€):   2,63 
Henkilöstö:    17 
Päätoimiala:   Keittiökalusteet 
Toimialatarkennus:   Kalusteet 
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Pellopuu Oy 
Valmistaa liimapuutuotteita, hirsiaihioita, lamellihirttä, massiivihirttä ja hirsitaloja. Myy liimapuuta, 
hirsiaihioita ja valmistaa hirttä hirsiteollisuudelle sekä hirsikehikoita ja varusteltuja taloja. Materiaa-
lina arktista Pohjoista puuta: mäntyä ja kuusta. 

Kotipaikka:    Pello 
Liikevaihto (M€):   4,10 
Henkilöstö:    30 
Päätoimiala:   Rakennustuotteet 
Toimialatarkennus:   Liimapuutuotteet, Hirsituotteet, Hirsitalot 

Peltosellu Oy 

Kotipaikka:    Oulu 
Liikevaihto (M€):   - 
Henkilöstö:    2 
Päätoimiala:   Peltosellutehtaan raaka-ainehankinta, tutkimustyö. 
Toimialatarkennus:   - 

Pesosen Saha Oy 
Tuottaa teollisuuden tarvitsemaa sidontapuutavaraa, erikoissahatuotteet, esim. vanneura parruun, 
sivutuotteena hake ja kuori. sahan kapasiteetti on n. 10 000m3/v 

Kotipaikka:    Raahe 
Liikevaihto (M€):   1,55 
Henkilöstö:    8 
Päätoimiala:   Sahatavara 
Toimialatarkennus:   - 

Pohjanmaan Kreivi-Talo Oy 
Kotipaikka:    Kokkola 
Liikevaihto (M€):   0,92 
Henkilöstö:    14 
Päätoimiala:   Talot 
Toimialatarkennus:   - 

Pohjolan Design-Talo Oy 
Yhtiö on erikoistunut muuttovalmiiden omakotitalojen suunnitteluun ja valmistukseen - vuositasolla 
yli 500 muuttovalmistaloa. Design-Talolla on oma ulkoseinäelementtejä valmistava talotehdas Ni-
valassa sekä lvi- ja sähköistystöitä urakoitseva Design-Talo Tekniikka Iissä. Yritys toteuttaa myös 
alue- ja ryhmärakentamisprojekteja eri puolella Suomea.  

Kotipaikka:    Oulu 
Liikevaihto (M€):   72,63 
Henkilöstö:    127 
Päätoimiala:   Talot 
Toimialatarkennus:   -  
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Pohjois-Suomen Hirsitalokeskus Oy (Mammuttikoti) 
Mammuttikoti, aiemmin MammuttiHirsi, on perustettu vuonna 1991. Yrityksen pääkonttori ja teh-
das sijaitsevat Oulussa ja työllistää noin 120 henkilöä. 

Kotipaikka:    Ylikiiminki 
Liikevaihto (M€):   20,0 
Henkilöstö:    120 
Päätoimiala:   Talot 
Toimialatarkennus:   Hirsitalotehdas 

Pohri Oy 
Erikoistunut NR-kattoristikoiden, NR-elementtien sekä precut-tuotteiden valmistamiseen. Tuotteet 
valmistetaan kahdessa tehtaassa Evijärvellä ja Oulussa. Asiakkaina on hirsitalovalmistajia, taloteh-
taita, rakennusliikkeitä, kauppaketjuja sekä yksityisiä ihmisiä.  

Kotipaikka:    Oulu 
Liikevaihto (M€):   2,47 
Henkilöstö:    30 
Päätoimiala:   Rakennustuotteet 
Toimialatarkennus:   Kattoristikot 

Profin Oy 
Valmistaa lasiliukuseiniä, ikkunoita ja ovia. Profinin tunnetuin tuote on tällä hetkellä liukulasisei-
nät.  

Kotipaikka:    Pudasjärvi 
Liikevaihto (M€):   3,14 
Henkilöstö:    - 
Päätoimiala:   Rakennustuotteet 
Toimialatarkennus:   Lasiliukuseinät, Ikkunat, Ovet 

PRT-Forest 
Konsernin tytäryhtiöitä ovat mm. Pyhännän rakennustuote Oy (Jukka-talot, Pyhäntä 29,75 , 146 
hlö), Lappli-talot Oy (Tornio, 17,1 , 69 hlö), Kontiotuote Oy (Pudasjärvi, 53,58 , 252 hlö), Mellano 
Oy (Lapinlahti 14,53 , 142 hlö), Piklas Oy (Pyhäntä, 7,90 , 61 hlö) ja PRT-Wood Oy (Pyhäntä, 
20,69 , 80 hlö). 

Kotipaikka:    Pyhäntä 
Liikevaihto (M€):   134,70 
Henkilöstö:    - 
Päätoimiala:   Talot 
Toimialatarkennus:   - 

PS-Design Finland Oy 
PS-Design Finland Oy on suomalainen design-huonekaluja valmistava yritys.  

Kotipaikka:    Oulu 
Liikevaihto (M€):   - 
Henkilöstö:    - 
Päätoimiala:   Puutuotteet 
Toimialatarkennus:   Huonekalut 
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PS-Kaluste Päivärinta Ky 
Kalusteverstas. 

Kotipaikka:    Kuusamo 
Liikevaihto (M€):   - 
Henkilöstö:    30 
Päätoimiala:   Keittiökalusteet 
Toimialatarkennus:   Kalusteet, Sisäportaat 

Pudasjärven Puutuote Oy 
Yhtiön toimialana on puutavaran sahaus, höyläys, kyllästys, sahatavaran jatkojalostus, puutavaran 
tuonti, vienti, kauppa ja välitys, puusepänteollisuus, puuelementtien ja puurakenteiden valmistus. 

Kotipaikka:    Pudasjärvi 
Liikevaihto (M€):   0,05 
Henkilöstö:    - 
Päätoimiala:   Sahatavara 
Toimialatarkennus:   - 

Puumaster Oy (Salvos) 
Hirsimökkien, -saunojen ja -aittojen rakennuttaja. 

Kotipaikka:    Pyhäntä 
Liikevaihto (M€):   3,32 
Henkilöstö:    24 
Päätoimiala:   Rakennustuotteet 
Toimialatarkennus:   - 

Puupeukalo Oy  
Puupeukalo Oy on oululainen puuportaiden valmistamiseen erikoistunut yritys. 

Kotipaikka:    Oulu 
Liikevaihto (M€):   0,74 
Henkilöstö:    4 
Päätoimiala:   Rakennustuotteet 
Toimialatarkennus:   Portaat 

Puusepänliike Esko Leinonen 
Puusepänliike toimittaa puuporraspaketteja suunnittelusta asennukseen tai mittatilaustyönä.  

Kotipaikka:    Siikalatva 
Liikevaihto (M€):   - 
Henkilöstö:    - 
Päätoimiala:   Rakennustuotteet 
Toimialatarkennus:   Sisäportaat 

Puusepänliike Hangasvaara Oy 
Hangasvaara Oy valmistaa Kittilässä keittiö-, kylpyhuone- ja muita kodin kalusteita 

Kotipaikka:    Kittilä 
Liikevaihto (M€):   1,45 
Henkilöstö:    - 
Päätoimiala:   Keittiökalusteet 
Toimialatarkennus:   - 
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Puusepänliike Liias Oy 
Puusepänliike Liias Oy valmistaa yksilöllisiä sisustusratkaisuja asiakkaan tarpeiden mukaan, mitä 
tahansa portaista keittiöihin tai muihin uniikkeihin huonekaluihin. 

Kotipaikka:    Kalajoki 
Liikevaihto (M€):   0,17 
Henkilöstö:    - 
Päätoimiala:   Keittiökalusteet 
Toimialatarkennus:   Kalusteet 

Puusepänliike P. Kurikkala Ky 
Ovien ja ikkunoiden sekä muiden puusepäntuotteiden valmistus ja myynti sekä muu alaan liittyvä 
toiminta 

Kotipaikka:    Kalajoki 
Liikevaihto (M€):   - 
Henkilöstö:    - 
Päätoimiala:   Rakennustuotteet 
Toimialatarkennus:   Ovet, Ikkunat 

Puusepänliike Veljekset Anttila A 
Puutuotteiden valmistus ja kauppa 

Kotipaikka:    Perho 
Liikevaihto (M€):   - 
Henkilöstö:    - 
Päätoimiala:   Puutuotteet 
Toimialatarkennus:   - 

Puutavaraliike Puuruka Oy 
Kotipaikka:    Kuusamo 
Liikevaihto (M€):   0,05 
Henkilöstö:    - 
Päätoimiala:   Sahatavara 
Toimialatarkennus:   puun sahaus ja höyläys 

Puutuomela Oy (JT-TALO) 
T-TALO rakentaa valmistaloja kappaletavarasta yhdellä sopimuksella; sisustusvalmis- ja avaimet 
käteen- valmiit talot. 

Kotipaikka:    Oulu 
Liikevaihto (M€):   3,61 
Henkilöstö:    19 
Päätoimiala:   Talot 
Toimialatarkennus:   - 

Pyhäjoen Puu Oy 
Pyhäjoen Puu Oy:n päätuoteala on puutuoteteollisuus. Tärkeimmät tuotteet ovat perunalaatikot, 
sahatavaranippujen välirimat, puumatot, reunanauhat ja teollisuuden tarvitsemat erikoispakkauslaa-
tikot.  

Kotipaikka:    Pyhäjoki 
Liikevaihto (M€):   1,22 
Henkilöstö:    10 
Päätoimiala:   Puutuotteet 
Toimialatarkennus:   - 
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Pyhännän Puu-Top Oy 
Rakennuspuusepänteollisuuden tuotteiden valmistukseen erikoistunut yritys. Valmistaa valmiita ja 
puolivalmiita tuotteita toimialan muiden valmistajien ja jälleenmyyjien tarpeisiin. Erikoistunut sisä-
oven karmien valmistukseen oviteollisuuteen sekä rakennustarvikkeiden tukku- ja jälleenmyyjille. 

Kotipaikka:    Pyhäntä 
Liikevaihto (M€):   2,02 
Henkilöstö:    24 
Päätoimiala:   Rakennustuotteet 
Toimialatarkennus:   Sisäovien karmit 

Pölkky Oy 
Pölkky Oy on Pohjois-Suomen suurin yksityinen puunjalostaja.  

Kotipaikka:    Kuusamo 
Liikevaihto (M€):   112,90 
Henkilöstö:    230 
Päätoimiala:   Sahatavara 
Toimialatarkennus:   - 

Rantakankaan Saha 
Rantakankaan Saha on Rovaniemellä toimiva saha ja puutavaraliike. Myy puutavaraa kaikille asi-
akkaille niin yrityksille kuin yksityisille rakentajillekin.  

Kotipaikka:    Rovaniemi 
Liikevaihto (M€):   - 
Henkilöstö:    - 
Päätoimiala:   Sahatavara 
Toimialatarkennus:   - 

Ruukin Saha ja Höyläämö Ky 
Ruukin Saha ja Höyläämön tavoitteena on kasvaa lähivuosina maan suurimpien puuelementtival-
mistajien joukkoon. Tuotanto keskitetään rakennuselementteihin. 

Kotipaikka:    Siikajoki 
Liikevaihto (M€):   - 
Henkilöstö:    - 
Päätoimiala:   Rakennustuotteet 
Toimialatarkennus:   Puuelementit 

Samira Group Oy 
Samira Group Oy on Lapin suurin keloloma-asuntojen rakentaja ja yritys on erityisesti erikoistunut 
loma-asuntorakentamiseen  

Kotipaikka:    Oulu 
Liikevaihto (M€):   6,47 
Henkilöstö:    21 
Päätoimiala:   Hirsitalot 
Toimialatarkennus:   - 
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Sievin Kaluste Oy 
Sievin Kaluste Oy on Pohjois-Pohjanmaalla toimiva kalustealan yritys. Kaikki kodin kiintokalusteet 
eteisestä makuuhuoneeseen. Lisäksi valikoimaan kuuluvat Kirena-liukuovet ja -kaapistot.  

Kotipaikka:    Sievi 
Liikevaihto (M€):   0,90 
Henkilöstö:    9 
Päätoimiala:   Keittiökalusteet 
Toimialatarkennus:   Kalusteovet 

Sievin Puutuote Oy (TOLLIWOOD Oy) 
Sievin Puutuote Oy on Nivalassa toimiva liimapuutehdas. Se valmistaa liimapuuta teollisuuden tar-
peisiin. Yrityksen asiakkaina ovat hirsitalotehtaat, huvilaveistämöt, puutalotehtaat, puutavaraliik-
keet, huonekaluteollisuus ja rakennusteollisuus. Sievin Puutuote valmistaa mänty- ja kuusisahatava-
rasta lamellihirsiä, pilareita, pylväitä, sorvausaihioita sekä muuta liimattua puutavaraa. Joustava 
tuotanto mahdollistaa liimapuisten erikoispilarien ja -aihioiden valmistamisen. 

Kotipaikka:    Nivala 
Liikevaihto (M€):   0,49 
Henkilöstö:    3 
Päätoimiala:   Rakennustuotteet 
Toimialatarkennus:   Liimapuutuotteet 

Siparila Oy, Haapaveden tehdas 
Siparila Oy on palveleva puutoimittaja ja pintakäsittelijä. Tarjoaa asiakkaille tuotteita, ratkaisuja ja 
palveluja ulkoverhoiluun, sisustukseen, saunatiloihin sekä pihalle.   

Kotipaikka:    Jyväskylä (Haapavesi) 
Liikevaihto (M€):   17,81 
Henkilöstö:    94 
Päätoimiala:   Sahatavara 
Toimialatarkennus:   - 

Sorvi-Pojat Oy 
Sorvi-Pojat Oy on vuonna 1970 perustettu suomalainen perheyritys, erikoistuotteita rakennus-, por-
ras- ja huonekaluteollisuuden tarpeisiin. 

Kotipaikka:    Sievi 
Liikevaihto (M€):   0,92 
Henkilöstö:    4 
Päätoimiala:   Puutuotteet 
Toimialatarkennus:   - 

Stora Enso Fine Paper 
Oulun sellu- ja paperitehdas ovat osa Stora Enso-konsernia. Tehtaan vuosikapasiteetti on 1 125 000 
tonnia päällystettyä hienopaperia ja 360 000 tonnia pitkäkuitusellua. 

Kotipaikka:    Helsinki (Oulu) 
Liikevaihto (M€):   3293,89 (konsernin liikevaihto) 
Henkilöstö:    600 (Oulun toimipiste) 
Päätoimiala:   Sellu ja paperituotteet 
Toimialatarkennus:   Pitkäkuituista havusellua ja taidepainopaperia 
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Stora Enso Magazine Paper Veitsiluoto 
Veitsiluodon tehdas on Euroopan neljänneksi suurin paperi- ja kartonkitehdas. LWC ja MWC lajien 
tuotantokapasiteetti on 1020 000 t/v. Paperi- ja kartonkikoneen lisäksi Veitsiluodossa on sellutehdas 
ja saha.  

Kotipaikka:    Helsinki (Kemi) 
Liikevaihto (M€):   3293,89 (konsernin liikevaihto) 
Henkilöstö:    680 (paperitehdas) 
Päätoimiala:   Paperin, kartongin ja pahvin valmistus 
Toimialatarkennus:   - 

Suomen Lomakoti Oy 
Kotipaikka:    Vantaa (Sodankylä) 
Liikevaihto (M€):   5,46 
Henkilöstö:    12 
Päätoimiala:   Hirsitalot 
Toimialatarkennus:   - 

Suomen Rakennustuote Oy 
Puurunkoisia suurelementtejä sekä puutuotteiden jatkojalosteita.  

Kotipaikka:    Oulu 
Liikevaihto (M€):   1,81 
Henkilöstö:    15 
Päätoimiala:   Rakennustuotteet 
Toimialatarkennus:   Puutuote, Elementit, Kattoristikot 

Tapani Sarajärvi Oy 
Suurimpia puuraaka-aineen jalostajia koko Pohjois-Suomessa. Tuotantokapasiteetti mäntylevyn 
osalta on 10.000 m3/vuosi, komponenttien osalta 3.000 m3/vuosi. Osakkuusyhtiö Ranuan Ai-
hiotuote Oy valmistaa huonekaluja kotimaan markkinaan. Sarajärvi Furniture -toiminimellä on ke-
hitetty männylle uutta olomuotoa yhdistämällä massiivimänty ja oksaton mäntyviilu. -
mäntypuulevyt, erilaiset komponentit huonekalu-, keittiökaluste- ja rakennuspuusepänteollisuuteen, 
pintakäsitellyt komponentit 

Kotipaikka:    Ranua 
Liikevaihto (M€):   2,56 
Henkilöstö:    21 
Päätoimiala:   Rakennustuotteet 
Toimialatarkennus:   Puulevy, Huonekalukomponentit 

Teijo-Talot Pohjanmaa Oy 
Kotipaikka:    Halsua 
Liikevaihto (M€):   4,15 
Henkilöstö:    18 
Päätoimiala:   Talot 
Toimialatarkennus:   - 

Tervolan Saha ja Höyläämö Oy 
Kotipaikka:    Tervola 
Liikevaihto (M€):   11,56 
Henkilöstö:    21 
Päätoimiala:   Sahatavara 
Toimialatarkennus:   - 
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Tiimatalot Ky 
Kotipaikka:    Muhos 
Liikevaihto (M€):   2,00 
Henkilöstö:    15 
Päätoimiala:   Hirsitalot 
Toimialatarkennus:   - 

Tiivituote Oy 
Kotipaikka:    Haapajärvi 
Liikevaihto (M€):   47,55 
Henkilöstö:    233 
Päätoimiala:   Rakennustuotteet 
Toimialatarkennus:   Ikkunat, Ovet 

Tillman Oy 
Tillman Oy on puualan erikoisliike. Listavalikoimaan kuuluu yli 1000 erilaista listaprofiilia.  

Kotipaikka:    Muhos 
Liikevaihto (M€):   0,52 
Henkilöstö:    12 
Päätoimiala:   Sahatavara 
Toimialatarkennus:   Sisustuslistat 

Timapuu Oy Marttila 
Timapuu Oy Marttila on laadukkaita grillikotia, kotasaunoja ja huvimajoja valmistava perheyritys. 

Kotipaikka:    Tornio 
Liikevaihto (M€):   1,26 
Henkilöstö:    15 
Päätoimiala:   Puutuotteet 
Toimialatarkennus:   Puutuotteet 

TimberHirsi Oy 
Kotipaikka:    Haapavesi 
Liikevaihto (M€):   - 
Henkilöstö:    - 
Päätoimiala:   Hirsitalot 
Toimialatarkennus:   - 

TL-Keittiöt, Oulu 
TL-keittiöt on palveleva ja ammattitaitoinen kodin kiintokalusteita valmistava yritys. TL-keittiöt 
valmistaa keittiö- sekä muiden kalusteiden rungot.  

