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TIIVISTELMÄ 
 

Tämän raportin tavoitteena on selvittää Kaakkois-Suomen alueella toimivien yritysten kyvykkyyksiä ja 

edellytyksiä bioliiketoiminnan suhteen ja luoda katsaus alueen elinkeinoelämän mahdollisuuksista 

siirryttäessä biotalouteen. Analyysin kytkemiseksi laajempaan kokonaiskuvaan alan kehityksestä, 

käsitellään myös laajemmalla tasolla muutosajureita bioliiketoimintaan. 

 

Teollista murrosta kohti bioliiketoimintaa voidaan pitää yhtenä merkittävimmistä käynnissä olevista 

muutoksista perinteisillä teollisilla toimialoilla. Tämä korostuu alueilla, joilla liiketoiminta on keskittynyt 

energia- ja raaka-aineintensiivisille teollisuudenaloille. Suomalaisen metsäteollisuuden kannattavuutta 

ovat heikentäneet kypsä markkinatilanne, ylikapasiteetti, tehostuva halpatuotanto ja etelän puuplantaasit, 

energian hinnan nousu (Hetemäki 2006) sekä yleinen taloustilanne (Wessman 2012). Metsäteollisuuteen 

painottuneessa Kaakkois-Suomessa rakennemuutoksen vaikutukset ovat nähtävissä selvästi. 

Bioliiketoiminnan ajureina toimivat muun muassa ympäristönäkökulmat ja lainsäädäntö, sekä energian 

hintakehityksen epävarmuus ja fossiilisten polttoaineiden kallistuminen (Mikkanen 2011). 

Bioliiketoiminnan osalta raportissa keskitytään biojalostukseen, jossa tuotetaan mahdollisimman korkean 

jalostusarvon tuotteita. Esitellyt liiketoimintamallit ja biotalouden innovaatioverkosto on rakennettu tällä 

taustaolettamuksella, eivätkä täten ole suoraan hyödynnettävissä muun muassa alhaisen jalostusarvon 

tuotantoon tai mekaaniseen metsäteollisuuteen.  

 

Bioliiketoimintaan liittyy tiettyjä erityispiirteitä, jotka myös toimivat edellytyksenä niin sanotun 

biotalouden syntymiselle. Bioliiketoimintaa voidaan harjoittaa monella eri tavalla, useilla eri toimialoilla, 

ja se edellyttää kehitystä ja linkityksiä toimialoille, jotka luovat muun muassa teknologiset 

mahdollisuudet toiminnalle. Näin ollen esimerkiksi cleantech-ratkaisuilla on merkittävä rooli 

bioliiketoiminnassa. Monet yritykset harjoittavat jo nykyisellään bioliiketoimintaa, sitä välttämättä itse 

edes tiedostamatta. 

 

Raportissa esitellään metsäbiomassaa hyödyntävän biojalostamotoiminnan mahdollisia 

liiketoimintamalleja Kaakkois-Suomessa sekä esimerkki bioalan klusteritoiminnasta Tanskassa. 

Raportissa korostetaan toimialojen välistä, esimerkiksi klusteri-, yhteistyötä. Tätä alleviivataan 

biotalouden innovaatioverkostoja käsittelevässä kappaleessa, joka osoittaa tarpeen nykyisten verkostojen 

muuntumiselle biotalouteen pyrittäessä. Samalla käydään läpi verkoston muuntautumisen kompastuskiviä 

ja esitellään mahdollista biotalouden kannalta sopivaa verkostorakennetta. 

 

Kaakkoissuomalaisten yritysten bioliiketoimintakyvykkyyttä analysoidaan BIOTULI (Biojalostamon 

uudet tuotteet ja liiketoimintamallit) -hankkeen puitteissa toteutetun kyselyn tulosten pohjalta. Kysely 

lähetettiin keväällä 2012 yhteensä 288 kaakkoissuomalaiselle bioliiketoiminnan arvoverkkoon nyt tai 

tulevaisuudessa mahdollisesti kuuluvalle yritykselle. Vastauksia saatiin yhteensä 66 (23 %). Kysely 

sisälsi 32 kysymystä ja sen pohjalta tehtyihin tärkeimpiin havaintoihin kuuluvat se, että yrityskenttä 

tiedostaa vahvasti biotaloussiirtymän olevan tulossa ja että alueen yritykset ovat halukkaita verkottumaan 

sekä keskenään että alueen ulkopuolelle muodostaakseen toimivan biotalousklusterin. Vastaajista noin 

puolet edusti metalliteollisuuden tai maatalouden yritystä, joiden vastauksia on analysoitu raportissa 

erikseen toimialakohtaisesti. 

