
Biotalousfoorumi Etelä-Savo
Ennakkotehtävän tulokset, 7 vastausta



Missä ovat maakunnan suurimmat
mahdollisuudet kasvattaa biotalouden lisäarvoa?
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Elintarvikkeet,
ravintolisät, rehut

Bioenergia:
lämmitys ja

biopolttoaineet

Puhdas vesi ja
jätevedet

Puurakentaminen Puusta ja sen
ainesosista

valmistettavat
tuotteet

Muista ei-
syötävistä

biomassoista
valmistettavat

tuotteet

Luontoympäristöä
hyödyntävät

palvelut, kuten
matkailu

Ei mikään
edellisistä,

lisäarvo syntyy
samalla tavalla

kaikissa



Missä ovat 
maakunnan 
suurimmat 
mahdollisuudet 
kasvattaa 
biotalouden 
lisäarvoa?

Vesi
Saimaan mahdollistama 
luontomatkailu

Ruoka

Mikkelin Suomen 
luomuinstituutti

Kestävä ruokajärjestelmä

Ruokamatkailu

Metsä
Puu- ja viherrakentaminen

Metsätalous

TKI

Esim. Savonlinnan 
kuitulaboratorio → tulossa 
puu- ja hybridirakentamisen 
testauslaboratorio

Yritykset
Esim. Mikkelin EcoSairila
(biokaasu ja vesiliiketoiminta)



Uudistuvan biotalouden keinot hillitä 
ilmastonmuutosta ja lisätä kestävää kasvua

1. Biopohjaisten ratkaisujen kilpailukykyä 
vahvistetaan fossiilipohjaisiin verrattuna politiikan 
keinoin

2. Hiilinieluja vahvistetaan ja päästöjä minimoidaan 
maa- ja metsätaloudessa

3. Tuotannon materiaalitehokkuutta ja 
energiankäyttöä parannetaan

4. Hiilivuoto pystytään estämään - tuotantoa ei siirry 
haitallisempiin kohteisiin esim. hinnan takia

5. Materiaalien ja tuotannon sivuvirtojen kiertoaikaa 
vahvistetaan

6. Ilmastoystävällisistä tuotteista ja palveluista 
tehdään niin hyviä, että ne pärjäävät markkinoilla 
ilman ilmastonäkökulmaakin
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Lisähuomioita ilmastovaikutuksista

• Ilmastonäkökulma myyntivalttina
• Moni valmis maksamaan enemmän ilmaston kannalta paremmasta 

tuotteesta 

• Huoltovarmuuden ja ruokaturvan kannalta tärkeää, että ruoan 
tuotantoa harjoitetaan koko maassa
• Etelä-Savossa vahvuutena puhtaat karkeat peltomaat ja runsaat makean 

veden varannot

• Kiertotalous keskeisessä roolissa

• Aitoon kilpailukykyyn tähtäävät toimet politiikkatoimia 
tähdellisempiä

• Valtion tuki tärkein ohjauskeino
• Voi myös ohjata muiden vaihtoehtojen verotuksella



Yleisarvosana (2.33/5)

Kuinka hyvässä vauhdissa maakunta on kohti lisäarvoa tuottavaan biotaloutta? 
Arvioi suhteessa tavoitteeseen vuonna 2035.

”Maakunnassa on pitkä historia biotalouden kehittämisessä ja verrattuna 
useimpiin muihin maakuntiin olemme edellä biotaloudessa.”

”Etelä-Savolla on vahvat perinteet puupohjaisissa ratkaisuissa ja 
energiantuotannossa. Työtä ja uusia innovaatioita sekä yrityksiä tarvitaan 
edelleen.”

”Olemme tosi lähtökuopissa, koska maakunnassa ei ole juuri muuta kuin 
biotalouden alkuraaka-aineet, ei juurikaan jalostustoimintaa tai investointeja 
niitä mahdollistamaan. Kuitenkin meiltä löytyy perusedellytykset biovarojen 
käytölle omassa maakunnassamme. Tuotteistamista pitäisi saada ja vientiä.”



Yleisarvosana (2.33/5)

”Ollaan tehty pohjatyötä hyvin … . Mutta biotaloudessahan 
mahdollisuudet kasvavat eksponentiaalisesti, ja ilmastonmuutoksen 
hillintä asettaa kovenevia vaatimuksia. Minusta ei pidä ajatella, että joskus 
oltaisiin asiassa valmiita tai ei olisi enää kehitettävää.”

”Puhutaan ja suunnitellaan paljon, mutta ne eivät vielä kohtaa riittävällä 
tavalla käytännön tekijöitä. Tekijät ovat kuitenkin siellä, missä he joka päivä 
ovat näiden asioiden kanssa tekemisissä ja he tarvitsevat konkreettisia 
välineitä. ... Kannattavuus on tärkein asia: ilmastotekoja ei tehdä, jos 
tuotanto ei kannata eikä elätä yrittäjiä eikä heidän perheitään.”



Kiitos!

Tarja Ollas

040 835 6473

tarja.ollas(at)tapio.fi