Kotipaikka:    Oulu 
Liikevaihto (M€):   - 
Henkilöstö:    - 
Päätoimiala:   Keittiökalusteet 
Toimialatarkennus:   Keittiökalusterungot 

TMI Oulun Laatikko 
Kotipaikka:    Kempele 
Liikevaihto (M€):   - 
Henkilöstö:    1 
Päätoimiala:   Laatikoita ja muita pahvituotteita 
Toimialatarkennus:   Aaltopahvin sekä paperi- ja kartonkipakkausten valmistus 



94 
 

 

Toivarin Saha Oy 
Puutavaran myynti, höyläys ja sisä- ja ulkoverhoilulaudan pintakäsittely.  

Kotipaikka:    Oulu 
Liikevaihto (M€):   - 
Henkilöstö:    
Päätoimiala:   Sahatavara 
Toimialatarkennus:   - 

Topi-Kalustaja Oy 
Topi-Kalustaja Oy – tutummin Topi-Keittiöt.  

Kotipaikka:    Kalajoki 
Liikevaihto (M€):   39,77 
Henkilöstö:    170 
Päätoimiala:   Keittiökalusteet 
Toimialatarkennus:   - 

Vaaran Aihkitalot Oy 
Yksilöllisiä hirsitaloja ja -huviloita massiivisesta perinnehirrestä.  

Kotipaikka:    Tervola 
Liikevaihto (M€):   1,26 
Henkilöstö:    10 
Päätoimiala:   Hirsitalot 
Toimialatarkennus:   - 

Veita-Puu Ky 
Yhtiön toimialana on höylähirsirakennusten, puusepäntuotteiden ja sahatavaran valmistus ja myynti 
yms. toiminta sekä majoitustoiminta.  

Kotipaikka:    Ylitornio 
Liikevaihto (M€):   - 
Henkilöstö:    - 
Päätoimiala:   Hirsitalot 
Toimialatarkennus:   - 

Veljekset Vaara Oy 
Nykyisin yritys harjoittaa puun sahausta, höyläystä ja maalausta Tervolassa uudella teknologialla ja 
tuotantolaitos vastaa nykyajan vaatimuksiin. Yrityksen pääasiakkaita ovat taloteollisuus, hirsitalote-
ollisuus, vientiasiakkaat, puutavaran jälleenmyyjät, mutta myös paikalliset pienasiakkaat. 

Kotipaikka:    Tervola 
Liikevaihto (M€):   12,25 
Henkilöstö:    35 
Päätoimiala:   Sahatavara 
Toimialatarkennus:   - 

Western Indecor Ltd Oy 
Valmistaa keittiö-, wc/kylpyhuone-, ja komerosarjoja mittatilaustyönä asiakkaan toiveiden mukaan.  

Kotipaikka:    Kokkola 
Liikevaihto (M€):   1,96 
Henkilöstö:    7 
Päätoimiala:   Keittiökalusteet 
Toimialatarkennus:   - 
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Vetelin TikanPojat Oy 
Vetelin TikanPojat Oy on mekaanisen puuteollisuuden yritys. Päätuotteena alihankintana hirsira-
kennuksia sekä rahtihöyläystä.  

Kotipaikka:    Veteli 
Liikevaihto (M€):   0,65 
Henkilöstö:    - 
Päätoimiala:   Hirsitalot 
Toimialatarkennus:   Hirsituotteet 

Vieskan Elementti Oy 
Vieskan Elementti Oy on rakennuselementtejä valmistava yritys.  

Kotipaikka:    Alavieska 
Liikevaihto (M€):   9,85 
Henkilöstö:    74 
Päätoimiala:   Talot 
Toimialatarkennus:   Hallit, Kattoristikot 

Viinamäen Saha Oy 
Puutavaran hankinta pystykaupoin, hankintakaupoin tai kappaletavarana sekä puutavaraan kohdis-
tuva jatkokäsittely kuorimalla, sahaamalla, höyläämällä ja kuivaamalla ja muulla tavalla jatkojalos-
tamalla puutavara edelleen myyntiä varten sekä yksityisille kuluttajille että yrityksille ja julkisille 
liikelaitoksille. 

Kotipaikka:    Ii 
Liikevaihto (M€):   0,08 
Henkilöstö:    - 
Päätoimiala:   Sahatavara 
Toimialatarkennus:   - 

Virkkalan Puunjalostus Oy 
Kaustisella sijaitseva Virkkalan Puunjalostus on valmistanut ikkunoita jo vuodesta 1968.  

Kotipaikka:    Kaustinen 
Liikevaihto (M€):   2,24 
Henkilöstö:    14 
Päätoimiala:   Rakennustuotteet 
Toimialatarkennus:   Ikkunat 

Wood Jewel design Kauko Raatiniemi Ky 
Yritys valmistaa laadukkaita puutuotteita, mm. matkamuistoja, koruja ja liikelahjoja käsityönä. Ma-
teriaalina on laadukas suomalainen visakoivu. Muita materiaaleja ovat koivunpahka, raidan juuri-
pahka, haapa ja poronsarvi sekä läpivärjätty koivu. 

Kotipaikka:    Kolari 
Liikevaihto (M€):   - 
Henkilöstö:    20 
Päätoimiala:   Puutuotteet 
Toimialatarkennus:   Matkamuistot 
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Woodcomp Oy 
Puutavarakauppaan ja puutuotteiden jatkojalostukseen keskittynyt yksityinen yritys. Tuotteita ovat 
mm. pohjamaalatut ulkoverhouslaudat, lujuuslajitellut höylätavarat sekä määrämittakatkaistut höy-
lä- ja sahatavarat. Lisäksi korkealaatuisia höylätavaroita saunanrakentajille jättiläistuijasta ja koti-
maisesta kuusesta. 

Kotipaikka:    Raahe 
Liikevaihto (M€):   7,55 
Henkilöstö:    20 
Päätoimiala:   Sahatavara 
Toimialatarkennus:   - 

Ylivieskan Puusepät Oy 
Ylivieskan Puusepät Oy valmistaa huonekaluja lähtökohtanaan entisajan kyläpuuseppämestareiden 
muotoilemat perinteiset mallit. Materiaalina käytetään suomalaista mäntyä. Käyttää vesiohenteisia, 
ympäristöystävällisiä pintakäsittelyaineita.  

Kotipaikka:    Ylivieska 
Liikevaihto (M€):   0,25 
Henkilöstö:    - 
Päätoimiala:   Puutuotteet 
Toimialatarkennus:   -  
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3 Maatalouden biomassa ja keskeiset toimijat sen jalostuksessa 

Suomen maa- ja elintarviketalouden toimintaedellytyksiin merkittävästi vaikuttavasta EU:n yhtei-
sestä maatalouspolitiikasta, sen suunnasta ja sisällöstä vuoteen 2020 saakka sovittiin kesäkuussa 
2013 kun Euroopan komissio, Eurooppa-neuvosto ja Euroopan parlamentti saivat sopivat EU:n yh-
teisestä maatalous-politiikasta. Maatalouden EU-tukien kokonaistasossa ei ole tulevalla kehyskau-
della 2014–2020 tapahtumassa Suomen osalta merkittäviä muutoksia nykykauteen verrattuna.  

MTT:n tekemät vaikutusanalyysit (MTT 2014) osoittavat maataloustuotteiden tuotannon pysyvän 
Suomessa keskimäärin nykyisellä tasolla vuoteen 2020 mikäli maataloustuotteiden hintakehitys 
vastaa vähintään tuotantopanosten hintakehitystä ja maatalouden kansallinen tukijärjestelmä säilyy 
ennallaan. Tukien keskeinen rooli maatalouden tuotantovolyymien ylläpitäjänä säilyy tulevinakin 
vuosina. Tukien reaalinen arvo kuitenkin vähenee, joten tulotason säilyttämiseksi aiempaa suurempi 
osa maataloudenliikevaihdosta on saatava markkinoilta.  

Maatilojen tuotannon (ks. Taulukko 3) kilpailukyvyn kehittäminen ja tulotason ylläpitäminen 
edellyttävät nykyisen kaltaista, rivakkaa rakennekehitystä ja yksikkökoon kasvua. Lähes kaikkien 
maataloustuotteiden tuottajahinnat olivat vuonna 2013 edellisvuotta korkeammat. Nousujohteinen 
hintakehitys on jatkunut jo kolmatta vuotta peräkkäin. Suhteellisesti eniten nousivat karitsanlihan, 
broilerinlihan sekä ruokaperunan tuottajahinnat. Ainoastaan rehuohran, kauran ja rypsin nimelliset 
tuottajahinnat olivat vuositasolla laskettuna edellisvuotta alhaisemmat. Tiedot ovat Tiken (Maa- ja 
metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen) Maataloustuotteiden tuottajahinnat -tilastosta. 

Taulukko 3. Viljan ja muiden valikoitujen hyötykasvien tuotanto, milj. kg, Suomi ja Pohjois-
Pohjanmaa 2013  
Viljantuotanto,        
-varastot ja -käyttö 

Vehnä Ruis Ohra Kaura Viljat yht. 

Suomi 869,4 25,7 1904,2 1196,8 4062,7 
Pohjois-Pohjanmaa 7,1 (0,8 %) 0,9 (3,5 %) 164,4 (8,6 %) 77,3 (6,5 %) 260,0 

 Rypsi Rapsi Perunat, yht. Kuivaheinä Ruokohelpi 
Suomi 52,1 28,1 621,7 290,8 21,0 
Pohjois-Pohjanmaa 2,7 (5,2 %) -- 123,8 (19,9 %) 28,6 (9,8 %) 3,4 (16,2 %) 
*Perustuu Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus (Tike) lukuihin 

Yli puolet viljasadosta käytetään tiloilla rehuksi tuotantoeläimille. Kahden miljardin kilon rehuvil-
jan käytöstä puolet on ohraa mutta ohraa käytetään myös teollisuudessa; mallas-, etanoli- ja muu 
teollisuus käyttää vuosittain sitä lähes 300 miljoonaa kiloa. Viljojen suora elintarvikekäyttö on yh-
teensä alle 15 prosenttia eli noin 430 miljoonaa kiloa vuosittaisesta viljan käytöstä. Ohran elintarvi-
kekäyttö on neljästä tärkeimmästä viljastamme vähäisintä. Vehnää käytetään vuosittain elintarvik-
keeksi 250–300 miljoonaa kiloa ja ruista noin 100 miljoonaa kiloa. Kauran elintarvike-käyttö on 
lisääntynyt viime vuosikymmenenä tasaisesti ja on nyt yli 60 miljoonaa kiloa. Viljan lisäksi merkit-
tävää kasvatusta on mm. perunan ja energiakasvien osalta. Kuivaheinän merkittävä osa kansallisesta 
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tuotannosta kertonee maatalouden lihan ja maidontuotannon määrästä: Pohjois-Pohjanmaa on Suo-
men suurin maidon tuottaja (250 milj. l. kiintiökaudella 2013/2014) ja yhteenlaskettu lihan tuotanto 
alueella oli 2013 noin 9 miljoonaa kiloa. Peltobiomassan ohessa syntyy myös merkittävä määrä 
olkea jonka hyödyntäminen on rajoittunut energiasektorille (Weymarn 2007). Pohjois-pohjanmaan 
osuus tästä non-food peltobiomassasta on valtakunnan tasolla yhä vain 8.5 % (252 547 tka).  

Arvoketjussa alkutuotannon jälkeen tulevat viljan osalta myllyt ja leipomot sekä vähittäis- ja tuk-
kukappa. Perunan osalta kasvattajia ja jalostajia löytyy alueelta useita mutta toiminta keskittyy ar-
voketjun alkupäähän sekä viljelyyn. Energiakasvien osalta jatkojalostajat (öljynpuristamot) toimivat 
pääasiassa Raisiossa ja Kirkkonummella ja kasvien teollinen energiakäyttö (mm. ruokohelpi) tapah-
tuu pienenä sivuvirtana alueen lämpövoimalaitoksissa. Seuraavassa on lyhyt katsaus Pohjois-
Pohjanmaan ja Lapin alueiden merkittävimpiin toimijoihin elintarvike- ja leipomoalalta. Maatalou-
den biomassan energia- ja kemikaalikäyttöä sekä näiden toimialojen yrityksiä kuvataan seuraavissa 
kappaleissa. 

PERUNANJALOSTUS  

Perunan osalta kasvattajia alueelta useita, mutta toiminta keskittyy arvoketjun alkupäähän. Perunan-
jalostajia löytyy joitain, näistä tärkeimpänä Pohjolan Peruna -yritysyhtymä, jonka omistajina ovat 
Perunamestarit Oy sekä 18 viljelijä- ja pakkaamo-osakasta. Ryhmään kuuluvat Pohjolan Peruna Oy 
(Profood Oy), joka myy perunajalosteita, kuten ranskanperunoita ja esikypsennettyjä vakuumituot-
teita, Perunakauppa Luonnosta Oy toimittaa perunaa asiakkailleen Pohjoismaissa, Venäjällä, Viros-
sa ja Keski-Euroopassa, Kannuksella toimiva Pitkäsen Peruna Oy sekä bioteknisen tutkimuksen ja 
kehittämisen parissa Kauhavalla toimiva Biowide Oy. Aiemmin ryhmään kuulunut siemenperunaa 
markkinoiva Pohjoisen Kantaperuna siirtyi hollantilaisen HZPC:n omistukseen lokakuussa 2012 ja 
toimii nykyään nimellä HZPC Kantaperuna Oy. Toinen merkittävä siemenperunaa toimittava yritys 
on Suomen Siemenperunakeskus Oy. Lisäksi alueella toimii Shaman Spirits Oy, joka tislaa ja se-
koittaa perunapohjaisia alkoholijuomia.  

Pohjolan Peruna Oy   
Toimipaikka:  aahe, 60 henkilöä, LV: 11,67 M€  

Perunakauppa Luonnosta Oy  
Toimipaikka: Tyrnävä, 6 henkilöä, LV: 5,91 M€  

HZPC Kantaperuna Oy   
Toimipaikka: Tyrnävä, 5 henkilöä, LV: 8,01 M€  

Suomen siemenperunakeskus Oy  
Toimipaikka: Tyrnävä, 13 henkilöä, LV: 3,90 M€  

Shaman Spirits Ltd Oy  
Toimipaikka: Tyrnävä, 5 henkilöä, LV: 0,80 M€ 

MYLLYT JA LEIPOMOT 

Arvoketjussa alkutuotannon jälkeen tulevat viljan osalta myllyt ja leipomot sekä vähittäis- ja tukku-
kappa. Seuraavassa on lyhyt katsaus Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin alueiden merkittävimpiin toimi-
joihin elintarvike- ja leipomoalalta. Maatalouden biomassan energia- ja kemikaalikäyttöä sekä näi-
den toimialojen yrityksiä kuvataan seuraavissa kappaleissa.  

Elintarviketeollisuus on neljänneksi suurin teollisuudenala Suomessa. Leipomoalalle on ominais-
ta valtakunnallisesti toimivat teolliset leipomot, alueelliset leipomot ja paikallisesti toimivat pien-
leipomot. 
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Leipomoteollisuudessa on eniten 1–4  henkilöä työllistäviä leipomoita ja siten eniten yrityksiä 

kuluu liikevaihdoltaan alle 200.000 euron suuruusluokkaan. Leipomosektoria on hallinnut kaksi 
valtakunnallisesti ja Itämeren ympärille keskittynyttä suuryritystä Fazer Leipomot Oy ja Vaasan Oy.   

Leipomoteollisuus on yksi tärkeimmistä ja työllistävimmistä elintarviketeollisuuden toimialoista.   
Ala työllistää noin 8 300 henkilöä eli lähes 26 % koko elintarvikealan 32 000 työntekijästä. Suuret 
yhtiöt ovat vähentäneet toimipisteitään maakunnista ja pieniä leipomoita on lopettanut toimintansa.  
Vuonna 2009 Pohjois-Pohjanmaan alueella oli n. 40 leipomoa ja muuta leipomoteollisuuden toimi-
paikkaa joissa työskenteli n. 1750 henkeä, ennuste vuodelle 2014 on laskeva n. 1730:een. Vastaa-
vasti Lapissa toimipaikkoja oli (2009) 31 ja työllisyysennuste vuodelle 2014 on 470. (Hyrylä 2011)   

 Merkittäviä myllyjä Pohjois-Pohjanmaan alueella ovat: 

Kinnusen Mylly Oy 
Toimipaikka, Utajärvi. 20–49 henkilöä. Päätuotteet: Puolikarkea vehnäjauho, karkea vehnäjauho, 
hiivaleipävehnäjauho, ruisjauho, karkea ruisjauho, ruissihtijauho, ohrajauho, karkea ohrajauho, 
luomuvehnäjauho, luomuruisjauho, luomuohrajauho. 

Tyngän Mylly 
Toimipaikka, Tynkä. 5-9 henkilöä. Päätuotteet: Hiivaleipäjauho, karkea vehnäjauho, kaurahiutale, 
luomu kaurahiutale, neljän viljan hiutale, ohrajauho, ohra- ja ruispuurojauho, ohraryyni rieskajauho, 
rikottu ohraryyni, rouhesämpyläjauho, ruishiutale, ruisjauho, ruislestyjauho, ruismannaryyni, ruis-
rouhe, ruissihtijauho, spelt -vehnäjauho, vehnäjauho. 

Tyrnävän mylly 
Toimipaikka, Tyrnävä. 1-4 henkilöä. Päätuotteet: Hiivaleipävehnäjauho, puolikarkea ruisjauho, oh-
rajauho, kokonainen ohraryyni, rikottu ohraryyni, ohramanna, kauraryyni, kaurahiutale ja ruisman-
na.  

Merkittävimmät leipomoyritykset Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin alueella ovat: 
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Antell-Leipomot Oy (8 toimipaikkaa) 
Toimipaikka, Oulu. 100–249 henkilöä. 
Liikevaihto 7 876 000 €. (2013) 
 
Fazer Leipomot (alueella 5 toimipaik-
kaa) 
Toimipaikka, Vantaa.  Arviolta 100 henki-
löä. Liikevaihto 252 372 000 € (koko 
suomi, -13). 

Huovisen Leipomo (4 toimipaikkaa) 
Toimipaikka, Oulu. 20–30 henkilöä. 
Liikevaihto 5 005 000 €. (2013) 

Jokivarren Leipomo Oy (toiminta kes-
keytynyt) 
Toimipaikka, Tornio. 10–19 henkilöä.  

Kuivaksen Leipomo 
Toimipaikka, Oulu. 20–30 henkilöä. 
Liikevaihto 1 296 000 €. (2013) 

Kursulainen Ky 
Toimipaikka, Kursu. 10–19 henkilöä. 
Liikevaihto 1 055 000 €. (2009) 

Leipomo Savilaakso Oy 
Toimipaikka, Liminka. 5-9 henkilöä. 
Liikevaihto 1 029 000 €. (2013) 
 

Meriläisen leipomo 
Toimipaikka, Oulu. 5–9 henkilöä. 
Liikevaihto - . 