 

 

Hakusanat: bioliiketoiminta, biojalostus, Suomen metsäsektori, biotalouden innovaatioverkostot, 

Kaakkois-Suomen metsäklusteri, teollinen symbioosi
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ABSTRACT 
 

The purpose of this report is to determine the operating conditions and capabilities regarding biobusiness 

in companies located in the area of South-East Finland, and to provide an overview of business 

opportunities created by the transition to bioeconomy. In order to get an overall picture of developments 

in the field, the topic is also addressed at a broader level, including a discussion on the global drivers of 

biobusiness and bioeconomy. 
 

The shift of the industrial paradigm towards biobusiness can be considered as one of the most substantial 

on-going transformations in traditional industrial sectors. This is emphasised in regions where the main 

industries are focused on energy- and raw material -intensive industries. Mature market conditions, over-

capacity, low-cost production, tree plantations in the tropic, rising energy prices (Hetemäki 2006), as well 

as the general economic situation (Wessman 2012) have weakened the profitability of the Finnish forest 

industry. The effects of the structural change of the forest industry can be seen clearly in South-East 

Finland. Biobusiness is driven by environmental thinking, the objectives of sustainability, and legislation, 

as well as uncertainty in the price development of energy and growing prices of fossil fuels (Mikkanen 

2011). This report concentrates on the opportunities of producing high-value-added biorefinery products 

in different types of bioindustry. This underlying assumption is shown particularly in the outlining of 

bioeconomy business models and the construction of a bioinnovation network, and therefore these parts 

of the report cannot be directly utilised in analysing e.g. low-value-added production or the mechanical 

forest industry.   
 

Biobusiness has a number of features that can also be seen as conditions for the emergence of the so-

called bio-economy. Biobusiness can be carried out in many different ways, in many different industries, 

and it requires development and linkages with industries that create, among other things, technological 

solutions for the industry. Thus, for example cleantech-solutions have a major role in biobusiness. Many 

companies are already in biobusiness, but do not actually always realise this. 
 

This report presents opportunities for biorefineries using woody biomass in South-East Finland, and 

outlines their potential business models. It also includes an example of bio-cluster activities in Denmark.  

The report emphasises co-operation, for example in clusters, stressed especially in the section about 

bioinnovation networks, which shows the need for transformation of the existing networks when pursuing 

bioeconomy. The barriers of the transformation are also shown and the possibly suitable network 

structures for bioeconomy are presented.  
 

 

The biobusiness capabilities of companies located in South-East Finland are analysed by utilising the 

results of a survey carried out in the BIOTULI project in spring 2012. A total of 288 companies in South-

East Finland belonging to a network of biobusiness at the moment, or could possibly belong to it in the 

future, received the survey. 66 (23 %) responses were received. The questionnaire included 32 questions. 

The main findings of the survey were that the companies were aware of the upcoming transition towards 

bioeconomy, and that they were willing to network with each other and with companies outside the region 

to form a functioning bioeconomy cluster. About half of the respondents represented metal industry and 

agricultural companies, and they are analysed in detail in the report. 
 