Pohjanmaan Leipomo Oy 
Toimipaikka, Ylivieska. 10–19 henkilöä.  
Liikevaihto 2 039 000 €. (2012) 

Pulla-Pirtti Oy 
Toimipaikka, Oulu. 100–249 henkilöä. 
Liikevaihto 15 014 000 €. (2013) 

Putaan Pulla Oy 
Toimipaikka, Martinniemi. 50–99 henki-
löä. Liikevaihto 4 416 000 €. (2013) 

Rannilan Leipomo 
Toimipaikka, Utajärvi. 5-9 henkilöä. 
Liikevaihto 408 000 €. (2012) 

Räihän leipomo 
Toimipaikka, Koivu. 5–9 henkilöä. 
Liikevaihto 1 396 000 €. (2013) 

VAASAN Oy (14 toimipaikkaa joista 2 
alueella) 

Toimipaikka Kemi ja Rovaniemi, 50–99 
henkilöä, koko konsernissa 2745 henkilöä. 

Liikevaihto 239 869 000 €. (2012, kon-
sernin tulos) 

 

MAIDONJALOSTUS  

Suomessa tuotettiin maitoa kaudella 2013/14 noin 2200 miljoonaa litraa, josta 16 % 
tuotettiin Pohjois-Pohjanmaan ja 7 % Lapin Ely-keskuksen alueella. Pohjois-
Pohjanmaan alue on Suomen merkittävin maidontuottaja ja maitotiloja alueella on vie-
läkin liki 1400, missä kuitenkin on huomattava vähennys vuoden vuosituhannen vaih-
teen noin 3200 tilaan.  Maidon jalostustoiminta on keskittynyt muutamalle toimijalle, 
joista merkittävimmät ovat Valio Oy Oulussa, Kuusamon Juusto Oy ja Vaalan Juustola 
Oy. Muita pienempiä toimijoita ovat Sortolan Jäätelö Oy, Koivulan Kotijuustola Mu-
hokselta, jugurttia valmistava Mimmin Maito Muhokselta sekä Niemitalon Juustola 
Pudasjärveltä. 

Valio Oy  
Valio Oy Oulun meijerissä jalostetaan muun muassa maitoja, jogurtteja, viilejä, rans-
kankermoja ja smetanoita. Meijerissä työskentelee 320 henkeä.  

Kuusamon Juusto Oy  
91 henkilöä, Liikevaihto 19,42 M€  

Vaalan Juustola Oy  
23 henkilöä, Liikevaihto 4,69 M€. 
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4 Biokemikaalit sekä niitä käyttävä ja valmistava teollisuus 
Vaikka puunkäytön volyymit ovat toistaiseksi perinteisessä puunjalostusteollisuudessa, 
uusia käyttömahdollisuuksia on nähtävissä vihreiden kemikaalien valmistuksessa. Bio-
massapohjaisilla kemikaaleilla pystytään korvaamaan nykyisiä öljypohjaisia kemikaale-
ja esim. vesikemikaaleja. Lähes kaikki suuret kemianyhtiöt ovat aloittaneet omat bio-
pohjaisten kemikaalien kehitysohjelmansa. Biokemikaalien osalta ei kuitenkaan ole 
nähtävissä sellu- ja paperiteollisuuteen verrattavaa bulkkituotantoa.  

Puussa on selluloosaa keskimäärin vajaa puolet. Suunnilleen neljännes on ligniiniä ja 
hemiselluloosaa kumpaakin, ja loppuosa on uuteaineita. Ligniinistä saadaan peruskemi-
kaaleja, jotka toimivat komponentteina tietyissä sovelluksissa. Selluloosa ja hemisellu-
loosa hajotetaan sokereiksi, jotka voidaan jalostaa muiksi kemikaaleiksi. Sokereita voi-
daan käyttää petrokemiallisten lähtömateriaalien korvaamiseen maailmanlaajuisilla bio-
kemikaalien ja biopolttoaineiden markkinoilla. Usein puhutaan ’toisen sukupolven bio-
massasta’ jolla tarkoitetaan raaka-ainetta, joka ei ole peräisin ruokaketjusta. Suomalai-
sen metsäteollisuuden näkökulmasta se on nimenomaan puubiomassaa. Maailmalla teh-
dään myös paljon biomassan jalostukseen ja biokemikaalien valmistukseen liittyvää 
tutkimusta jossa raaka-aineena ovat maa- ja metsätalouden jätevirrat, kasvatetut sienet, 
levät, homeet ja muut kasvikunnan materiaalit. 

Jotta puun komponentit saadaan erotettua ja rikastettua biokemikaalivalmistusta var-
ten tarvitaan aina jonkinlainen biomassan esikäsittely. Nämä voivat olla mekaanisia 
(hienonnus, jauhatus, mikronisointi, dispergointi), entsymaattisia tai kemiallisia/ termo-
kemiallisia (kuumavesiuutto, hydrolysointi) yhdistelmiä. Raaka-aineena voi olla toki 
muukin kuin sellukuitu, esim. vähempiarvoiset sellun hienoainejakeet, sahanpuru, puu-
pöly, puunkuori, uuteaineet, korsimassat, lese, jätekuitu, jne. Biokemikaalit kilpailevat 
lähinnä perinteisten, fossiilipohjaisten tuotteiden kanssa (ks. Taulukko 4). Kemikaalien 
kehityksessä on kyse pidemmälle jalostetuista tuotteista kuin bioenergian valmistukses-
sa, vaikkakin teollisuuden mielenkiinto näyttäisi olevan kohti biojalostamoita joissa 
yhdistyy energian, kemikaalien ja materiaalien tuotanto. Esimerkkinä olkoon vaikkapa 
Metsä-ryhmän suunnitelma avata uusi biojalostamo Äänekoskelle. 

Taulukko 4. Puusta jalostettavia biotuotteita 
Komponentti Biokemian tuotteet 
Selluloosa Selluloosajohdannaiset (eetterit, esterit, karbonolit), tekstiilit), kemialli-

sesti modifioidut nanoselluloosat 
Hemiselluloosa Muovit, tekstiilit, etanoli, butanoli, meripihkahappo 
Ligniini Fenolit, hiilikuitu, muovit, aktiivihiili 
Uuteaineet Hartsit, liimat, lääkeaineet 

Öljyn käyttö petrokemian raaka-aineena muovien ja polyelektrolyyttien valmistukseen 
on Suomessa 0.9 Mt/a eli n. 11 % öljyn kokonaiskulutuksessa, mikä on samaa luokkaa 
myös globaalisti.  Jos petrokemian öljyraaka-aine korvattaisiin kokonaisuudessaan puul-
la, niin siihen käytetyn puun osuus olisi vain n. 10 % metsäteollisuuden tällä hetkellä 
käyttämästä puusta. Biokemikaalien kehityksessä merkittäviä kansallisia uusia avauksia 
ovat esimerkiksi VTT:n tutkimukset valmistaa levästä biopolttoaineita ja biokemikaaleja 
myös Suomen viileässä ilmastossa sekä UPM:n Renmatix Inc:in yhteistyö vesipohjaisen 
Plantrose-prosessin kehityksessä jossa biomassa pilkotaan sokereiksi käyttäen erittäin 
kuumaa vettä ja korkeaa painetta (ns. ylikriittinen hydrolyysi). Suomessa on merkittävää 
osaamista myös laitevalmistuksen osalta. Valmet on kehittänyt mm. kaasutus- ja pyro-
lyysiteknologioita, joilla muunnetaan ja jalostetaan puuta uusiutuvia raaka-aineita bio-
polttoaineiksi (bioöljyä, bioetanolia, biokemikaaleja) ja biomateriaaleiksi (biohiili).  
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Esimerkkinä biokemikaalien mahdollisuuksista ovat muutamat teollisesti käytetyt öl-
jypohjaiset polyelektrolyytit joiden suurin käyttökohde on kunnallisten ja teollisten liet-
teiden kuivaus. Taulukossa 5 on esitetty arvioita lietemääristä Suomessa. Metsäteolli-
suuden lietteiden lisäksi kaivosteollisuuden lietteiden kuivauksessa on yksi mahdolli-
suus biokemikaalien paikallisessa valmistuksessa. 

Taulukko 5. Käsiteltävät lietteet Suomessa (arvio) 
 Märkänä 1000 t/a Kuivana 1000 t/a 

Metsäteollisuuden lietteet 2 500 500 
Vesihuollon ja jätevedenkäsittelyn lietteet 840 160 
Elintarviketeollisuuden lietteet 460 67 
Lietelanta 2 100 310 
Kaivosteollisuuden lietteet 40 000  

Koska biomassaraaka-aineet tarvitsevat usein varsin raskaan esikäsittelyn ja prosessoin-
nin komponenttien erottamiseksi, järkevä lähtökohta biokemikaalien valmistukselle on 
nykyinen tai uusi sellutehdas, josta löytyy rinnakkaiseen tuotantoon soveltuva määrä 
monia soveltuvia raaka-ainejakeita, lämpöä, sähköä ja muita tuotantotekijöitä sekä mit-
tava oma käyttötarve mm. vesikemikaaleille (esim. flokkulantit ja retentiokemikaalit). 
Valmistusketju voisi olla kaksivaiheinen: sellutehtaalla jalostetaan bulkkituotantona 
selluloosa- tai hemiselluloosapohjaista välituotetta l. perkursorikemikaalia, jota myy-
dään usealle pienemmälle on-site erikoiskemikaalituottajille (kuva 3).  

Kuva 3. Dialdehydiselluloosan valmistus sellutehtaalla paikallisesti erikoiskemikaalien 
raaka-aineeksi. 

Nähdäksemme Pohjois-Pohjanmaan sellutehtailla olisi hyvä mahdollisuus toimia ytime-
nä ns. biotalouspuistoille joissa sellutehtaan välituotteita voitaisiin jalostaa merkittävästi 
suurempia määriä kuin metsäteollisuusyritysten oma käyttötarve tai mm. markkinasel-
lun kaupallinen potentiaali antavat ymmärtää. Tehdasintegraatit voisivat nostaa kannat-
tavuuttaan valmistamalla itse osan tarvitsemistaan kemikaaleista, osa voitaisiin jalostaa 
samalla tontilla ulkopuolisen toimijan prosessissa täysin uusiksi tuotteiksi jotka myytäi-
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siin globaaleille markkinoille. Tämä edellyttäisi uudenlaisten yhteenliittymien (EIP, 
Eco-industrial park) muodostamista sekä uudenlaisten liiketoimintamallien sisäänajoa. 
Samalla tulisi katsoa ennakkoluulottomasti eri teollisuuden alojen yhteistoiminnan 
mahdollisuuksia, esimerkiksi metsä- ja metalliteollisuuden synergioita.  

Seuraavassa esitellään lyhyt yhteenveto relevanteimmista alueellisista toimijoista. 
Biokemikaalien valmistus työllistää tällä hetkellä Pohjois-Suomen alueella vasta n. 100 
henkilöä. 

 

Arizona Chemical Oy 
Arizona Chemical on mäntykemikaalien jalostaja. Tavoitteena on hyödyntää metsäteol-
lisuuden arvoketju täysimittaisesti jalostamalla sellunkeiton oheistuotteina syntyvistä 
mäntykemikaaleista korkealaatuisia lopputuotteita. Raaka-aineita käytetään tuhansissa 
eri tuotteissa, kuten tuoksuissa, kosmetiikassa, muoveissa, puhdistusaineissa, painovä-
reissä, maaleissa sekä kumituotteissa. Arizona Chemicalin tuotantolaitos Oulussa jalos-
taa mäntyöljyä ja tärpättiä. 

Kotipaikka:   Oulu 
Liikevaihto (M€):  28,35 
Henkilöstö:   87 
Päätoimiala:   Biokemikaalien valmistus 
Toimialan tarkennus: Mäntykemikaalien jalostus 

Ekopine Oy  
Jatkojalostaa mäntyöljystä tuotteita niin piha- ja ympäristö-rakentamiseen kuin teolli-
suuteenkin. 

Kotipaikka:   Oulu 
Liikevaihto (M€):  0,11 
Henkilöstö:   - 
Päätoimiala:   Biokemikaalien valmistus 
Toimialan tarkennus:  Mäntyöljyn jatkojalostus 

Oy Pinifer Ltd 
Oy Pinifer Ltd valmistaa ja markkinoi kasviöljypohjaisia biovoiteluaineita ja voiteluai-
neiden käyttöön liittyviä tuotteita, palveluja ja laitteita. Kasviöljypohjaisilla tuotteilla 
voidaan korvata ympäristölle haitallisia perinteisiä mineraaliöljyyn perustuvia voiteluöl-
jyjä ja -nesteitä. 

Kotipaikka:   Liminka 
Liikevaihto (M€):  1,16 
Henkilöstö:   8 
Päätoimiala:   Biokemikaalien valmistus 
Toimialan tarkennus: Kasvisöljypohjaiset tuotteet 
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5 Biomateriaalit sekä niitä käyttävä ja valmistava teollisuus 
Uusiutuvat luonnonvarat kuten metsäbiomassa ja siitä sivutuotteena saatavat lignosellu-
loosapohjaiset tuotteet edustavat raaka-aineena potentiaalista mahdollisuutta tuottaa 
uusia ympäristöystävällisiä materiaaleja.  Fossiilisiin polttoaineisiin perustuvien materi-
aalien korvaaminen lignoselluloosapohjaisilla materiaaleilla tukee globaalia kestävää 
kehitystä. Luonnonkuitujen etuja ovat myös niiden hyvä imago ja uudet hyvät ominai-
suudet, kuten uusiutuvuus, kierrätettävyys, pieni energiankulutus, hiilineutraalius, laaja 
saatavuus, prosessien pieni ympäristökuorma, akustisuus, M1-päästöluokitus ja hyö-
dynnettävä lähialuetuotanto. Uudet jätelait osaltaan vaikuttavat siihen, millaisia materi-
aaleja tuotteissa voidaan ja toisaalta toivotaan käytettävän. Pohjois-Pohjanmaalla on 
saatavissa runsaasti luonnonkuitua mm. puusta, oljista ja ruokohelvestä. Näistä tulevai-
suudessa suomalaisen muoviteollisuuden on mahdollista saada raaka-ainetta uusille 
luonnonkuitukomposiittiteille. 

Korvattavia materiaaleja ovat mm. perinteiset muovit, metallit sekä perinteinen puu. 
Korvaavuus tuo merkittäviä etuja sellaisissa sovelluksissa joihin näiden materiaalien 
ominaisuudet eivät riitä tai kun tarvitaan materiaaleja joissa on räätälöityjä ominaisuuk-
sia. Biomateriaalien ja niiden käyttömuotojen kehittäminen mahdollistaa läpimurtoja 
mm. lääkkeiden jakelussa ja kudosteknologiassa, rakennusteollisuudessa, autoissa, len-
tokoneissa, junissa, pakkauksissa, kulutustavaroissa sekä perinteissä paperi- ja puutuot-
teissa (kuva 4). Kuluttajatuotteita valmistavat yritykset tutkivat teollisia biomateriaaleja 
innokkaasti. Tavoite on kehittää uusiutuvista raaka-aineista tuotteita, jotka ovat nykyisiä 
paremmin kierrätettäviä, uudelleenkäytettäviä, suorituskykyisempiä, työstettäviä sekä 
turvallisia käyttää. 

 
Kuva 4. Biomateriaalien sovelluskohteita  

Materiaalien synteesissä ja nanorakenteiden hallinnassa on edistytty merkittävästi viime 
vuosina. Biopohjaisia muoveja, komposiitteja, kuituja, kalvoja, pinnoitteita ja vaahtora-
kenteita on kehitetty määrätietoisesti. Jotkin materiaalit ovat täysin bio-yhteensopivia, 
toisissa on mukana jokin bio-pohjainen komponentti tuomassa parempia ominaisuuksia 
ja joissa tapauksissa pelkästään uusiutuvan materiaalin käyttö on itseisarvoisesti tärkeää. 
Mittatikkuna on paitsi tuotteen hiilijalanjälki myös ennen kaikkea taloudellisuus. Erilai-
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Paperi ja 
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sia biomateriaaleja sovelletaan jo niin pakkauksiin, huonekaluihin, rakentamiseen kuin 
biolääketieteeseenkin.  

Rakentamisessa pyritään paitsi uusiin design mahdollisuuksiin myös parantamaan ra-
kennuksien kestävyyttä, energiankulutusta, lämmöneristyskykyä, akustiikkaa ja vähen-
tämään raaka-aineen määrää rakenteissa. Perinteisten materiaalien kuten massiivipuun 
ja kuitulevyjen tilalle kehitellään uusia komposiitteja. VTT, UPM ja Puustelli ovat ke-
hittäneet luonnonkuitulujitteista ja muovipolymeereistä keittiökalusteiden runkomateri-
aalin, joka vähentää materiaalin käyttöä 25–30 prosenttia ja hiilijalanjälkeä 35–45 pro-
senttia. Rungot ovat lähes kolmanneksen perinteisiä kevyempiä, koska niissä on enem-
män ilmaa. Uusi materiaali on selvästi lujempi kuin lastulevy ja kestää hyvin kosteutta. 
Ne valmistetaan muovituotannosta tuttujen ruiskuvalun tai suulakepuristuksen avulla. 
Tuloksena syntyy mittatarkka kappale, jota ei tarvitse leikata eikä porata. Ruuveille tar-
vittavat reiät ovat valmiina. Luonnonkuitulujitteena voidaan käyttää sahajauhoa, sellu-
loosaa, pellavaa, hamppua tai turvetta. Biokomposiitista valmistettujen kalusterunkojen 
kotimaisuusaste on noin 90 prosenttia. Materiaaleilla on hyvä murtolujuus ja kosteuden-
sietokyky. Myös kalusteiden formaldehydipäästöt vähenevät selvästi (Törmänen 2012). 
Samalla periaatteella valmistetaan jo muutamia vuosia sitten lanseerattu UPM:n ProFi 
tuoteperhe jonka terassilaudat ja lattialaatat pyrkivät korvaamaan painekyllästettyä 
puumateriaalia ulkokäytössä. 

Uusien biomateriaalien ja niistä valmistettujen tuotteiden kaupallistamisessa ollaan 
vasta alussa, mutta tulevaisuus näyttää valoisalta. UPM toi kolme vuotta sitten markki-
noille UPM Formi -biokomposiitin, jota valmistetaan sekoittamalla koivusta tai män-
nystä saatavaa sellukuitua ja polypropeeni-muovia. Biokomposiitti on ominaisuuksil-
taan muovin kaltaista, mutta sellun ansiosta sen hiilijalanjälki jää paljon pienemmäksi 
kuin tavallisen muovin. Lanseerauksensa jälkeen UPM Formia on käytetty muun muas-
sa kaiutinkoteloissa sekä keittiö- ja puutarhakalusteissa. Viimeisin mediajulkisuutta saa-
nut lanseeraus oli UPM:n ja Metropolia Ammattikorkeakoulun äskettäin Geneven kan-
sainvälisessä autonäyttelyssä esittelemä Biofore-konseptiauto joka testaa uusiutuvien 
biomateriaalien mahdollisuuksia autoteollisuudessa ja liikenteessä (kuva 5). Auton si-
sustuspaneeleissa, helmoissa ja ovissa on UPM Formi -biokomposiitin lisäksi UPM 
Grada -puumateriaalia, eräänlaista helposti muotoiltavaa vaneria. Polttoaineena käyte-
tään puupohjaista uusiutuvaa dieseliä, UPM BioVernoa. Sisustuksessa ja varaosissa 
hyödynnetään UPM Raflatacin tarramateriaaleja. Valmis auto sisältää puuta parikym-
mentä kiloa, kuitenkin jopa neljännes teollisesti valmistetun auton painosta voisi olla 
uusiutuvia biomateriaaleja. Muovi saattaisi syrjäytyä muun muassa puskureista (Mattila 
2014). 

BIOFORE 
konseptiauto 

 
http://www.upm.com/upmcc-en 

 
 Kuva 5. UPM:n konseptiauto jossa on käytetty huomattavan paljon komposiittimate-
riaaleja(linkki auton esittelyyn).  

Suurten ja paljon julkisuutta saaneiden yritysten lisäksi Suomessa on paljon kansainvä-
listä huomiota saaneita huippubrändejä jotka käyttävät merkittäviä määriä biomateriaa-
leja omissa tuotteissaan. Komposiittimateriaalien käyttökohteiden suhteen vain mieliku-
vitus on rajana, joitakin esimerkkejä biotalouden materiaali-innovaatioista ovat:  
 

http://www.upm.com/upmcc-en
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Onbonen puuhakkeesta ja biohajoavasta muovista valmistettu Woodcast-kipsi on 
myrkytön ja ekologinen ja soveltuu kaikkeen kipsaamiseen sekä erilaisten tuki- ja lii-
kuntaelinvammojen hoitamiseen. Kemianteollisuuden innovaatiopalkinto 2012 
myönnettiin Onbone Oy:lle yrityksen kehittämästä puukomposiitista. Sitä pidetään 
merkittävimpänä kipsausalan innovaationa vuosikymmeniin. 
 
Suomalainen kaiutinvalmistaja Aurelia ryhtyi 2012 käyttämään UPM:n ForMi-
komposiittia josta puolet on sellukuitua kaiutinkoteloissaan. Seuraavana vuonna Ge-
nelec toi markkinoille ensimmäiset puupohjaisesta komposiittimateriaalista valmiste-
tut aktiiviset tarkkailukaiuttimet.  
 
Flaxwood valmistaa maailman parhaita kitaroita suomalaisesta havupuusta saatavasta 
kuidusta kehittämällään ja patentoimallaan luonnonkuitukomposiittimenetelmällä. 
Maailman luetuimpiin kitaralehtiin lukeutuva Premier Guitar on valinnut joensuulai-
sen Flaxwood-kitaran Premier Gear Award -tuotteeksi 2009. Palkinto on kansainväli-
sesti merkittävä, USA:n markkinat edustavat noin puolta koko maailman sähkökita-
ramarkkinoista. Palkinnon lisäksi Flaxwood-kitara sai lehden testissä täydet viisi täh-
teä viidestä.  
 
Nanso Groupin viskoosikuitu valmistetaan puun selluloosasta. Koivu ja kuusi ovat 
viskoosin yleisimpiä raaka-aineita. Viskoosi imee hyvin kosteutta, johtaa lämpöä eikä 
sähköisty. Nanso Group valmistaa viskoosisekoitteesta mm. puseroita, mekkoja, tuni-
koita, sukkia ja sukkahousuja sekä alus- ja yöasuja. 

Biokomposiittien ja muiden uusien luonnonmateriaalien käyttö on kovassa kasvussa. 
Pohjois-Suomessa on jo jonkin verran alasta innostuneita yrittäjiä mutta sitäkin enem-
män perinteisen puu- tai muoviteollisuuden toimijoita joiden liiketoiminnan kannalta 
uusien materiaalien tuomat mahdollisuudet voivat olla merkittäviä. Seuraavassa on ly-
hyt katsaus alueen tämän hetkisiin materiaalitekniikan toimijoihin. Yrityksiä laskettiin 
16 kappaletta ja ne työllistävät tällä hetkellä noin 1300 henkilöä.  

 

Atol Avion Oy 
Valmistaa ja kehittää puukomposiittirunkoisia pienlentokoneita. 

Kotipaikka:    Rovaniemi 
Liikevaihto (M€):  0,033 
Henkilöstö:    3 
Toimiala:    Moottoriajoneuvoja 

BRP Finland Oy 
Valmistaa moottorikelkkoja ja muita moottoriajoneuvoja. 

Kotipaikka:    Rovaniemi 
Liikevaihto (M€):  234,79 
Henkilöstö:    355 
Toimiala:    Moottoriajoneuvoja 

Charger Composites Ab Oy 
Huvi- ja urheiluveneiden rakentaminen. 

Kotipaikka:    Kokkola 
Liikevaihto (M€):  0,71 
Henkilöstö:    13 
Toimiala:    Muovituotteita 
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Decatur Electronics Europe Inc. 
Tutkia ja muita mittalaitteita joissa materiaalitekniset kysymykset keskiössä. 

Kotipaikka:    Kokkola 
Liikevaihto (M€):  0,21 
Henkilöstö:    1 
Toimiala:    Muovituotteita 

Euromodule Ltd Oy 
EMS valmistaa puhdistettavasta mattamustasta ABS muovista design äänentoistolaittei-
den laitteita. 

Kotipaikka:    Kalajoki 
Liikevaihto (M€):  0,015 
Henkilöstö:    1 
Toimiala:    Muovituotteita 

Famos prototyping Oy 
FAMOS Prototyping Oy on pikamallialan yritys. Yritys valmistaa eri alojen muovi-
tuotekehityksen tarpeisiin prototyyppejä ja osien piensarjoja käyttäen osien valmistuk-
seen mm. pikamalliprintteriä (OBJET Eden 260) sekä tyhjiövalutekniikkaa. 

Kotipaikka:    Oulu 
Liikevaihto (M€):   0,13 
Henkilöstö:    2 
Toimiala:    Tuotekehitys 

Greif Flexibles Finland Oy 
Valmistaa pakkauksia ja pakkausratkaisuja eri toimialoille, sekä teknisiä tekstiilejä sekä 
muita joustavia materiaalituotteita.  

Kotipaikka:    Kokkola 
Liikevaihto (M€):  7,92 
Henkilöstö:    43 
Toimiala:    Muovituotteita 

Haki-Muovi Oy HK 
Muovi Ky on keskittynyt lujitemuovisten säiliöiden ja putkien valmistukseen ja sen 
sisaryritys Haki-Muovi Oy niiden markkinointiin sekä tuotteiden kehittämiseen. Yritys 
on perustettu 1975. Tuotannon vuosivolyymi on noin 7000 m erilaisia säiliöitä, lähinnä 
öljy-, loka- ja sakosäiliöitä sekä erottimia ja putkia. 

Kotipaikka:    Posio 
Liikevaihto (M€):  - 
Henkilöstö:    - 
Toimiala:    Muovituotteita 

Hydnum Oy 
Hydnum Oy:n liikeideana on kehittää, tuottaa ja markkinoida lähinnä hyötyajoneuvote-
ollisuudelle ääneneristysmattoja, jotka toimivat myös korkealuokkaisina sisustusele-
mentteinä. Pääraaka-aineena on polyuretaani. 

Kotipaikka:    Muhos 
Liikevaihto (M€):   6,66 
Henkilöstö:    42 
Toimiala:    Äänieristysmattoja 
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KN Composite OY 
KN Compositen toiminta on keskittynyt teollisuudessa käytettävien lujite- ja kesto-
muovituotteiden valmistukseen, asennukseen, huoltoon ja kunnossapitoon. Toimenku-
vaan kuuluvat muun muassa teollisuuden putkistot, erilaiset altaat ja säiliöt. 

Kotipaikka:    Tornio 
Liikevaihto (M€):  0,91 
Henkilöstö:    5 
Toimiala:    Muovituotteita 

Lapin muovi Oy 
Muovikalvotuotteita sairaaloihin, rakentamiseen, teollisuuteen ja kauppaan. 

Kotipaikka:    Rovaniemi 
Liikevaihto (M€):  4,42 
Henkilöstö:    17 
Toimiala:    Muovituotteita 

Muovi-Set Finland Oy 
Muovivalujen erikoistoimittaja Muovi-Set on perustettu vuonna 1990 Haapajärvellä.  

Kotipaikka:    Haapajärvi 
Liikevaihto (M€):  0,23 
Henkilöstö:    2 
Toimiala:    Muovituotteita 

Pipelife Finland Oy 
Pipelife yksi maailman johtavista muoviputkijärjestelmien toimittajista.  

Kotipaikka:    Oulu 
Liikevaihto (M€):  36,12 
Henkilöstö:    53 
Toimiala:    Muovituotteita 

Pramia Plastic Oy 
Kierrättää elintarvikekäytössä olleiden PET-muovipullojen materiaalia uusiokäyttöön. 
Kierrätysmateriaali otetaan uudelleen käyttöön pullomurskana, elintarvikekontaktikel-
poisena PET-granulaattina ja valmiina pulloaihioina. Kaikki kierrätysprosessissa synty-
vät sivutuotteet toimitetaan edelleen hyödynnettäviksi. 

Kotipaikka:    Toholampi 
Liikevaihto (M€):  3,02 
Henkilöstö:    16 
Toimiala:    Muovin kierrätys 

Priotec Oy  
Muovituotteita asiakkaan tarpeisiin. 

Kotipaikka:    Kokkola 
Liikevaihto (M€):   0,67 
Henkilöstö:    5 
Toimiala:    Muovituotteita 
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Raita Sport Co. Ltd 
Valmistaa mm. jääkiekkokaukaloita ja muita urheilukenttätarvikkeita.  

Kotipaikka:    Oulainen 
Liikevaihto (M€):  - 
Henkilöstö:    - 
Toimiala:    Muovituotteita 

Ravelast Oy  
Yritys on vuonna 1985 perustettu polyuretaanituotteiden valmistaja. Valmistusmenetel-
mät ovat kuuma- ja rotaatiovalu sekä ruiskutus. 

Kotipaikka:    Oulu 
Liikevaihto (M€):  3,05 
Henkilöstö:    17 
Toimiala:    Muovituotteita 

Reinor Oy 
Komposiittimateriaaleista valmistettuja sisustuspaneeleja ja muita tuotteita.  

Kotipaikka:    Keminmaa 
Liikevaihto (M€):  0,60 
Henkilöstö:    7 
Toimiala:    Muovituotteita 

RPC Group Oy  
RPC Group Oy perustettiin vuonna 1995 erilaisten muovi- ja alumiiniosien tuotekehi-
tyksen ja valmistuksen osaajaksi. Palvelee erityisesti pikamallien, protosarjojen sekä 
ruisku- ja painevalutuotteiden valmistuksessa. 

Kotipaikka:    Oulu 
Liikevaihto (M€):  1,08 
Henkilöstö:    - 
Toimiala:    Tuotekehitys 

Sievin Jalkine Oy 
Valmistaa kenkiä vaativiin olosuhteisiin. Komposiitista valmistettu varvassuoja on täy-
sin metalliton ja täyttää EN ISO 20345 -standardin vaatimukset. Kärki eristää hyvin 
lämpöä ja kylmyyttä.      

Kotipaikka:    Sievi 
Liikevaihto (M€):  53,59 
Henkilöstö:    408 
Toimiala:    Turvajalkineita 

Transtech Oy  
Transtech Oy on Euroopan johtava vaativiin olosuhteisiin suunnitellun kiskokaluston 
valmistaja ja merkittävä keskiraskaiden konepajatuotteiden sopimusvalmistaja.  

Kotipaikka:    Oulu 
Liikevaihto (M€):  78,26 
Henkilöstö:    431 
Toimiala:    Kiskokalusto 
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Treeform 
Treeform valmistaa, suunnittelee ja tekee prototyyppejä erilaisiin design ratkaisuihin 
huonekaluista taideteoksiin ja lumilautoihin. Materiaaleina ovat puu ja biokomposiitit. 

Kotipaikka:    Rovaniemi 
Liikevaihto (M€):  0,045 
Henkilöstö:    2 
Toimiala:    Teollinen muotoilu, design, materiaalikehitys 

Vekas Oy 
Vekas Oy tunnetaan parhaiten kylpytynnyreistä, joita se on toimittanut kotimaan huip-
pukohteisiin ja vientiin. Vekas Oy:n uusin tuote on muovinen (PE) puuvuorattu kylpy-
tynnyri. 

Kotipaikka:    Oulu 
Liikevaihto (M€):   0,22 
Henkilöstö:    - 
Toimiala:    Muovituotteita 

Ykimuovi Finland Oy 
Ykimuovi Finland Oy tarjoaa lujitemuovi tuotantoa, tuotekehittelyä ja muottien valmis-
tusta. Tuotanto tapahtuu pääosin ruiskulaminoinnilla, jolla valmistaa perinteisiä "lasi-
kuitu" tuotteita mm. soutuveneet, peräkärryn kuomut, ahkiot ym. 

Kotipaikka:    Kiiminki 
Liikevaihto (M€):  1,51 
Henkilöstö:    10 
Toimiala:    Muovituotteita 
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6 Bioenergia Pohjois-Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaalla 
Bioenergia on orgaanisen aineksen poltosta tai muusta hajotusprosessista vapautuvan 
energian hyödyntämistä teollisen prosessin avulla. Energiaa voidaan tuottaa sekä sähkö-
nä, lämpönä että liikennepolttoaineena myös yleiseen jakeluun. Suomessa bioenergiaa 
ovat puuperäiset polttoaineet, peltobiomassat, biokaasu ja kierrätys- ja jätepolttoainei-
den biohajoava osa. Jalosteista ja tuotantomalleista merkittävimmät ovat CHP-prosessit 
(Lämpö ja sähkö), FT-dieselin, etanolin ja metanolin tuotanto. Pohjoisessa hajautetun 
tuotannon merkitys korostuu: riittävän edullinen raaka-aine voidaan taata uusille proses-
seille vain jos ne ovat lähellä nykyisiä puubiomassan käyttäjiä. Käytännössä tämä tar-
koittaa energiantuotantoa osana metsäteollisuuden tai muun teollisen toiminnan integ-
raatteja (ml. alueen terästeollisuus). 

Suomessa suurimmat uusiutuvan energian kasvutavoitteet kohdistuvatkin metsähak-
keen käyttöön. Vuonna 2012 metsähaketta käytettiin noin 7,6 miljoonaa kuutiometriä 
(15 TWh). Tavoitteena on, että vuoteen 2020 mennessä hakkeen käyttömäärä nousee 13 
miljoonaan kuutiometriin (25 TWh) (Motiva 2014). Hajautettujen energiaratkaisujen 
kehittäminen edellyttää yhteiskunnallisia panoksia ja niiden uudelleen suuntaamista. 
Maatilat ovat eräs potentiaalinen uusiutuvan energian (biokaasu) tuottaja- ja käyttäjä-
ryhmä. Niiden energiaomavaraisuusastetta tulee nostaa, jolloin samalla edistetään niiden 
mahdollisuuksia toimia energiaa ja siihen liittyviä palveluja tuottavina yrityksinä (On-
kalo 2013).  

Suomi on sitoutunut nostamaan uusiutuvan energian osuuden 38 prosenttiin energian 
loppukulutuksesta vuoteen 2020 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi bioenergian, 
pääasiassa metsäenergian, käyttöä on lisättävä merkittävästi perinteisen sähkön ja läm-
mön tuotannon lisäksi tulevaisuuden liikenteen biopolttoaineiden tuotannossa sekä bio-
jalostamoissa. Tekniikan kehittämisen lisäksi tarvitaan syventävää tietoa biomassan kes-
tävyydestä ja siitä, miten löydetään parhaita ratkaisuja EU:n direktiivien kestävyyskri-
teerit täyttävien sähkön, lämmön ja liikenteen biopolttoaineiden tuotantoon. Lisäksi on 
haettava puun energia- ja muita jalostuskäyttöjä integroivia mahdollisuuksia maail-
manmarkkinahintojen muuttuessa. Seuraavassa on kuvattu merkittävimpiä alueellisia 
bioenergiatoimialan toimijoita. 

Suomessa merkittävin biomassaraaka-aine on puu vaikka muukin biomassa kuten te-
ollinen- tai maatalousjäte tulee kyseeseen. Hakkeen käytöllä on vakaa asema alueelli-
sessa energiajärjestelmässä. Laitostekniikka ja pitkät kuljetusetäisyydet asettavat suuria 
haasteita hakkeen ja muiden uusiutuvien biomassojen (pl. turve) suuren mittakaavan 
tuotannolle ja hankintalogistiikalle. Hajautettu uusiutuvan energian tuotanto ja käyttö ja 
siihen liittyvä yrittäjyys on Pohjois-Pohjanmaalla kokonaisuudessaan vielä vähäistä 
suhteessa alueen mahdollisuuksiin (Onkalo 2013). Metsähakkeen energiakäytön alueta-
loudellisia vaikutuksia on tutkittu eri maakunnissa ja kansallisella tasolla (mm. Saksa & 
Teittinen 1996). Selvitysten mukaan metsäbiomassan energiakäytöllä on huomattava 
potentiaali erityisesti hajasijoitetuissa energiaratkaisuissa (Saksa & Teittinen 1996; 
(Metla 2007). Metsähakkeen energiakäytön taloudellisia mahdollisuuksia on esitetty 
kuvassa 6. 
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Kuva 6. Metsähakkeen energiakäytön aluetaloudelliset vaikutukset  

Suomessa bioenergia-alan toiminta on virkistymään päin. Merkittäviä uusia avauksia on 
tehty viime vuosina eri metsäalan yritysten toimesta. UPM aloitti vuonna 2012 maail-
man ensimmäisen, teollisen mittakaavan raakamäntyöljyä raaka-aineenaan käyttävän 
biojalostamon rakentamisen Lappeenrantaan. Jalostamon on määrä valmistua kesällä 
2014 ja se tuottaa vuosittain noin 100 000 tonnia toisen sukupolven biodieseliä liiken-
nekäyttöön. Tuotanto kattaisi vuonna 2020 noin 25 prosenttia Suomen 20 % biopoltto-
ainetavoitteesta.  