 

 

 

Keywords: biobusiness, biorefining, Finnish forest sector, bioeconomy innovation networks, forest cluster 

in South-East Finland, industrial symbiosis
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ALKUSANAT

Raportissa analysoitava aineisto on kerätty BIOTULI (Biojalostamon uudet tuotteet ja 

liiketoimintamallit) -hankkeessa. Haluan kiittää kaikkia hankkeessa mukana olleita ja tämän 

tutkimusraportin toteuttamista tukeneita henkilöitä. BIOTULI-hanke toteutettiin vuosina 2010-2013 ja 

siitä löytyy lisätietoa osoitteesta www.biotuli-hanke.fi. 
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1 JOHDANTO 

Tämä raportin tavoitteena on selvittää Kaakkois-Suomessa toimivien yritysten kyvykkyyksiä ja 

edellytyksiä bioliiketoiminnan suhteen sekä luoda katsaus alueen elinkeinoelämän mahdollisuuksista 

siirryttäessä biotalouteen. Raportissa kuvataan biotalouden ja bioliiketoiminnan erityispiirteet ja 

syvennytään teolliseen ekologiaan sekä biotalouden innovaatioverkostoihin. Kaakkoissuomalaisen 

yrityskentän tilannetta analysoidaan yritysten kyselyvastausten pohjalta.  

Raportin tutkimuskysymys kuuluu: Mitä edellytyksiä, vahvuuksia ja heikkouksia Kaakkois-Suomen 

yrityksillä on bioliiketoimintaympäristössä? Millaisia mahdollisuuksia biotaloussiirtymä tarjoaa 

kaakkoissuomalaisille yrityksille? 

Julkinen keskustelu biotalouteen liittyen on viimeaikoina ollut asiantuntijoiden keskuudessa 

innostunutta. Biotalous kuvataan usein kansallisena projektina ja korostetaan sitä, miten Suomi voi 

edistää biotaloutta ja hyötyä siitä. (Rissanen 2013: 1-2) Biotalouden nähdään vastaavan sekä 

globaaleihin että lokaaleihin haasteisiin, kuten esimerkiksi ilmastonmuutokseen, luonnonvarojen 

niukkenemiseen ja niistä käytävään kilpailuun, sekä maaseudun ja alueiden kehittämiseen (Sitra 2013; 

Rissanen 2013: 2). Biotalouskeskustelussa erottuu tyypillisesti vahvana kilpailukykynäkökulma ja 

biotalouden avulla pyritään saavuttamaan nimenomaan talouskasvua, uusia vientituotteita ja 

työpaikkoja Suomeen (YM, MMM & TEM 2013; Rissanen 2013: 1-2). 

Kaakkois-Suomessa biotalouden houkuttelevuutta lisäävät eritoten raaka-aineen, lähinnä 

metsäbiomassan, saatavuus sekä metsäteollisuuden rakennemuutoksen aikaansaama tarve uudelle, 

korvaavalle, tuotannolle ja liiketoiminnalle. Olemassa olevan metsäklusterin osaamisen 

hyödyntäminen antaa hyvät edellytykset toiminnalle ja monia bioliiketoiminnan hankkeita onkin 

suunnitteilla. Toistaiseksi bioliiketoiminnan hankkeet ovat kuitenkin yksittäisiä ja nojaavat varsin 

perinteisiin ansaintalogiikoihin ja liiketoimintamalleihin. Varsinaisen biotaloussiirtymän voidaan 

nähdä olevan vasta alussa, sillä biotalous edellyttää linkittyneempää, useita toimialoja kattavaa, 

tuotanto- ja innovaatioekosysteemiä. Paitsi yrityksillä, myös julkisorganisaatiolla ja hallinnolla on 

vastuunsa biotalouden kehittämisessä, samoin kuin tutkimus- ja kehittämisorganisaatioilla. 

Viimekädessä myös kuluttajien valinnat ohjaavat tuotannon tapoja ja käytettäviä raaka-aineita. 

Kaakkoissuomalaisten yritysten bioliiketoimintakyvykkyyttä analysoidaan tässä raportissa BIOTULI 

(Biojalostamon uudet tuotteet ja liiketoimintamallit) -hankkeen puitteissa toteutetun kyselyn tulosten 

pohjalta. Kysely lähetettiin keväällä 2012 yhteensä 288 kaakkoissuomalaiselle bioliiketoiminnan 

arvoverkkoon nyt tai tulevaisuudessa mahdollisesti kuuluvalle yritykselle. Vastauksia saatiin yhteensä 

66 (23 %). Kysely sisälsi 32 kysymystä ja sen pohjalta tehtyihin tärkeimpiin havaintoihin kuuluvat se, 

että yrityskenttä tiedostaa vahvasti biotaloussiirtymän olevan tulossa ja että alueen yritykset ovat 

halukkaita verkottumaan sekä keskenään että alueen ulkopuolelle muodostaakseen toimivan 

biotalousklusterin. Vastaajista noin puolet edusti metalliteollisuuden tai maatalouden yritystä, joiden 

vastauksia on analysoitu raportissa erikseen toimialakohtaisesti. 