Stora Enso ilmoitti investoivansa Sunilan tehtaalle rakennettavaan biojalostamoon ja 
rakennustyöt alkoivat 2013. Biojalostamo tuottaa mustalipeästä erotettua ligniiniä, jota 
voidaan käyttää korvaamaan fossiilisia polttoaineita. Laitos on tarkoitus ottaa käyttöön 
vuoden 2015 alkupuolella. Ligniinin tuotanto mahdollistaisi myös erikoiskemikaalien ja 
teknisten materiaalien valmistuksessa käytettävien fossiilisten raaka-aineiden korvaami-
sen uusiutuvalla materiaalilla. Metsä Fibre, Gasum, ja Helsingin Energia aikovat raken-
taa Joutsenoon metsähakkeesta ja kuoresta biokaasua tuottavan biojalostamon. Toteutu-
essaan biojalostamo tuottaisi vuositasolla biokaasua määrän, joka riittäisi kattamaan 
jopa 50 000 kotitalouden sähkön ja lämmön kulutuksen. Biokaasun tuotannossa käytet-
täisiin sellutehtaan puunhankinnan sivuvirroista syntyvää ylijäämäistä metsähaketta ja 
kuorta. Tavoitteena on, että biojalostamon toiminta käynnistettäisiin vuonna 2017, mi-
käli toteutusedellytykset ovat olemassa. Vapon Ajokseen suunniteltu biojalostamohanke 
on yhä mahdollinen, investoinnille on myönnetty NER300-teknologiatukea ja yritys 
jatkaa hankkeen investointiedellytysten selvittämistä. 

Hajautetulla energiantuotannolla ja energiaomavaraisuudella on kaupallisen mielen-
kiinnon lisäksi merkittävä strateginen ja aluepoliittinen ulottuvuus. Pohjois-
Pohjanmaalla ja Lapissa on vain muutamia merkittäviä bioenergian tai -polttoaineiden 
tuottajia. Hankkeen raportissa 2 esitetty kuvaus (Kuva 7) vaatii tarkennuksia siltä osin 
että Chempoliksen toiminta on nykyisellään varsin vaatimatonta ja GASEK Oy, CCM-
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Power Oy ja voimalaitosautomaatioon erikoistunut Asmacon Oy yhdistivät liiketoimin-
tansa 2013.  

Kuva 7. Pohjois-Pohjanmaan energian tuottajien jako energia-aloittain  

OAMK:n selvityksen mukaan Pohjois-Pohjanmaalla toimii neljä kaukolämpövoimalai-
tosta, 62 kaukolämpölaitosta, 24 pellettilämpölaitosta sekä 29 lämpöyrittäjää, joiden 
sijainnit on esitetty Taulukossa 6. Näistä suurin osa on toimijoita, jotka voisivat hyödyn-
tää puuta tai muuta biomateriaalia energiantuotannossaan.   
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Taulukko 6. Lämpölaitosten sijainnit Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa 
Kaukolämpö-
voimalaitos 

Kaukolämpö-
laitos 

Pellettilämpö-
voimalaitos 

Lämpöyrittäjä 

Kuusamo Kuusamo Kuusamo x4 - 
- Taivalkoski Taivalkoski  
- Pudasjärvi x3 Pudasjärvi Pudasjärvi x5 
- Ii x3 Ii Ii x2 
- Yli-Ii x3 - - 
- Kiiminki x4 - - 
- Utajärvi - - 

Oulu Oulu x 7 Oulu x3 Oulu 
- Muhos x3 Muhos x2 - 
- - Kempele Kempele 
- Oulunsalo x3 - - 
- - - Hailuoto 
- Liminka Liminka x 3 - 
- - Lumijoki - 
- Tyrnävä - - 
- Siikajoki x6 - - 
- Siikalatva x2 Siikalatva Siikalatva x2 
- Pyhäntä x2 - - 
- Vihanti x2 - - 
- Pyhäjoki - - 
- Merijärvi x2 - - 
- Oulainen x2 - - 

Haapavesi - Haapavesi Haapavesi 
- Kärsämäki - Kärsämäki 
- Kalajoki - - 
- Alavieska - - 

Ylivieska Ylivieska x3 - Ylivieska 
- Sievi - Sievi x3 
- Nivala Nivala x3 - 
- Haapajärvi x3 - Haapajärvi 
- Reisjärvi x2 - Reisjärvi x2 
- Pyhäjärvi - Pyhäjärvi 

Total 4 Total 62 Total 24 Total 29 
*Taulukon sisältö perustuu OAMK:n selvityksen materiaaliin 

Bioenergian teknologia- ja palvelutoiminta, pois lukien energiantuotanto, työllistää tällä 
hetkellä Pohjois-Suomen alueella arviolta noin 90 henkilöä 10 yrityksessä.  Seuraavassa 
on esitetty lyhyt yhteenveto relevanteimmista alueellisista toimijoista.   

Biomega Oy 
Biomega Oy on yksi Oulun talousalueen suurimpia bioenergian tuottajia. Ostaa haketet-
tavaa puuta suoraan metsänomistajilta, metsäkoneurakoitsijoilta, sahoilta ja metsänhoi-
toyhdistyksiltä. 

Kotipaikka:   Oulu 
Liikevaihto (M€):  0,61 
Henkilöstö:   - 
Päätoimiala:   Bioenergia 
Toimialan tarkennus: Polttoaineet 
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Biometa Finland Oy 
Biometa Finland Oy on teknologia- ja palvelutoimittaja bioenergia-alalla. Yrityksen 
päätuotteita ovat bioenergian tuotantoon ja ohjaukseen liittyvät ohjelmistot, järjestelmät 
ja laitteistot sekä hajautettuun energiantuotantoon soveltuvat pienbioenergialaitokset.  

Kotipaikka:   - 
Liikevaihto (M€):  - 
Henkilöstö:   - 
Päätoimiala:   Bioenergia 
Toimialan tarkennus: Laitteistot 

Biopojat Oy 
Puunkorjuu ja energiapuun välitys. 

Kotipaikka:   Pudasjärvi 
Liikevaihto (M€):  0,3 
Henkilöstö:   2 
Päätoimiala:   Bioenergia 
Toimialan tarkennus:  Polttoaineet 

Formados Oy (pellettitehdas Kuusamo) 
Pellettitehdas toimii Kuusamossa ja käyttää raaka-aineena Pohjois-Suomen sahojen si-
vutuotteita. 

Kotipaikka:   Helsinki (Kuusamo) 
Liikevaihto (M€):  1,24 
Henkilöstö:   3 
Päätoimiala:   Bioenergia 
Toimialan tarkennus:  Polttoaineet, Pelletit 

GasEK Oy 
GASEK on suomalainen vuonna 2008 perustettu energiateknologiayritys. Kehittää ja 
valmistaa puun kaasuttamiseen perustuvia ratkaisuja lämmön- ja höyryn tuotantoon, 
sekä erikoisuuneihin kuten rumpu-uunit.  

Kotipaikka:   Oulu 
Liikevaihto (M€):  0,31 
Henkilöstö:   23 
Päätoimiala:   Bioenergia 

Kontioforest Oy 
Bioenergian haketus-, murskaus ja logistiikka palvelut. 

Kotipaikka:   Kalajoki 
Liikevaihto (M€):  2,01 
Henkilöstö:   14 
Päätoimiala:   Bioenergia 
Toimialan tarkennus Polttoaineet 
Toimialan tarkennus: Laitteistot 
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MetaEnergia Oy 
Metaenergia Oy on perustettu vuonna 2002 kehittämään uusiutuvien energiamuotojen 
käyttöä. Yritys suunnittelee ja valmistaa bioenergiantuotantolaitteita. Päätuotteita ovat 
biokaasun tuotantolaitokset sekä kaasunkäyttölaitteet lämmön-, sähkön- ja ajoneuvo-
polttoaineen tuotantoon. Kolme toiminnassa olevaa biokaasulaitosta on mahdollistanut 
aidoissa olosuhteissa tapahtuvan käytännönläheisen tutkimus- ja kehitystyön. Toimii 
läheisessä yhteistyössä mm. Agronic Oy:n ja Demeca Oy:n kanssa. Pääomistaja on Ag-
ronic Oy.  

Kotipaikka:   Haapavesi 
Liikevaihto (M€):  0,044 
Henkilöstö:   - 
Päätoimiala:   Bioenergia 
Toimialan tarkennus: Laitteistot 

Oulun Bioenergia Oy 
Yhtiön toimialana on koti- ja ulkomaan tavaraliikenne ja koneurakointi, sekä rakenta-
mis-, saneeraus- ja korjaustoiminta. Hakkeen ja bioenergian haketus ja kaukokuljetus 
sekä alaan liittyvä tilausliikenne. 

Kotipaikka:   Oulu 
Liikevaihto (M€):  1,39 
Henkilöstö:   2 
Päätoimiala:   Bioenergia 
Toimialan tarkennus:  Polttoaineet 

Turveruukki Oy 
Turveruukin toimialana on energiaturpeen, muun bioenergian sekä kasvu- ja kuiviketur-
peen tuotanto.  

Kotipaikka:   Oulu 
Liikevaihto (M€):  22,51 
Henkilöstö:   21 
Päätoimiala:   Bioenergia 
Toimialan tarkennus:  Polttoaineet, Turve 

Volter Oy 
Puunkaasutusteknologian kehittäjä.  

Kotipaikka:   Kempele 
Liikevaihto (M€):  0,28 
Henkilöstö:   4 
Päätoimiala:   Bioenergia 
Toimialan tarkennus:  Laitteistot 
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7 Yhteenveto  

Uusimman TEM:in biotalousstrategian mukaan ’Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja 
resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta’. Käytännössä Pohjois-Suomen alu-
eella biotalouden toiminta tänään nojaa vahvasti vanhoihin tuotteisiin ja yrityksiin, mo-
nilla aloilla merkittävimmät toimijat menestyvät hieman kärjistäen samoilla tuotteilla 
kuin 10 ja 20 vuotta sitten. Tästä hyvänä esimerkkinä on metsäbiomassan alkutuotanto, 
maatalous sekä viljakasvien jatkojalostus.  

Täysin uusia avauksia on saatu nähdä bioenergian ja materiaalitekniikan sovelluksien 
osalta mutta nämäkin ovat yhä varsin pieniä avauksia ja monet yritykset ovat jääneet 
kooltaan pieniksi. Toisaalta suuret yritykset jotka myös hallitsevat raaka-aineiden toimi-
tusketjuja (ml. metsäteollisuuden suuret toimijat) ovat keskittyneet kehittämään lähinnä 
vanhojen tuotteidensa tuotantoa ja prosessien ympäristövaikutuksia. Uuden kasvuyrittä-
jyyden saaminen alueelle ja nykyisen yrityskannan saaminen kasvu-uralle on lähitule-
vaisuuden merkittävin haaste. Merkittävimmät uudet kansalliset biotalouskentän avauk-
set on tehty muualla kuin Pohjois-Pohjanmaan alueella. 

Kuten Kess ja Arvola esittivät jo raporttisarjan toisessa osassa, alueellisen biotalou-
den kasvu on laajalti kiinni yritysten ja yritystoiminnan panostuksista sekä näitä tuke-
vasta tutkimuksesta. Tämä puolestaan edellyttää sopivien kannustimien muotoilua ja 
tämä lienee järkevä tavoite myös PPL:n tulevan puiteohjelmakauden hankekortteja laa-
dittaessa. Oulun yliopisto ja muut alueelliset ja kansalliset T&K kentän toimijat omaa-
vat osallistuvat mielellään tuote-, prosessi- ja liiketoiminnan kehittämistyöhön ja jakavat 
omaa asiantuntijuuttaan.  

Alueella on kuitenkin jo huomattavasti biotalouden alan toimijoita ja paljon sellaista 
yrityskantaa joka ehkä toimii biotalouden sektorilla tietämättäänkin. Paljon on myös 
sellaisia toimijoita joiden olisi mahdollista hyödyntää jo olemassa olevaa osaamista ja 
yritysten välistä yhteistyötä oman liiketoimintansa kehittämiseen kun tähän vaan olisi 
luonteva mahdollisuus. Toisaalta, yrityskulttuurin tulisi muuttua jotta yritysten välinen 
yhteistyö eri toimijoiden ja toimialueien välillä saisi aikaan merkittäviä synergioita.  
Metsäbiomassaa jalostavia yrityksiä laskettiin Pohjois-Suomen (Pohjois-Pohjanmaa ja 
Lappi) alueella olevan 128 kappaletta ja nämä yritykset työllistävät n. 3700 henkilöä. 
Myllyt ja leipomot joita alueella on noin 45 työllistävät noin 1760 henkilöä – muita 
maatalouden toimijoita (ml. maanviljelijät, perunan, marjojen ja muiden hyötykasvien 
jalostajat) ei tässä katsauksessa ole kartoitettu. Aktiivisia biokemikaalien tuottajia löy-
dettiin vain kolme ja alan työntekijöitä noin 100 – potentiaalia merkittävään kasvuun on 
kuitenkin olemassa. Komposiitteja ja muita biomateriaaleja valmistaa ja jalostaa noin 16 
yritystä jotka työllistävät noin 1300 henkilöä (perinteistä metsäteollisuutta ml. paperin 
tuotantoa ja perinteisen muoviteollisuuden toimijoita ei ole laskettu komposiittien val-
mistukseen). Bioenergia-alan toimijoita laskettiin olevan 10 ja niiden työllistävä vaiku-
tus on noin 90 henkilöä – tässäkin on nähtävissä kasvun potentiaalia vaikkakin suuret 
alueelliset investointihankkeet (mm. Ajos ja Sievi) ovat yhä hyvin epävarmoja. 
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Luonnonmarjojen ravitsemukselliset ja terveydelliset 
ominaisuudet 

Marjojen keskimääräinen ravintosisältö tunnetaan hyvin ja se löytyy kansallisesta Fine-
li-koostumustietokannasta. Marjat sisältävät monipuolisesti suojaravintoaineita kuten 
vitamiineja ja kivennäisaineita, mutta toisaalta vain vähän energiaa. Kuidun lähteinä 
marjat ovat jopa hieman parempia kuin hedelmät ja tomaatti (Törrönen ym. 2013). Mar-
jat voidaan siis määritellä luontaisiksi vitamiinien ja kivennäisaineiden lähteiksi eli pi-
toisuudet ovat vähintään 15 % vuorokautisen saannin vertailuarvosta (MMMa 
588/2009). Tällä perusteella tiettyjä ravitsemusväitteitä olisi mahdollista käyttää mark-
kinoinnissa, kun otetaan huomioon muut käytön edellytykset. Käytön edellytykset ja 
pakkausmerkinnät säädetään ns. kuluttaja-informaatio- asetuksessa ja ns. ravitsemus- ja 
terveysväiteasetuksessa (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukset (EU) No 
1169/2011 ja (EY) No 1924/2006). 

Marjoille ei kuitenkaan ole vielä asetusten mukaisia hyväksyttyjä terveysväitteitä, 
vaikka marjojen sisältämille vitamiineille ja kivennäisaineille niitä onkin (Komission 
asetus (EU) No 432/2012) (Törrönen ym. 2013). Kun ravitsemusväitteen käytölle mi-
nimi-pitoisuustaso toteutuu (15 % sääntö), kyseiselle vitamiinille tai kivennäisaineelle 
hyväksyttyjä terveysväitteitä olisi mahdollista käyttää. On kuitenkin tärkeää, että väite 
liitetään kaikessa kuluttajakommunikaatiossa selkeästi kyseiseen ravintoaineeseen, ei 
marjaan. Lisäksi on otettava huomioon käytön edellytykset ja tuotekohtaisesti on var-
mistettava, että pitoisuustasot vastaavat pakkausmerkintöjä. Väitteiden asetusten mu-
kainen käyttö on aina toimijan vastuulla. Keskeisen ravitsemus- ja terveysväitteisiin ja 
pakkausmerkintöihin liittyvän lainsäädännön lisäksi myös muu elintarvikelainsäädäntö 
on otettava huomioon.  

Törrösen ym. (2013) selvitys on kattava yhteenveto olemassa olevasta tieteellisestä 
tutkimustiedosta karpalon, puolukan, mustikan, variksenmarjan, mustaherukan, tyrnin, 
mansikan ja lakan keskeisimmistä ravitsemuksellisista ja terveydellisistä vaikutuksista. 
Yhteenveto koostaa uusimman tutkimustiedon seuraavilta jo osoitetuilta terveysalueilta: 
sydän- ja verisuonitautien ja tyypin 2 diabeteksen riskitekijät (ml. metabolinen oireyh-
tymä, aterianjälkeinen glukoosi- ja insuliiniaineenvaihdunta ei-diabeetikoilla) sekä aivo-
jen, silmien, virtsateiden, ihon, limakalvojen, suu-, hammas- ja ruoansulatuskanavan 
terveys. Lisäksi otetaan huomioon marjakohtaisesti muut terveysvaikutukset. Tämä sel-
vitys tukee aiempien tutkimusten ja selvitysten sanomaa, joka korostaa marjojen tärkeää 
roolia päivittäisessä ruokavaliossa. 

Myös Pohjoismaisen ministerineuvoston alaisena toimivan Pohjoismaisen Innovaa-
tio-keskuksen (Nordic Innovation Center) rahoittamassa hankekonsortiossa (New Nor-
dic Food, 2007–2009) marjoilla oli tärkeä rooli ja pohjoismaisen ruuan kulttuurisen 
identiteetin katsottiin pohjautuvan laatutekijöihin, joita kuvattiin termein ”puhtaus, yk-
sinkertaisuus, turvallisuus ja eettisyys”. Hankkeen puitteissa korostuivat kaupallisen 
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marjanpoiminnan ohella mm. luontoelämykset ja jokamiehen oikeudet marjastukseen 
osana luonto- ja maatilamatkailua. 
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Luonnonmarja-ala Suomessa  

Metsien biomassoista marjojen ja sienten hyödyntämisasteet ovat hyvin alhaisia. Paas-
sillan ym. (2009) mukaan pohjoismaisissa metsissä vuosittain kypsyvistä arviolta yli 
miljardista marjakilosta noin 90 % jää poimimatta johtuen esimerkiksi syrjäisestä seu-
dusta tai vaikeakulkuisesta maastosta. Tästä huolimatta on arvioitu, että marjoista noin 
20 % eli noin 100 Mkg olisi kohtuudella poimittavissa. Paassilta ym. (2009) arvioivat-
kin, että tämän suuntainen kehitys mahdollistaisi alan teollisuudelle paitsi helpotusta 
raaka-aineen hankintaan, myös paremmat edellytykset uusien tuotteiden kehittämiseen 
ja tuotteiden jalostusasteen nostamiseen. Tämä loisi myös paremmat edellytykset kiin-
teämpien kansainvälisten suhteiden luomiseen suuremman kokoluokan kansainvälisiin 
teollisuusasiakkaisiin. Uusien liiketoimintamahdollisuuksien potentiaali on siis hyvin 
korkea marja-alalla.  

Pohjoismaissa luonnonmarja-alalla toimii satoja yrityksiä, joista suuri osa on pieniä 
yhden, kahden tai muutaman yrittäjän muodostamia ns. ensiostajia, jotka ostavat raaka-
aineen suoraan poimijoilta ja välittävät näin hankkimansa marjat joko torikaupan kautta 
kotitalouksiin tai kotimaisen teollisuuden raaka-aineeksi (Paassilta ym. 2009). Alalla 
toimii myös suuri joukko yrityksiä, jotka hankkivat suuren osan raaka-aineestaan val-
miiksi puhdistettuna ja pakastettuna marjana sekä kotimaisilta että ulkomaisilta toimitta-
jilta ja tuottavat marjoista esim. hilloja, mehuja ja muita vastaavia tuotteita, jotka edel-
leen kulkeutuvat kuluttajamarkkinoille tai teollisuuteen. Merkittävän ryhmän muodosta-
vat myös ne suurehkot yritykset, jotka hankkivat raaka-aineensa suoraan ensiostajilta tai 
muilta pienemmiltä yrityksiltä, puhdistavat ja pakastavat marjat teollisesti myydäkseen 
ne edelleen joko sellaisenaan tai pitemmälle jalostettuina tuotteina. Moisio (2006) on 
kuvannut marjaklusterin rakennetta. Kuva 1 esittää marjaklusterin rakennetta suomessa. 
Kuva perustuu materiaaliin joka on esitetty teoksissa Moisio (2006) ja Paassilta ym. 
(2009). 

Yritysten lisäksi marja-alalla Suomessa toimii kaksi aktiivista toimialan yrityksiä yh-
distävää yhdistystä. Luonnontuoteteollisuus ry (Elintarviketeollisuusliitto ry:n luonnon-
tuoteteollisuutta edustava toimialayhdistys; www.etl.fi/) kokoaa jäsenikseen joukon 
kotimaisia luonnontuotteiden parissa toimivia yrityksiä, ja hoitaa pääasiassa luonnon-
tuotealan valtakunnallista edunvalvontaa ja luo alan yrityksille parempia toimintaedelly-
tyksiä. Arktiset Aromit ry (www.arctic-flavours.fi) taas toimii laajemmalla jäsenpohjal-
la, joka koostuu suurimpien teollisuusyrityksien lisäksi myös pienemmistä yrityksistä ja 
yksityisistä henkilöistä. Arktiset Aromit ry pyrkii edistämään luonnontuotteiden talteen-
ottoa, laatua ja menekkiä. 

Luonnonmarja-alan tutkimusta tehdään useissa Suomen yliopistoissa ja tutkimuslai-
toksissa. Oulun, Helsingin, Turun, Tampereen sekä Itä-Suomen yliopistoissa tutkitaan 
mm. marjojen sisältämiä bioaktiivisia yhdisteitä ja niiden lääkinnällisiä ominaisuuksia, 
bioaktiivisten yhdisteiden tuotannon säätelyä marjoissa ja marjojen makuun vaikuttavia 
ainesosia. Yliopistojen lisäksi luonnonmarja-alan tutkimusta tehdään mm. Metsäntutki-
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muslaitoksessa (METLA) sekä Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksessa 
(MTT), jotka jatkossa tulevat olemaan osa perustettavaa Luonnonvarakeskusta (Luke). 

Kuva 1. Marjaklusterin rakenne Suomessa  
 

Kaupallisesti tärkeät luonnonmarjat – haasteita tuovat vuosittain 
vaihtelevat sadot, poimijatarve ja logistiikka 

Kaupallisesti tärkeimmät luonnonmarjat Suomessa ovat mustikka (Vaccinium myrtil-
lus), puolukka (Vaccinium vitis-idaea) ja lakka (Rubus chamaemorus). Sen lisäksi tulee 
myyntiin vähäisiä määriä muita luonnonmarjoja kuten karpalo (Vaccinium oxycoccos), 
variksenmarja (Empetrum nigrum), pihlajanmarja (Sorbus aucuparia), mesimarja (Ru-
bus arcticus), tyrni (Hippohae rhamnoides), metsävadelma (Rubus idaeus), juolukka 
(Vaccinium uliginosum) ja ahomansikka (Fragaria vesca) (Marsi 2013). Joitakin marjoja 
myös viljellään, mutta ne lasketaan puutarhamarjoiksi, eivätkä ne sisälly tähän raport-
tiin.  

Paassilta ym. (2009) toteavat, että toimialalle luovat epävarmuutta huono poimijati-
lanne ja marjasatojen esimerkiksi sääoloista johtuva vuosittainen vaihtelu sekä sadon 
määrässä että laadussa. Suomessa on pitkään käytetty marjojen kukinta-vaiheen seuran-
taa tulevan marjasadon indikaattorina. Kukinnasta marjasatoon on kuitenkin pitkä aika 
ja alan toimijoiden kannalta ennusteisiin liittyvä riski (esimerkiksi pölytyksen onnistu-
minen / epäonnistuminen) on suuri. Tärkeää olisikin kehittää menetelmiä marjasadon 
ennustettavuuden parantamiseksi. 

Marjojen keruulla on ollut tärkeä rooli paikallisen väestön työllistäjänä. On kuitenkin 
huomattava, että suuri osa (noin 75 %) kerätyistä marjoista käytetään kotona ja varsinai-
sesti kauppaan päätyy vain 25 %. On arvioitu, että noin 20 % kokonaissadosta olisi kui-
tenkin kohtuullisesti poimittavissa. Tämä helpottaisi teollisuuden raaka-aineen hankin-
taa ja edelleen uusien innovatiivisten tuotteiden kehittämistä. Tuotteiden jalostusasteen 
nosto lisäisi myös kaupan kannattavuutta pakastemarjakauppaan verrattuna. Lisäksi 
edellytykset yhteistyöhön suuren kokoluokan kansainvälisiin teollisuusasiakkaisiin rea-
lisoituisivat.  
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Nykyisin ulkomaalaiset poimivat jo selvästi yli puolet kaupalliseen käyttöön tarvitta-
vasta marjamäärästä. Luonnontuoteteollisuusyhdistys toteaa, että Suomen vuosittaisesta 
500 Mkg:n marjasadosta poimitaan talteen 45 Mkg:aa, josta 15 Mkg päätyy kaupalli-
seen käyttöön (http://www.luontoyrittaja.fi/8_1227.html). Poimijoiden väheneminen 
erityisesti harvaan asutuilla alueilla Pohjois-Suomessa on heikentänyt metsämarjojen 
saatavuutta teollisuuden käyttöön, minkä vuoksi ulkomaalaisia marjanpoimijoita tarvi-
taan jatkossakin. Luonnontuoteteollisuusyhdistys on juuri päivittänyt ohjeet ulkomaalai-
sia marjanpoimijoita Suomeen kutsuville yrityksille. Ohjeiden tavoitteena on kehittää 
poimijoiden opastusta ja ennakkoinformointia työn luonteesta ja taloudellisista riskeistä 
sekä parantaa majoitusolosuhteita ja kanssakäyntiä muun muassa paikallisten viran-
omaisten kanssa. Lisäksi yhdistys on osallistunut sisäasianministeriön Metsämarjan 
poimijat -hankkeeseen ja parantanut poimijan äidinkielellä olevan informaation saata-
vuutta yhdessä Arktiset Aromit ry:n kanssa. Luonnontuoteteollisuus ry:n johtaja Vernu 
Vasunta toteaakin, että kysynnän kasvaessa ulkomaiset poimijat mahdollistavat mar-
jayritysten kasvun. Suomessa on yli 200 pienyritystä ja kymmenkunta suurempaa mar-
janjalostajaa, jotka valmistavat metsämarjoista tuotteita kotimaan tarpeisiin. Toiminta 
luo arviolta 2000 vuosityöpaikkaa. Vuonna 2010 marjoja vietiin 8,2 Mkg, mistä kertyi 
vientituloja yli 20 Meuroa. Ulkomaalaisten poimijoiden tulo on mahdollistanut mar-
jayritysten kasvun Pohjois-Suomessa ja luonut työpaikkoja myös ostotoimintaan, kulje-
tukseen ja paikallisiin ulkomaisten poimijoiden palveluihin. 

Vaara ym. (2013) tarkastelivat kotitarvemarjan poimintaa Suomessa vuonna 2011 ja 
vertailivat näitä lukuja vuosien 1997–1999 poimintaan. Vuoden 2011 tutkimus perustui 
3700 kotitaloudelle lähetettyyn kyselyyn, jossa vastausprosentti oli 51. Kotitalouksista 
54 % keräsi marjoja kaikkiaan 34,9 Mkg (14 kg/kotitalous), joista suuri osa (26,5 Mkg) 
käytettiin kotona. Kaupallisen poiminnan määräksi jäi siis 8,4 Mkg. Kun näitä 2011 
määriä verrattiin vuosien 1997 ja 1999 tuloksiin havaittiin, että vuosittaiset poiminta-
määrät ovat riippuvaisia marjasadon määrästä. Vuonna 1997 oli runsas marjasato ja 
marjoja poimittiin 56,5 Mkg, kun taas 1999 marjasadon ollessa vähäisempi marjoja 
poimittiin 34,7 Mkg. Itsepoimittujen mustikoiden määrä näyttää lisääntyvän tarkastelu-
ajanjaksolla ja vain 13 % poimituista marjoista päätyi myyntiin.  

Maaseutuviraston vuoden 2012 MARSI–tilastojen arvioinnista löytyy mielenkiintoi-
sia havaintoja (Vaara ym. 2013). Järjestäytynyt marjateollisuus osti vuonna 2011 11,7 
Mkg marjoja, joista noin 9 Mkg (78 %) oli ulkomaalaisten poimimaa. Kun otetaan 
huomioon, että suomalaisten kotitalousten poimimat 8,4 Mkg, marjoja poimittiin yh-
teensä 17–18 Mkg kaupallisiin tarkoituksiin. Vain kolmasosa suomalaisten myyntiin 
poimituista marjoista myytiin järjestäytyneiden tahojen kautta, joten huomattava osuus, 
yli 5 Mkg myydyistä marjoista jää MARSI-tilastojen ulkopuolelle. Vuonna 1997–1999 
vastaavat osuudet olivat noin 70 %. Tämä on merkittävää, koska Suomen marjatilastot 
perustuvat MARSI-tilastoihin, joissa ovat mukana tärkeimmät luonnonmarjayritykset ja 
-ostajat, muttei ”järjestäytymättömiä” markkinoita. Joka tapauksessa tutkimuksen tulok-
set eivät täysin tue olettamusta, jonka mukaan suomalaisten kotitalouksien kaupallisella 
poiminnalla olisi laskeva trendi. On mahdollista, että suomalaiset kotitaloudet myyvät 
mieluummin ehkä korkeampien hintojen vuoksi marjansa ilman välikäsiä suoraan kulut-
tajille (esim. muille kotitalouksille, tuttaville tai suuremman mittakaavan keittiöille ku-
ten kouluille, ravintoloille jne.).  

Jotta marjat saataisiin tehokkaammin poimittua, edellyttää se myös uusia logistisia 
ratkaisuja ja yritysten välistä yhteistyötä. Koska alan yritykset ovat suurimmaksi osaksi 
pieniä ja marjasadon laadussa ja määrässä on vuotuista vaihtelua, voi kansainvälisille 
markkinoille pääsy ja vakiintuneitten asiakassuhteiden luonti osoittautua haasteelliseksi. 
Sen takia alan toimijoiden (yritykset, tutkijat, poliitikot) olisi kannattavaa toimia yhdes-
sä ainakin siinä vaiheessa kun markkinoille ollaan vasta pyrkimässä.  

 
 

http://www.luontoyrittaja.fi/8_1227.html


125 

 

Luonnonmarjamyynnissä Lapin ja Oulun läänit ovat olleet aikaisempina vuosina 
avainasemassa, mutta nyt ulkomaalaisten poimijoiden myötä mustikkaa ja puolukkaa on 
kerätty poikkeuksellisen suuria määriä myös Itä- ja Länsi-Suomessa, koska poimijoita 
on voitu osoittaa alueille, jossa kunakin vuonna on ollut paras sato. Satomäärissä tapah-
tuu kuitenkin muutoksia vuosittain ja alueelliset erot voivat olla suuria.  

Luonnonmarjojen poimintatulot olivat vuonna 2013 yhteensä 21,3 Meuroa. Siinä oli 
yli 4,0 Meuroa laskua edelliseen vuoteen verrattuna, jolloin saatiin huipputulot erittäin 
runsaan mustikka- ja puolukkasadon ansiosta. Alueellisesti mitattuna Länsi-Suomen 
osuus tuloista oli 34 %, Itä-Suomen 26 %, Lapin Läänin 26 % ja Oulun läänin 14 %. 
Erittäin runsaan puolukkasadon, hyvän mustikkasadon ja paikoitellen erittäin runsaan 
lakkasadon ansiosta vuonna 2013 saavutettiin hyvä myyntitulos (Marsi 2013). 

Puolukka- punapuola 

Puolukka on kaupallisesti tärkein luonnonmarja Suomessa; sitä poimitaan luonnonmar-
joista määrällisesti eniten myyntiin. Puolukkaa poimitaan runsaasti kotimaisen elintar-
viketeollisuuden tarpeisiin, ja naapurimaiden kanssa tehdään puolukkakauppaa sekä 
myyden että ostaen riippuen sadoista ja hintatasosta. Sen lisäksi puolukkaa viedään 
Keski-Eurooppaan. Puolukkaa myydään myös suoraan kuluttajille ja suurtalouksille. 
Yksityiset poimijat keräävät puolukkaa omiin tarpeisiinsa sekä sukulaisille ja tuttaville. 
Puolukan hyvä säilyvyys auttaa ostotoiminnassa, koska se ei vaadi välitöntä jatkokäsit-
telyä. 

Vuosittaiset satovaihtelut ovat suuria. Vuonna 2013 puolukasta saatiin keskimäärin 
erittäin runsas sato, myyntipuolukkaa kerättiin 10,7 Mkg (vuonna 2012 8,7 Mkg). Eni-
ten puolukkaa kerättiin Länsi-Suomen alueelta, 5,6 Mkg (v. 2012 0,6 Mkg), Itä-
Suomessa 2,5 Mkg (v. 2012 4,6 Mkg), Oulun läänissä 1,5 Mkg (v. 2012 2,8 Mkg), ja 
Lapissa 1,1 Mkg (v. 2012 0,6 Mkg). Poimintatuloa saatiin yhteensä 12,4 Meuroa (v. 
2012 11,6 Meuroa). Määrällisesti vähiten puolukkaa poimittiin myyntiin vuonna 2004, 
1,5 Mkg. Tullihallituksen ulkomaankauppatilaston mukaan vuonna 2013 puolukkaa 
tuotiin maahan tuoreena 378,2 tn (v. 2012 105,6 tn). Lähes koko määrä tuotiin Ruotsis-
ta. Tuoretta puolukkaa vietiin maasta lähes 0,8 Mkg (v. 2012 0,9 Mkg). Melkein kaikki 
vietiin Ruotsiin. Pakastetun puolukan luvut eivät selviä ulkomaankauppatilastosta (Mar-
si 2013). Puolukan sato, poimintatulo, tuonti ja vienti vuosina 2013 ja 2012 on esitetty 
taulukossa I. 

Mustikka – supermarja – muu maa mustikka 

Mustikkaa kerätään runsaasti, joten sillä on tärkeä kaupallinen merkitys. Sen arvostusta 
lisäävät terveyttä edistävät vaikutukset, jotka tutkimusten perusteella liittyvät mustikan 
antioksidanttiaktiivisuuteen ja antimikrobisiin ominaisuuksiin, silmäterveyteen (hämä-
ränäkö / ikänäkö) sekä lihavuuteen / metaboliseen oireyhtymään. Polyfenolisista yhdis-
teistä mustikassa on eniten antosyaaneja (yli 500 mg / 100 g) ja tämän vuoksi mustikkaa 
pidetään suomalaisen ruokavalion parhaana antosyaanien lähteenä. Uusissa ruokasuosi-
tuksissa marjojen tärkeys on lisääntynyt. Kotimaassa mustikkaa käytetään runsaasti, 
mutta sitä viedään paljon myös ulkomaille. Hintataso maailmalla ratkaisee sen, miten 
suomalainen mustikka saadaan kaupaksi eikä pidä myöskään unohtaa marjasektorin 
työllistävää vaikutusta maaseudulla. Myyntimustikan lisäksi kotitaloudet keräävät mus-
tikkaa omiin tarpeisiin, sukulaisille ja tuttaville. 

Vuonna 2013 mustikkasato oli keskinkertaista parempi. Myyntimääräksi saatiin 5,0 
Mkg (v. 2012 6,8 Mkg). Eniten mustikkaa kerättiin Lapin läänissä, 1,9 Mkg (v. 2012 1,6 
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Mkg). Itä-Suomessa myyntiin kerättiin 1,6 Mkg (v. 2012 3,7 Mkg) ja Oulun läänissä 0,7 
Mkg (v.2012 1,5 Mkg) sekä Länsi Suomessa 0,7 Mkg. Poimintatuloa kertyi 7,5 Meuroa 
(v. 2012 12,3 Meuroa). Lapin läänin osuus mustikkatuloista oli 2,9 Meuroa ja Itä-
Suomen 2,4 Meuroa. Tullihallituksen ulkomaankauppatilaston mukaan mustikkaa tuo-
tiin tuoreena maahan vuoden 2013 aikana 1,0 Mkg (v. 2012 552,2 tn). Eniten tuoremus-
tikkaa tuotiin Ruotsista ja Virosta. Vientiä oli 0,8 Mkg (v. 2012 0,5 Mkg). Kaikki tuoreet 
mustikat vietiin Ruotsiin. Pakastettua mustikkaa tuotiin maahan 4,2 Mkg (v. 2012 4,8 
Mkg) ja vietiin maasta 3,2 Mkg (v. 2012 3,0 Mkg). Tuontimäärä laski 0,6 Mkg. Eniten 
pakastettua mustikkaa tuotiin Ruotsista 3,3, Venäjältä 0,3 sekä Virosta ja Puolasta mo-
lemmista 0,2 Mkg. Tärkein vientimaa oli Kiina, 2,2 Mkg. Määrä lisääntyi edellisvuo-
teen verrattuna. Seuraavaksi eniten vientiä oli Japaniin 0,5, Ruotsiin 0,2 sekä Puolaan ja 
Saksaan molempiin 0,1 Mkg (Marsi 2013). Mustikan sato, poimintatulo, tuonti ja vienti 
vuosina 2013 ja 2012 on esitetty taulukossa I. 