Kaakkois-Suomen yrityskanta  painottuu mikro- ja pienen kokoluokan yrityksiin. Lisäksi alueella 

toimii jonkin verran keskisuuria ja joitakin suuryrityksiä. Alueen erityispiirteenä on keskisuurten 

yritysten suhteellinen vähyys, minkä seurauksena biotalouden ympärille parhaillaan kehittyvän 

innovaatioverkoston heikkoudeksi muodostuu alttius rakenteellisille aukoille, mikä puolestaan 

vaikeuttaa yritysten innovaatioyhteistyön tehokasta käynnistämistä. Yrityskenttä kuitenkin tiedostaa 
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vahvasti biotaloussiirtymän olevan tulossa ja haluaa verkottua keskenään (sekä alueen ulkopuolelle) 

muodostaakseen toimivan alueellisen klusterin. Alueen yrityskenttä on toimialojen puolesta vahvasti 

maatalouspainotteinen ja seudulla on toimiva infrastruktuuri logistiikan suhteen, mitkä ovat tärkeitä 

edellytyksiä esimerkiksi bioenergialiiketoiminnalle. 

Raportissa korostetaan toimialojen välistä, esimerkiksi klusteri-, yhteistyötä. Tätä alleviivataan 

biotalouden innovaatioverkostoja käsittelevässä kappaleessa, joka osoittaa tarpeen nykyisten 

verkostojen muuntumiselle biotalouteen pyrittäessä. Samalla käydään läpi verkoston muuntautumisen 

kompastuskiviä ja esitellään mahdollista biotalouden kannalta sopivaa verkostorakennetta. 

Toimialojen rajapinnat ylittävä yhteistyö tulee vahvasti esille myös teollisen symbioosin esimerkissä 

Tanskasta. 

Bioliiketoiminta sinänsä ei ole uusi ilmiö ja biojalostamokonseptilla toimivia laitoksia on olemassa. 

Niiden liiketoimintamalli ja ansaintalogiikka vaihtelevat suuresti. Bioliiketoimintaa yhdistää 

uusiutuvien, kestävän kehityksen kriteerit täyttävien, raaka-aineiden hyödyntäminen, mikä on 

tuotannossa edellytys biotalouteen kuulumiselle ja sen mahdollisuuksiin tarttumiselle. 

Seuraavassa kappaleessa syvennytään biotalouden ja bioliiketoiminnan erityispiirteisiin. Samalla 

määritellään mitä aihealueen avaintermeillä raportissa tarkoitetaan. Kappaleessa 2.1.1 luodaan katsaus 

Kaakkois-Suomen erityispiirteisiin biotaloussiirtymään liittyen ja kappaleessa 2.1.2 esitellään alueella 

hyödynnettävissä oleva metsäbiojalostamokonsepti. Kappaleessa 2.1.3 tarkastellaan integroitua 

metsäbiojalostamoa teollisen ekologian näkökulmasta ja kappaleessa 2.1.4 esitellään bioliiketoiminnan 

klusteriesimerkki Tanskasta. Kappale 2.3 käsittelee biotalouden innovaatioverkostoja. 