Lakka, hilla, suomuurain, valokki, lintti – Joko ovat lintit kartilla? 

Lakan vuosittaiset marjasadot vaihtelevat, ja myös alueittaisia eroja esiintyy. Pääosa 
lakasta kerätään Lapin läänin soilta. Lakka onkin rahallisesti merkittävä tuote Lapin 
läänissä. Oulun läänissäkin saadaan joinakin vuosina hyvä sato. Muualla Suomessa soita 
on ojitettu ja lakan kasvu on niillä hiipunut. Lakka on hyvin C-vitamiinipitoisena ja 
aromikkaana marjana arvostettu tuote. Kotimainen elintarviketeollisuus käyttää lakkaa 
jonkin verran, mutta sitä tuodaan paljon ulkomailta. Lakkaa myydään monin eri tavoin, 
kuten suoraan ravintoloille, leipomoille ja pitopalveluyrityksille, mutta myös suoraan 
kuluttajille esimerkiksi turisteille. Lakan kilohinta on korkeahko. Poimijan myymä lak-
ka on ilman arvonlisäveroa.  

Vuoden 2013 lakkasato oli keskimäärin hyvä ja myyntiin saatiin 145,9 tn (v. 2012 
112,0 tn), josta pääosa (141,9 tn eli 97 %) kerättiin Lapin läänin soilta (v.2012 90,8 tn 
eli 81 %). Oulun läänin myyntisato oli vain 1,6 tn. Myös eteläisen Suomen soilla oli 
poikkeuksellisen hyvin lakkaa. Kaikilta muiltakin alueilta tuli myyntitietoja, mutta mää-
rät jäivät vähäisiksi. 2000-luvulla lakan paras myyntivuosi oli 2001, silloin määrä oli 
358,1 tn. Hyvä vuosi oli myös 2005, jolloin määrä oli 321,1 tn. Heikoin lakkavuosi oli 
2007, silloin myyntimäärä oli vain 37,2 tn. Vuonna 2013 poimintatuloa kertyi yhteensä 
1,3 Meuroa, josta Lapin läänin osuus oli 1,2 Meuroa. Vuonna 2012 lakan poimintatuloa 
kertyi 1,4 Meuroa. Lakan tuonti- ja vientiluvut eivät selviä ulkomaankauppatilastosta 
(Marsi 2013). Lakan sato, poimintatulo, tuonti ja vienti vuosina 2013 ja 2012 on esitetty 
taulukossa I. 

Taulukko I: Marjojen sato, poimintatulo, tuonti ja vienti vuosina 2013 ja 2012  
Marja Sato  

2013/2012 
(1000 kg) 

Poimintatulo 
2013/2012 
(1000 €) 

Tuonti  
2013/2012 
(1000 kg) 

Vienti 
2013/2012 
(1000 kg) 

Puolukka 10 700 / 8 700 12 400 /  11 600 378,2 / 105,6 800 / 900 
Mustikka 5 000 / 6 800 7 500 / 12 300 1 000 / 552,2 800 / 500 
Lakka 145,9 / 112 1 300 / 1 400 - - 
Yhteensä 15 845,9 / 15 612 21 200 / 25 300 1378,2 / 657,2 1600 / 1400 

*Luvut perustuvat maaseutuviraston julkaisusarjan materiaaliin (Marsi 2013). 
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Teolliset tuotteet ja jalosteet 

Marjojen teollinen jalostus on Suomessa pääosin hyvin perinteistä. Marjoista valmiste-
taan mehuja, hilloja, marmeladeja ja alkoholituotteita. Muita eri marjojen tuotesovelluk-
sia ovat marjojen siemenistä uutettavat öljyt, kuivatut kokonaiset marjat, marjajauheet ja 
marjakuituvalmisteet, joita käytetään esimerkiksi erilaisissa lääkinnällisissä tarkoituk-
sissa ja kosmetiikkatuotteissa sekä lisätään elintarviketuotteisiin antamaan väriä, makua 
tai parantamaan tuotteen ravintoarvoa (Roininen & Mokkila 2008).  

Mehujen valmistuksessa syntyvistä sivuvirroista suurin on puristemassa, jota syntyy 
n. 20–30 % alkuperäisestä marjojen tai hedelmien määrästä. Massa sisältää marjan kuo-
riosat, siemenet ja muut kiintoaineet. Mehun valmistuksessa syntyvä puristemassa on 
käyttökelpoinen raaka-aine ja sisältää paljon kasvin sisältämiä kivennäisaineita, vita-
miineja, flavonoideja ja väriaineita. Puristemassa ei kuitenkaan sovellu sellaisenaan 
hyödynnettäväksi, vaan massa on jatkokäsiteltävä ajateltua käyttötarkoitusta varten. 
Puristemassat eivät säily kovin hyvin ja siksi ne on jatkokäsiteltävä välittömästi puris-
tamisen jälkeen tai ne on esimerkiksi pakastettava tai kuivattava. Jatkotoimenpiteet teh-
dään sen mukaan, minkä tuotteen raaka-aineena massaa käytetään. Puristemassojen 
hyötykäyttötavat vaativat massojen hienontamisen tasalaatuiseksi ennen käyttöä, lukuun 
ottamatta käymistuotteita (Roininen & Mokkila 2008).  

Pääosa Suomessa viljellyistä marjoista päätyy tuorekauppaan ja teollisuus ostaa marja-
raaka-aineen pakastettuna ulkomailta. Esimerkiksi marjauutteiden tuotanto Suomessa on 
vähäistä lukuun ottamatta marjaöljyjen valmistusta. Marjoja olisi siis mahdollisuus 
hyödyntää paremmin jatkojalostamalla tuotteita Suomessa sen sijaan että viedään pakas-
tettua marjaa ulkomaille jatkojalostettavaksi. Marjojen fraktioinnista voisi ehkä saada 
aikaan kannattavaa liiketoimintaa, mikäli tuotanto saadaan kannattavammaksi kuin ja-
lostamattoman marjan vienti. Lähtökohtana uutteiden ja fraktioiden valmistuksessa on 
koko marjan mahdollisimman hyvä hyödyntäminen. Käytännössä raaka-aineena voi olla 
joko koko marja tai mehun valmistuksen puristejäte. Marjoja olisi mahdollisuus hyö-
dyntää paremmin myös valmisruokateollisuudessa. Marjoja ja marjan komponentteja 
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olisi mahdollista käyttää esimerkiksi lihajalosteissa, kastikepohjissa ja marinadeissa. 
Kuivattujen marjatuotteiden, kuten kuivattujen kokonaisten marjojen, marjajauheiden ja 
marjakuituvalmisteiden valmistus on kuitenkin edelleen melko vähäistä Suomessa (Roi-
ninen & Mokkila 2008).  

Marjojen keruulla on ollut tärkeä rooli paikallisen väestön työllistäjänä. Suomen vuo-
sittaisesta 500 Mkg:n marjasadosta poimitaan talteen 45 Mkg, josta 15 Mkg päätyy 
kaupalliseen käyttöön eli keskimäärin yli 90 % jää poimimatta. On arvioitu, että noin 20 
% olisi kuitenkin kohtuudella poimittavissa. Tämä helpottaisi teollisuuden raaka-aineen 
hankintaa ja edelleen uusien innovatiivisten tuotteiden kehittämistä. Tuotteiden jalos-
tusasteen nosto lisäisi myös kaupan kannattavuutta pakastemarjakauppaan verrattuna. 
Lisäksi edellytykset yhteistyöhön suuren kokoluokan kansainvälisiin teollisuusasiakkai-
siin realisoituisivat.  

Suomessa tehdään marjoihin liittyvää perus- ja soveltavaa tutkimusta useissa yliopis-
toissa ja tutkimuslaitoksissa. Tätä osaamista ja tieto-taitoa tulisi jatkossa tehokkaammin 
hyödyntää myös yritysten tuotekehityksessä ja logististen ratkaisujen etsimisessä. Suu-
rempaa huomiota voisi myös kohdistaa menetelmien kehittämiseen marjaerien jäljitettä-
vyyden parantamiseen ja tuotteiden autenttisuuden todentamiseen. Nämä voisivat pa-
kastemarjojenkin kyseessä ollen nostaa tuotteen hintaa, koska tutkimuksen keinoin on 
osoitettu, että esimerkiksi mustikoiden laatu on riippuvainen paitsi vuodesta myös alku-
perästä ja ympäristöstä (Uleberg ym. 2012). Tämä taas avaa mahdollisuuden spesifisten 
tuotteiden kehittämiseen. Lisäksi tutkimukseen perustuvan pohjoisen laadun käsitettä ja 
tuotteiden raaka-aineiden jäljitettävyyttä voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa. Keskei-
nen tekijä markkinoinnin onnistumiselle lienee myös kestävän kehityksen periaatteiden 
mukainen läpinäkyvä tuotantoketju (raaka-aineesta / metsästä tuotteeksi ja sivuvirtojen 
hyödyntäminen). Kansainvälisissä yhteyksissä yritysten ja tutkijoiden yhteiset esiinty-
miset voisivat lisätä tuotteiden menekkiä ja / tai luoda uusia potentiaalisia asiakaskon-
takteja.  
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Kaupallisesti tärkeät luonnonsienet 

Mikrobien (ml. sienet) lajikirjo on niin valtava, että monia niistä ei edes lajikohtaisesti 
vielä tunneta. Joukossa on kuitenkin lajeja, joita voidaan hyödyntää esimerkiksi saastu-
neiden maa-alueiden puhdistuksessa (esimerkkinä Ekokem) tai antibioottien tuotossa tai 
entsyymien tuottajina erilaisiin sovelluksiin. Kasvien endofyyttisistä sienistä ja niiden 
tuottamista bioaktiivisista yhdisteistä tiedetään toistaiseksi vähän, mutta myös niitä tut-
kitaan laajalti ja niiden hyödyntämismahdollisuuksia esimerkiksi biomassan tuotossa / 
muokkausprosesseissa selvitetään. Tämä edustaa tulevaisuuden potentiaalia, jonka kau-
pallista arvoa on vaikea arvioida, mutta joilla tulee olemaan merkitystä sekä Suomen 
että Pohjois-Suomen biotaloudessa.  

Kaupallisesti tärkein luonnonsieni on herkkutatti (Boletus edulis), jonka merkitys ko-
rostuu hyvänä vientisienenä. Muita luonnonsieniä ovat haaparousku (Lactarius tri-
vialis), kangasrousku (Lactarius rufus), karvarousku (Lactarius torminosus), kantarelli 
(Cantharellus cibarius), suppilovahvero (Cantharellus tubaeformis), korvasieni (Gyro-
mitra esculenta) ja mustatorvisieni (Craterellus cornucopioides). Muitakin sieniä on 
kaupallisesti saatavissa pieniä määriä (Marsi 2013). 

Luonnonsienistä kertyi poimintatuloa yhteensä 0,9 Meuroa vuonna 2013 (v. 2012 0,6 
Meuroa). Siitä herkkutatin osuus oli 660 000 euroa (v. 2012 0,4 Meuroa). Luonnonsien-
ten poimintatuloista Itä-Suomen osuus oli 85 %, Länsi-Suomen 13 % ja Oulun läänin 2 
% (Marsi 2013).  

Herkkutatti 

Luonnonsienistä ylivoimaisesti tärkein kaupallinen merkitys on herkkutatilla ja niitä 
kerätään hyvinä satovuosina määrällisesti eniten. Herkkutatin tärkeä merkitys perustuu 
paljolti siihen, että se on hyvä vientisieni. Suurin osa herkkutateista viedäänkin Etelä- ja 
Keski-Euroopan markkinoille. Herkkutatin arvoa lisää sen korkeahko kilohinta. Herkku-
tatit lajitellaan laadun mukaan useampaan luokkaan. Hintaerot luokkien välillä ovat 
merkittäviä. Parhaat sienimaastot ovat Pohjois-Karjalassa, mutta sientä kasvaa myös 
muualla.  

Vuonna 2013 herkkutattisato oli keskinkertainen ja myyntiin sitä tuli 238,2 tn (v.2012 
135,7 tn). Myyntitietoja saatiin muilta suuralueilta paitsi Lapin läänistä. Itä-Suomen 
osuus oli 93 % koko määrästä. Poimintatuloa kertyi 659 400 euroa (v. 2012 407 400 
euroa).  

Herkkutatin huippuvuosia olivat 2000-luvulla vuodet 2003 ja 2010. Vuonna 2003 
määrä oli 1,2 Mkg ja 2010 747,5 tn. Vastaavana aikana heikoin vuosi oli 2007, jolloin 
määrä jäi 126,3 tonniin. Tullihallituksen ulkomaankauppatilaston mukaan tuo-
reen/pakastetun tatin tuontia oli 1,4 tn vuonna 2013. Tuontimaat olivat Latvia ja Viro. 
Vuonna 2012 ei tatteja tuotu maahan kiloakaan. Tatteja vietiin maasta 50,9 tn (v. 2012 
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1,3 tn) ja koko määrä vietiin Italiaan. Pakastetulla tatilla ei ole omaa nimikettä, joten 
herkkutattitiedot eivät selviä tilastosta. Ne kuuluvat ryhmään muut sienet, jonka koko-
naisvientimäärä oli 138,5 tn (v. 2012 90,1 tn). Tämän ryhmän sienistä vietiin Bulgariaan 
92,4, Italiaan 45,1 ja Ruotsiin 1,0 tn. Edellisenä vuotena koko määrä vietiin Italiaan, 
joten tämän ryhmän sienet ovat todennäköisesti herkkutattia (Marsi 2013, taulukko II).  

Korvasieni 

Vuonna 2013 korvasienisato oli keskimääräistä heikompi. Myyntiin sitä kerättiin vain 
2,6 tn (v. 2012 13,8 tn). Myyntitietoja saatiin kaikilta muilta suuralueilta paitsi Länsi-
Suomesta. Eniten sientä poimittiin Itä-Suomen metsistä. Poimintatuloa kertyi 6 300 eu-
roa (v. 2012 31 000 euroa) (Marsi 2013, taulukko II). 2000-luvun paras myyntivuosi oli 
2000, silloin myyntiä oli 50,2 tonnin verran.  

Keltavahvero eli kantarelli 

Kantarelli on eteläisen Suomen sieni, mutta sitä tavataan myös Oulun läänissä. Kotita-
loudet keräävät sientä paljon satokauden aikana omiin tarpeisiinsa sekä sukulaisille ja 
tuttaville. Kantarellia myydään myös suoraan ravintoloille ja suurtalouksille. Vuonna 
2013 kantarellisato oli keskimääräistä heikompi, myyntiin sitä kerättiin 10,5 tn (v. 2012 
17,3 tn). Eniten kantarellia kerättiin Itä-Suomen metsistä. Poimintatuloa kertyi 64 900 
euroa (v. 2012 92 500 euroa). Kantarellin paras myyntivuosi 2000- luvulla oli 2009, 
silloin määrä oli 29,2 tn. Tullihallituksen ulkomaankauppatilaston mukaan tuoret-
ta/pakastettua kantarellia tuotiin maahan 71,1 tn (v. 2012 22,6 tn). Tuonti Virosta oli 
31,9 tn ja Venäjältä 30,2 tn. Kantarellia ei viety lainkaan ulkomaille. Vuoden 2012 vienti 
oli 7,9 tn, josta pääosa vietiin Belgiaan, 4,9 tn (Marsi 2013, taulukko II). 

Rouskut 

Rouskut ovat tärkeitä suolasieniä, vaikka niitä ei juuri viedä ulkomaille. Haaparousku 
on kaupallisesti tärkein rousku. Myyntiin tulevia rouskuja on sen lisäksi kangasrousku 
ja karvarousku. Muitakin syötäväksi kelpaavia rouskuja on.  

Perinteisesti haaparouskua kerätään eniten Itä-Suomen metsistä. Vuonna 2013 haapa-
rouskusato oli heikko, myyntiin sitä tuli vain 22,4 tn (v. 2012 24,9 tn). Lähes kaikki 
haaparouskut kerättiin Itä-Suomen metsistä. Poimintatuloa kertyi 41 100 euroa (v. 2012 
36 900 euroa). Haaparouskun paras myyntivuosi oli 2003, silloin määrä oli 304,4 tn 
(Marsi 2013, taulukko II). 

Vuonna 2013 kangasrouskusato oli keskimääräistä heikompi, myyntiin sitä kerättiin 
28,2 tn (v. 2012 24,7 tn). Poimintatuloa kertyi 49 100 euroa (v. 2012 40 200 euroa). Pa-
ras myyntivuosi 2000-luvulla oli 2003, silloin määrä oli 139,4 tn (Marsi 2013, taulukko 
II). 

Suppilovahvero 

Vuonna 2013 suppilovahverosato jäi heikoksi, myyntiin sitä kerättiin 7,5 tn (v. 2012 9,0 
tn). Suurin osa poimittiin Länsi-Suomen metsistä. Poimintatuloa saatiin 29 200 euroa (v. 
2012 21 200 euroa). 2000-luvun paras vuosi oli 2001, silloin määrä oli 91,4 tn (Marsi 
2013, taulukko II). 
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Mustatorvisieni 

Mustatorvisienen satoa saadaan satunnaisesti, ja määrät ovat yleensä pieniä. Vuonna 
2013 mustatorvisienisato jäi niukaksi ja myyntiin sitä tuli vain 45 kg (v. 2012 120 kg). 
Kaikki kerättiin Itä-Suomen metsistä. Poimintatuloa kertyi 380 euroa (v. 2012 700 eu-
roa). Suurin myyntimäärä 2000-luvulla saavutettiin vuonna 2003, jolloin se oli 2300 kg 
(Marsi 2013, taulukko II). 

Muut sienet 

Suomessa kasvavia sieniä on lukumääräisesti paljon, joista on satunnaisia myyntitietoja 
(esim. lampaankääpä, kangastatti, vaalea orakas, keltavalmuska, leppärousku, huhtasie-
ni ja erilaiset haperot). Muiden sienten kaupallinen merkitys on toistaiseksi vähäinen, 
mutta niillä saattaa olla tulevaisuudessa kaupallista potentiaalia esim. ravinto- ja terve-
ysvaikutusten takia.  

Tuoksuvalmuska (Tricholoma matsutake), japaninkieliseltä nimeltään matsutake on 
kulinaristien arvostama kallisarvoinen herkku. Sieni on isokokoinen ja se tuoksuu ime-
län mausteiselta. Lisäksi se on kiinteämaltoinen ja hyvin säilyvä. Matsutake tunnetaan 
Suomessa huonosti, koska emme ole tottuneet sitä syömään. Kirjallisuuden mukaan 
sientä löytyy parhaiten Pohjois-Suomen mäntykankailta. Vuosien välillä on kuitenkin 
suurta vaihtelua sadon määrässä. Japanissa matsutakella on vuosisatojen takaa periytyvä 
erityisasema. Maan oma matsutake-sato on pienentynyt romahdusmaisesti 1950-luvun 
jälkeen. Japaniin tuodaan matsutakea pääasiassa Kiinasta ja Koreasta. Markkinoita olisi 
suuremmallekin määrälle. Sienen kilohinta määräytyy koon mukaan. Kaikkein pienim-
mät, vielä avautumattomat ”nuput” ovat arvokkaimpia: niiden kilohinta voi olla useita 
satoja euroja. Kerätyt sienet voitaisiin saada nopeasti myyntiin Japanissa suoran lento-
yhteyden vuoksi.  

Suomessa kasvaa noin 230 kääpälajia, joiden kaupallinen hyödyntäminen on margi-
naalista. Vuoden 2013 rohdoskasviksi valittu pakurikääpä (Inonotus obliquus) on kas-
vattanut viime vuosina suosiotaan luontaistuotemarkkinoilla. Pakurikääpää on kuitenkin 
käytetty lääkkeenä jo satojen ehkä jopa tuhansien vuosien ajan. Pakurikääpä on lehti-
puiden (esim. koivu, leppä) kyljessä kasvava lahottajasieni, jonka sisältämillä bioaktii-
visilla yhdisteillä on tutkimuksissa todettu adaptogeenisiä ja antioksidanttisia ominai-
suuksia. Suomessa kaupallisesti myytävä pakurikääpä on usein kerätty joko Suomesta 
tai Venäjältä ja sitä myydään yleensä jauheena tai uutteena.  

Viljellyt sienet 

Suomessa yleisimpiä viljeltyjä sieniä ovat herkkusieni, siitakesieni ja osterivinokas. 
Eniten kaupallista merkitystä on herkkusienellä. Kotimaisen tuotannon lisäksi sitä tuo-
daan maahan erilaisina tuotteina huomattavia määriä. Tiken, Maa- ja metsätalousminis-
teriön tietopalvelukeskuksen puutarhatilaston tietojen mukaan viljeltyjen sienten tuotan-
to on ollut 1,5–2,1 Mkg ajanjaksolla 2005–2013. Tietosuojasyistä kaikkia tuotekohtaisia 
lukuja ei julkaista. 
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Taulukko II: Sienten sato, poimintatulo, tuonti ja vienti vuosina 2013 ja 2012  
Sieni Sato 

2013/2012 
(1000 kg) 

Poimintatulo 
2013/2012 
(1000 €) 

Tuonti 
2013/2012 
(1000 kg) 

Vienti 
2013/2012 
(1000 kg) 

Herkkutatti 238,2 / 135,7 659,4 / 407,4 1,4 / - 50,9 / 1,3 
Korvasieni 2,6 / 1,8 6,3/ 31 - - 
Kantarelli 10,5 / 17,3 64,9 / 92,5 - - 
Haaparousku 22,4 / 24,9 41,1 / 36,9 - - 
Kangasrousku 28,2 / 24,7 49,1 / 40,2 - - 
Suppilovahvero 7,5 / 9,0 29,2 / 21,2 - - 
Mustatorvisieni 0,045 / 0,12 0,38 /  0,7 - - 
Yhteensä 309,4 / 213,5 850,4 / 629,9 1,4 / - 50,9 / - 

*Luvut perustuvat maaseutuviraston julkaisusarjan materiaaliin (Marsi 2013). 
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Marjojen ja sienten poimintatulot yhteensä sekä tulojen 
jakautuminen suuralueittain 

Vuonna 2013 luonnonmarjojen ja -sienten yhteinen poimintatulo oli 22,1 Meuroa. Tu-
loista Länsi-Suomen osuus oli 34 %, Itä-Suomen 28 %, Lapin läänin 24 % ja Oulun 
läänin 14 %. Länsi-Suomen poimintatuloa kohotti erittäin runsas puolukkasato, josta 
tuloa kertyi 6,3 Meuroa. Itä-Suomessa puolukkatulot olivat 3,0 ja mustikkatulot 2,4 
Meuroa. Lapin läänissä tuloa saatiin mustikasta 2,9, puolukasta 1,3 ja lakasta 1,2 Meu-
roa. Oulun läänissä pakkanen pilasi satoa ja puolukkatuloiksi saatiin 1,9 ja mustikkatu-
loiksi 1,1 Meuroa (Marsi 2013, kuva 2).  

Vuonna 2012 luonnonmarjoista ja -sienistä kertyi poimintatuloa yhteensä 26,0 Meu-
roa. Poimintatulojen osuudet jakautuivat silloin: Itä- Suomi 51 %, Oulun lääni 25 %, 
Lapin lääni 20 % ja Länsi-Suomi 4 %. Itä-Suomessa tuloja kerryttivät mustikka 6,7 ja 
puolukka 6,0 Meuroa. Oulun läänissä puolukkatulot olivat 2,8 ja mustikkatulot 1,5 
Meuroa (Marsi 2013).  Kuva 2.esittää luonnonomarjojen ja -sienten poimintatulojen 
jakautumisen suuralueittain. Kuva perustuu maaseutuviraston julkaisusarjassa (Marsi 
2013) esitettyihin lukuihin. 

 
Kuva 2: Luonnonomarjojen ja -sienten poimintatulojen jakautuminen suuralueittain 
vuosina 2013 ja 2012  
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Luonnontuotealan marja- ja sieniyritykset 

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntia koskevissa suunnitelmissa ja strategioissa 
lähiruoka, luonnontuotteet, luomutuotteet ja matkailu ovat olleet näkyvästi esillä, ja ne 
ovat jalkautuneet myös hankkeisiin ja käytännön yritystoiminnaksi näissä maakunnissa.  

Selvityksessä Luonnontuotteet Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun yrityksissä (Mikko-
nen & Moisio 2012) valtakunnalliset ja paikalliset vähittäiskaupat olivat lähiruokakaup-
poja tai posti- ja nettikauppaa tavallisempia yritysten tuotteiden myyntikanavia. Näiden 
kanavien lisäksi tuotteita toimitettiin myös ammattikeittiöihin. Yrityksillä on kiinnostus-
ta kauppojen myyntikanaviin, mutta tarpeeksi suuren myyntivolyymin tuottaminen saat-
taa olla toisinaan haasteellista. Tässä kyselyssä näiden myyntikanavien ulkopuolelle 
jäivät etenkin matkailualan yritykset, joiden markkinointikanavina toimivat pääasiassa 
lehdet ja matkatoimistot.  

Mikkonen & Moisio (2012) selvityksen mukaan yli puolet yrityksistä (n=40) piti ja-
lostusasteen nostamista tärkeänä yritystoiminnan kannalta). Tähtäimessä olivat helppo-
käyttöiset, valmiit tuotepakkaukset asiakkaille ja matkamuistot turisteille. Luomutuotan-
to, puhtaus, asianmukaiset prosessointimenetelmät ja -tilat olivat keskeisiä jalostusas-
teen nostamisessa ja tuotekehityksessä. Varteenotettavana keinona mainittiin koulutus ja 
uusien tuotteiden lanseeraus. Alan kehittämisehdotuksissa nousivat esiin myös sadon 
talteenottoon liittyvät tekijät ja toisaalta erilaiset toimenpiteet yritystuotteiden markki-
noinnin edistämiseksi. Yritysten välisessä yhteistyössä talteenotto ja markkinointi olivat 
myös tärkeitä kohteita. 

Puolet yrityksistä (n=32) oli kokenut ongelmia luonnontuotteiden hyödyntämisessä. 
Vaikeuksia oli mm. kysynnän ja tarjonnan kohtaamisessa. Luonnontuotteiden saatavuus, 
määrä ja laatu vaihtelevat vuosittain, ja näiden seikkojen ennakointi on vaikeaa. Muita 
haasteita olivat mm. marjojen puhtaus, sivuvirtojen tuotteistaminen, poiminnan vähe-
neminen suomalaisten osalta ja kielteinen asenne ulkomaisia poimijoita kohtaan. Hyö-
dyntämisen ongelmana saattoi olla myös tuotantolaitteistojen huono kaupallinen saata-
vuus tai sopivan tuotantotilan puute. Yritysten tulevaisuuden odotukset olivat kuitenkin 
positiivisia. Omaan yritystoimintaan tehtyjen investointien ja kehitystoimenpiteiden 
uskottiin kantavan hedelmää. Lisäksi luonnontuotealan tuotteiden ja palveluiden uskot-
tiin saavan aiempaa enemmän arvostusta ja parantavan asemiaan markkinoilla.  

Yritysten edustajat listasivat mm. seuraavia ehdotuksia luonnontuotealan kehittämi-
seksi (Mikkonen & Moisio 2012):  

 Poimijakysymyksen pitkäjänteinen ratkaisu, keruumenetelmät ja poiminnan organisointi ja 
ohjeistus poimijaolosuhteista, poimijalistaus nettisivuille  

 Ulkopaikkakunnilta tuleva poimijatyövoima kylien matkailutoiminnan edistäjäksi  
 Ajan tasalla oleva satotiedotus nykytekniikan turvin  
 Toiminnan kehittäminen, koulutusta ja kursseja lisää mm. aiheista jatkojalostus ja tuotteiden 

laadunvalvonta, rahoitus, markkinointi ja viranomaissäädökset  



135 

 

 Tutkimus ja testausasioiden helpottaminen ja kustannusten pienentäminen, kohteena mm. 
jatkojalosteet  

 Lähiruoan markkinointi ammattikeittiöihin tuoteperheinä, jossa kattava, määrältään riittävä 
ja laadukas tuotevalikoima, joka voidaan tarjota keittiömestarille luotettavasti yhdellä tila-
uksella  

 Lähiruoka- ja luomukauppapaikkojen perustaminen  
 Koulukeittiöt hyötykäyttöön jatkojalostustiloina  
 Lasten ja nuorten kannustus ja opastus marjojen ja sienten poimintaan ja kalastukseen, ylei-

nen tiedotus, miten luonnontuotteita voi hyödyntää  
 Tiedotuksen tavoitteeksi tulisi nostaa eettiset arvot kunniaan, ja esittää kritiikkiä luontoa ja 

eettisiä arvoja väheksyviä markkinavoimia vastaan. Yhteistyötä ja kasvatusta lisää kotimai-
sen ja kestävän kehityksen puolesta tuhlausta vastaan.  

Esimerkkejä luonnontuotealan poiminta- ja jatkojalostusyrityksistä on liitteissä 1 ja 2.  
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Yhteenveto 

Marjojen ja sienten keruulla on ollut tärkeä rooli paikallisen väestön työllistäjänä. Vuo-
sittain kerätyt sienimäärät ja poimintatulot ovat kuitenkin vähäisiä marjoihin verrattuna. 
On kuitenkin huomattava, että suuri osa (noin 75 %) kerätyistä marjoista myös käyte-
tään kotona ja varsinaisesti kauppaan päätyy vain 25 % (vuoden 2011 tieto). Kuitenkin 
jos verrataan pohjoismaisissa metsissä vuosittain kypsyvään yli miljardiin marjakiloon 
niin keskimäärin tästä jää yli 90 % poimimatta. On arvioitu, että noin 100 Mkg (20 %) 
olisi kuitenkin kohtuudella poimittavissa. Tämä helpottaisi teollisuuden raaka-aineen 
hankintaa ja edelleen uusien innovatiivisten tuotteiden kehittämistä. Marjat ja sienet 
ovat siis erinomaisia raaka-aineita, mutta niistä ei ole vielä tehty hi-tech tuotteita. Kun 
hyödyntämisaste kasvaa, myös jatkojalostusaste todennäköisesti kasvaa. Tällöin esi-
merkiksi sivuvirtojen hyödyntäminen voidaan saada kannattavaksi. Tarvitaan siis panos-
tusta mm. sivuvirtojen arvokkaiden yhdisteiden löytämiseen ja erotusteknologioiden 
optimoimiseen. Tuotteiden jalostusasteen nosto lisäisi myös kaupan kannattavuutta pa-
kastemarjakauppaan verrattuna. Lisäksi edellytykset yhteistyöhön suuren kokoluokan 
kansainvälisiin teollisuusasiakkaisiin realisoituisivat.  

Alan yritykset ovat pääasiassa mikroyrityksiä, joten resurssit eivät riitä tehokkaaseen 
tuotekehitykseen. Yritysten välinen yhteistyö uusien tuotteiden kehittämiseksi win/win -
periaatteen mukaisesti voisi olla hyödyllistä erityisesti näiden pienten yritysten kohdal-
la. Keskenään kilpailevien yritysten välinen yhteinen tuotekehitys voisi olla hyödyllistä 
tuotekehityksen alkuvaiheessa, jolloin yhteistyötä tekevillä yrityksillä olisi aikaa jatkaa 
menetelmien tai tuotteiden kehittämistä ennen omien tuotteiden saattamista markkinoil-
le. Myös yhteisten logististen ratkaisujen etsiminen yhdessä muiden alan yritysten tai 
toimijoiden kanssa voisi hyödyttää kaikkia osapuolia. 

Suomessa on pitkään käytetty marjojen kukinta-vaiheen seurantaa tulevan marjasa-
don indikaattorina. Kukinnasta marjasatoon on kuitenkin pitkä aika ja alan toimijoiden 
kannalta ennusteisiin liittyvä riski (esimerkiksi pölytyksen onnistuminen / epäonnistu-
minen) on suuri. Tärkeää olisi kehittää menetelmiä marjasadon ennustettavuuden paran-
tamiseksi. 

Suomessa tehdään marjoihin ja sieniin liittyvää perus- ja soveltavaa tutkimusta useis-
sa yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa. Tätä osaamista ja tieto-taitoa tulisi jatkossa te-
hokkaammin hyödyntää myös yritysten tuotekehityksessä ja logististen ratkaisujen et-
simisessä. Suurempaa huomiota voisi myös kohdistaa menetelmien kehittämiseen mar-
jaerien jäljitettävyyteen ja tuotteiden autenttisuuteen. Nämä voisivat pakastemarjojenkin 
kyseessä ollen nostaa tuotteen hintaa, koska tutkimuksen keinoin on osoitettu, että esi-
merkiksi mustikoiden laatu on riippuvainen sekä alkuperästä että ympäristöstä. Tämä 
taas avaa mahdollisuuden spesifisten tuotteiden kehittämiseen. Jatkossa myös teollisuu-
den sivuvirtojen tehokas hyödyntäminen korostaa erotusteknologiaan liittyvän tutki-
muksen tärkeyttä esimerkiksi yhteistyönä yritysten ja tutkijoiden kanssa.  



137 

 

Tarvitaan enemmän moniosaajahankkeita, joissa myös kaupallinen hyödyntäminen 
otetaan riittävästi huomioon. Hankkeissa pitäisi miettiä koko ketju raaka-aineesta tuot-
teeksi. Uusin teknologia ja tutkimus saataisiin täten helpommin ja nopeammin kaupalli-
siksi sovelluksiksi. Myös uudenlaisia mikro- sekä pk-yrityksille sopivampia rahoitus-
instrumentteja tarvitaan, jotta tällaisia hankkeita saataisiin aikaan. Lisäksi viestintään, 
markkinointiin ja brändin tekemiseen kannattaa panostaa, muuten hankkeista tulevat 
tulokset eivät realisoidu. 

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntia koskevissa suunnitelmissa ja strategioissa 
lähiruoka, luonnontuotteet, luomutuotteet ja matkailu ovat olleet näkyvästi esillä, ja ne 
ovat jalkautuneet myös hankkeisiin ja käytännön yritystoiminnaksi näissä maakunnissa. 
Oulun- ja Lapin läänien alueilla vuonna 2013 poimituista marjoista saatavat tulot kat-
toivat 40 % (8,6 Meuroa) koko maan poimintatuloista. Alueen laajan pinta-alan huomi-
oon ottaen, logistiikkaa kehittämällä, ja mahdollisella yhteistyöllä alan yritysten kanssa 
marjanpoimintaa voidaan tehostaa. Myös tutkimukseen perustuvan pohjoisen laadun 
käsite on marja-alalla vielä lähes kokonaan hyödyntämättä. Marjojen kyseessä ollen 
niiden ominaisuuksista ja koostumuksesta tiedetään jo paljon ja marja-alan toimijoiden 
yhteinen markkinointiprojekti voisi vielä tehostaa kauppaa niin kotimaassa kuin kan-
sainvälisestikin etenkin kun puolet alan yrityksistä on kokenut ongelmia esim. kysynnän 
ja tarjonnan kohtaamisessa.  

Luonnonmarja- ja sienialalla uusien käyttötapojen ja -mahdollisuuksien potentiaali on 
erittäin korkea. Arvokkaiden aineiden hyödyntäminen on korkean jalostusasteen biota-
loutta, josta voisi saada myös palveluliiketoimintaa aikaan, ei pelkästään tuotteita. Esi-
merkiksi funktionaalisten elintarvikkeiden tai ravintolisien kehittäminen kuluttajatrendi-
en mukaan sekä siihen liittyvä palvelu ja neuvonta voisi olla tulevaisuudessa kasvava 
ala.  
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Liite 1. Esimerkkejä Suomessa olevista marjojen poimintaan 
ja jatkojalostukseen liittyvistä yrityksistä:  

 Arbonaut 
 Arla 
 Aromtech 
 Aten Marja-Aitta 
 Bioferme Oy 
 Biokia Oy 
 Biosafe – Special laboratory Services Oy Ltd 
 Danisco/Dupont  
 Delimax/Marjavasu Oy 
 Envitop Oy 
 Fazer 
 Fenola 
 Finex 
 Finnatural Oy 
 Finngredient 
 Hermannin Viinitila Oy 
 Hernerengas Oy 
 K-Patents Oy 
 Kaskein Marja Ky 
 Kiantama Oy 
 Lumene 
 Marjamarkkinointi Kauko Pesonen Oy 
 Marjex Oy 
 Marli 
 Mustila Viini Oy-Mustila Vin Ab 
 Nordic Vitality 
 Pakkasmarja Oy 
 Pharmia 
 Polarica /Polarica Holding AB Bullberry 
 Marja Bothnia Berries 
 Roal 
 Roberts 
 Santen 
 Valio 
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Liite 2. Esimerkkejä Suomessa olevista sienten poimintaan 
ja jatkojalostukseen liittyvistä yrityksistä 

 Aten Marja-Aitta 
 Ber-Ex Oy 
 Beveg Ky 
 Ekokem 
 Forestway Luonnontuote 
 Hunajakukka 
 Joensuun Tuote ja Vihannes Ky 
 Kaskein Marja Ky 
 Kuopion Marja ja Vihannes Ky 
 Maa-Aitta Oy 
 Marjamarkkinointi Oy 
 Marjex Oy 
 Saimaan Marja Ky 
 Sienestä Oy 
 Suomen Metsäsieni Oy 
 The Fintraders Oy 
 Voilá Ky 
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