Raportin kappaleessa 3 käydään läpi BIOTULI-hankkeen puitteissa toteutetun bioliiketoiminnan 

toimintaedellytyksiä kartoittavan kyselyn toteutusta ja tuloksia. Kappaleessa 3.1. kerrotaan kyselyn 

suunnittelusta ja lähettämisestä, kappaleessa 3.2. sen taustaolettamuksista, kappaleessa 3.3. esitellään 

tuloksia ja kappaleessa 3.4 syvennytään toimialakohtaisiin tuloksiin metalliteollisuuden ja 

maatalouden osalta. Kappaleessa 4 tehdään yhteenveto tuloksissa ja johtopäätöksiä kappaleen 2 

taustoituksen ja kappaleessa 3 esitetyn datan pohjalta. Johtopäätöksissä osoitetaan dataan nojautuen 

kaakkoissuomalaisten yritysten kyvykkyyksiä ja edellytyksiä biotalouteen siirryttäessä sekä pohditaan 

sitä, miten biotaloussiirtymää voitaisiin alueella tukea. 
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2 BIOTALOUS JA BIOLIIKETOIMINNAN ERITYISPIIRTEET 

Kestävä kehitys on määritelty niin sanotussa Brundtlandin raportissa (World Commission on 

Environment and Development 1987: 43) seuraavasti: 

Kestävän kehityksen tavoitteet ohjaavat yhä enemmän yritysten, julkisen sektorin ja yhteiskunnan 

toimintaa. Tähän vaikuttaa lainsäädäntö ja valtion ohjaus, mutta myös kuluttajien arvojen ja 

kulutustottumusten muuttuminen sekä sijoittajien vaatimukset vastuullisuudesta. Yhä enenevässä 

määrin tärkeä kestävän kehityksen ajuri on myös tuotannon jatkuvuuden turvaaminen, imago- ja 

markkinointivaltit sekä taloudelliset edut kuten esimerkiksi alemmat tuotantokustannukset tai peruste 

korkeammalle myytävän tuotteen hinnalle. 

Bioliiketoiminta ja biotalous linkittyvät vahvasti kestävään kehitykseen ja sen tavoitteluun. 

Bioliiketoiminta on yrityksen liiketoimintaa, joka perustuu biomassan hyödyntämiseen. 

Bioliiketoiminnan harjoittaminen ei sinänsä poissulje myös muihin raaka-aineisiin perustuvaa 

tuotantoa, mutta bioliiketoimintaa on tällöin vain yrityksen biopohjainen tuotanto. Biotaloudella 

puolestaan voidaan tarkoittaa yritystasoa laajempaa biologisten resurssien hyödyntämistä. Euroopan 

komissio (2012a) määrittelee biotalouden seuraavasti: 

Kestävän bioliiketoiminnan tunnusmerkkejä ovat uusiutuvien, kestävästi tuotettujen raaka-aineiden 

käyttö, sekä jätteiden ja negatiivisten ympäristövaikutusten minimointi. Kestävä kehitys sisältää kolme 

peruspilaria: ympäristöllinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys. Nämä näkökulmat voivat olla 

positiivisessa kytköksessä toisiinsa, mutta myös ristiriidassa keskenään. Ympäristöjärjestöt usein 

korostavatkin sitä, että myös biomassojen käyttöön liittyy erilaisia, joskus ristiriitaisiakin, tavoitteita 

eikä kyse ole vain neutraaleista innovaatioista (Rissanen 2013: 6). Bioliiketoiminnan osalta olennaista 

on, että raaka-aine on tuotettu paitsi ympäristön kannalta kestävästi eli ympäristöä tuhoamatta, 

saastuttamatta tai köyhdyttämättä, mutta myös ilman vaikutusta ruuan tuotantoon ja riittävyyteen tai 

muuten heikentämättä ihmisten elinolosuhteita. Myös myöhemmin tuotantoketjussa olosuhteiden tulee 

olla ympäristöllisesti ja sosiaalisesti kestäviä. Taloudelliset kestävyyden perusteet täyttyvät pitkällä 

tähtäimellä vain, jos tuotannon kannattavuus ei perustu myönnettyihin tukiaisiin ja on 

kilpailukykyinen muiden vastaavien, myös ei-bioperäisten, tuotteiden kanssa. Liiketoiminnan kestävän 

Kestävän kehityksen tavoitteena on ”varmistaa nykyhetken toimintaedellytykset vaarantamatta 

tulevien sukupolvien toimintaedellytyksiä”. 

Bioliiketoiminta on yrityksen toimintaa, joka perustuu luonnosta saatavan uusiutuvan materiaalin 

hyödyntämiselle. Bioliiketoimintaan kuuluvat myös biologisten prosessien, kuten entsyymien ja 

bakteerien hyödyntäminen tuotannossa. 

Biotaloudella tarkoitetaan taloutta, jossa biologisia resursseja maasta ja merestä sekä jätteistä, 

mukaan lukien elintarvikejätteet, käytetään teollisuuden raaka-aineena ja energiantuotannossa. 

Biotaloutta on myös biopohjaisten prosessien käyttö vihreässä liiketoiminnassa. 
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kehityksen mukaisuutta voidaan arvioida ja viestiä kestävän kehityksen raportoinnilla, esimerkiksi 

yhteiskuntavastuun raportointiohjeiston (Global Reporting Initiative, GRI) mukaan. 

Biotalouden määritelmät ovat usein monitasoisia sisältäen viittauksia esimerkiksi 

ekosysteemikehykseen, bioperäisiin tuotteisiin ja palveluihin sekä tuotantoprosesseihin (Kuisma 2011: 

18). Biotalous voidaan määritellä monella eri tavalla eikä biotalouteen liittyvien käsitteiden, kuten 

esimerkiksi vähähiilinen, kestävä, vihreä ja luonnonvaratalous, käyttö ole yhtenäistä edes 

asiantuntijakeskustelussa (Rissanen 2013: 11). Metsäteollisuus Ry:n (2013) mukaan ”Biotaloudella 

tarkoitetaan uusiutuvista luonnonvaroista valmistettujen tuotteiden käyttöä ja uusiutuvia 

luonnonvaroja tuottavaa ja jalostavaa valmistusta.” Biotaloudella voidaan myös tarkoittaa 

yhteiskunnallista strategiaa, joka huomioi muun muassa ilmastonmuutoksen, kilpailun luonnonvaroista 

sekä maaseudun ja alueiden kehittämisen. ”Biotalous voidaan nähdä jopa uutena talous- ja 

yhteiskuntajärjestyksenä, joka haastaa valtaosan nykyisistä käytännöistämme ja rakenteistamme.” 

(Sitra 2013)  

Mikko Rissanen (2013: 2) toteaa, että ”biotaloudessa puhe on ilmasto- ja ympäristökuormaa 

vähentävistä, hyvinvointia lisäävistä innovaatioista.” Käsitteenä biotalous on suomalaisessa ilmasto-, 

ympäristö-, energia- ja elinkeinopolitiikassa varsin uusi ja siihen liittyvistä kysymyksistä keskustellaan 

usein biotalous-termiin viittaamatta. Biotaloutta käsittelevät puheenvuorot ovat yleensä peräisin 

tutkimuksen, hallinnon tai politiikan kentiltä. (Rissanen 2013: 1)  

EU aloitti tietämyspohjaisen biotalouden valmistelun vuonna 2005 ja itse ohjelma käynnistyi vuonna 

2008 (Euroopan komissio 2007). Euroopan komissio julkaisi uuden ehdotuksensa EU:n 

biotalousstrategiaksi helmikuussa 2012 (Euroopan komissio 2012b). EU:n lisäksi OECD (2009) ja 

YK:n ympäristöohjelma UNEP (2013) ovat viitanneet biotalouteen tulevaisuuden alana. Työ- ja 

elinkeinoministeriö (TEM) on julkaissut Suomen biotalousstrategian vuonna 2014 (TEM 2014). 

Kuitenkin biotalous on yltänyt kansalaisviestinnän aiheeksi vasta aivan viime aikoina (Rissanen 2013: 

1). Google-hakuina mitattuna biotalous (bio-economy) -käsitteen tunnettuus oli vuoteen 2007 asti 

erittäin vähäinen. ’Bio-ecomony’ hakusanalla tehdyt Google-haut ovat lisääntyneet sykähdyksinä: 

ensin vuonna 2007 ja uudelleen vuonna 2012. (Rissanen 2013: 3) 

Biotaloudesta puhuttaessa on hyvä kiinnittää huomiota siihen, että bioliiketoiminnassa 

hyödynnettävissä olevan, kestävästi tuotetun, raaka-aineen eli biomassan saatavuus on rajallinen. Näin 

ollen biotalous ei yksin voi ohjata ihmiskuntaa kestävälle tielle. Suomessa eritoten metsäbiomassan 

varannot ovat suuret ja hyödynnettävissä olevaa raaka-ainetta verrattain paljon, joten biotalouden 

tarjoamat mahdollisuudet ovat suuret. Kuitenkin Suomessa, kuten muuallakin maailmassa, biotalous 

tulisi nähdä osana suurempaa kokonaisuutta hyödyntäen myös muita uusiutuvia resursseja, esimerkiksi 

energiantuotannossa vaihtoehtoja kuten tuuli- ja aurinkoenergiaa sekä maalämpöä. Laajempaan 

uusiutuvaan, auringosta suoraan tai välillisesti saataviin resursseihin, mukaan lukien yhteyttämisen 

kautta syntyvä biomassa, nojautuva aurinkotalouskaan (eng. solar economy) ei vielä kata kaikkia 

käytössä olevia uusiutuvia resursseja, mutta tarjoaa biotaloutta laajemman näkökulman eritoten 

energian tuotantoa tarkasteltaessa. 
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Yhä yleistyvässä käytössä on myös termi kiertotalous (eng. circular economy), josta usein puhutaan 

niin sanotun resurssiviisauden yhteydessä. Myös teollisen ekosysteemin (eng. industrial ecosystem) 

käsite vastaa kiertotalouden ydinajatusta, sijoittaen sen kuitenkin vahvemmin teollisuuden kontekstiin. 

Resurssiviisaalla tarkoitetaan raaka-aineiden ja energian säästeliästä ja tehokasta käyttöä, joka samalla 

minimoi syntyvän jätteen määrää. Kiertotaloudessa yhden prosessin jäte- ja sivuvirrat hyödynnetään 

toisessa siten, että jätettä ei synny lopulta lainkaan, jolloin kyseessä on niin sanottu suljettu kierto. 

Ajatus kiertotaloudesta ei ole uusi: Kenneth Boulding (1966: 8) viittaa suljettuun kiertoon ja 

kiertotalouteen (eng. cyclical ecological system) ratkaisuna resurssien rajallisuuteen jo 1960-luvulla. 

Ellen MacArthurin säätiö (2013) kuvaa kiertotaloutta seuraavasti: 

Biotaloussiirtymällä tarkoitetaan siirtymävaihetta nykyisestä teollisesta toiminnasta biotalouden 

piiriin. Siirtymä etenee nykyisiä toimialarajoja ylittävien bioklustereiden ja alueellisten 

biotalousklustereiden synnyn kautta. Yhteistyö sekä materiaalivirtojen että kehittämisen osalta luo 

parempia toimintaedellytyksiä, kilpailukykyä ja laajempia myönteisiä ympäristövaikutuksia 

bioliiketoiminnasta, mikä kannustaa yrityksiä alueelliseen, kansalliseen ja kansainväliseen 

yhteistyöhön. Yrityksen mittakaavassa kyse on liiketoiminnan luonteesta ja käytettävistä raaka-

aineista (bioliiketoiminta) sekä sidosryhmistä ja yhteistyöstä (biotalousklusterit). Bioliiketoiminnan 

omaksuminen mahdollistaa yrityksen siirtymisen tai linkittymisen biotalouteen, riippuen siitä 

nähdäänkö biotalous valmistuksen luonnetta kuvaavana terminä vai yhteiskuntarakenteena. Tässä 

raportissa biotalous määritellä yhden yrityksen toimintaa laajempana ilmiönä, joka kuvaa 

pikemminkin liiketoimintaympäristön luonnetta tai yhteiskunnallista strategiaa.  

Bioliiketoiminnassa korostuu usein raaka-aineen läheinen kytkös tuotantoprosessiin. Raaka-aine 

voidaan tuottaa lähellä tuotantolaitosta, jolloin saadaan säästöjä logistiikan osalta. Samalla 

mahdollistuu raaka-aineen tuottajan ja käyttäjän läheinen yhteistyö ja voidaan varmistaa raaka-aineen 

paras mahdollinen laatu ja sopivuus tiettyyn tuotantoprosessiin. Myös vastuullisuuden valvominen 

yleensä helpottuu välimatkojen lyhentyessä. Puuraaka-aineen osalta tuotantoprosessissa tulee 

mahdollisesti näkymään raaka-ainetarpeen monipuolistuminen kun kuitupuun lisäksi aletaan viljellä 

puuta hyvin erilaisiin käyttökohteisiin. 

Raaka-aineen saatavuus on osa-alue, josta puhutaan biotalouden yhteydessä paljon. Suomessa 

keskustelu kulminoituu yleensä metsäbiomassan saatavuuteen. Käytännössä saatavuusongelmat voivat 

liittyä myös muihin raaka-aineisiin ja esimerkiksi agrobiomassaa tai jätettä raaka-aineena käyttäviin 

prosesseihin. Muualla Euroopassa biotalous pohjautuukin enemmän maatalouteen ja juuri Suomessa 

metsäbiomassa on suuressa roolissa. Puunjalostuksessa jo nykyiset tuotantovolyymit ovat niin suuret, 

että raaka-aineen riittävyydestä ja mielekkäästä jakautumisesta on hyvä keskustella. Alueelliset erot 

ovat merkittäviä ja logistiikkakustannusten merkitys kasvaa kun mietitään sitä, mistä asti raaka-ainetta 

on mihinkin tuotantoprosessiin kannattavaa kuljettaa. Hiljattain Suomen biotalousstrategian 

valmistelun yhteydessä julkaistun arvion mukaan puun käyttöä olisi Suomessa mahdollista lisätä noin 

20 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. On kuitenkin mahdollista, että joistain jakeista tulee myös pulaa. 

(Metsälehti 2013) 

Kiertotalous on luonteeltaan säilyttävä ja korjaava. Sen pyrkimyksenä on pitää tuotteet, 

komponentit ja materiaalit aina mahdollisimman hyvin hyödynnettävissä olevassa ja arvokkaassa 

muodossa. 
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Vihreät teknologiat mahdollistavat erilaisten biomassojen käytön, uusien tuotantoprosessien ja 

tuotteiden valmistuksen ja eri toimialojen kasvun ja kehityksen, ollen täten usein ratkaisevassa roolissa 

bioliiketoimintaan ryhdyttäessä. Prosessi- ja tuoteinnovaatiot heijastuvat yleensä lähes suoraan 

teknologian kehitykseen ja cleantech-alan kasvu on biotalouden kannalta tärkeää. Bioliiketoiminta on 

kuitenkin laaja käsite, eikä sen harjoittaminen välttämättä edellytä uutta teknologiaa. 

Tilastokeskus (2013) määrittelee cleantech:n seuraavasti: 

Cleantech linkittyy luontevasti tuotannon eri vaiheisiin sekä eri toimialoihin ja niiden rajapintoihin. 

Tämä kuvaa biotaloudessa avainasemassa olevia uusia kytköksiä ja arvoverkkoja toimijoiden ja 

toimialojen välillä. Biotalouden arvoketju voi poiketa merkittävästi perinteisestä ja yritysten roolit 

bioliiketoimintaa liittyvässä yhteistyössä voivat olla erilaiset kuin nykyisissä yhteistyöprojekteissa. 

Uuden yhteistyö- ja innovaatioverkoston rakentaminen vie aikaa ja osa sen toimijoista syntyy 

markkinoiden kasvun myötä. Tämän raportin kappaleessa 2.2 otetaan kantaa siihen, millainen tämä 

innovaatioverkosto voisi olla. Tulokset ja johtopäätökset osiossa pohditaan Kaakkois-Suomen 

lähtökohtia biotalouden innovaatioverkoston rakentamiselle. Seuraavaksi luodaan katsaus teolliseen 

ekologiaan ja teollisen symbioosin konseptiin. 

2.1 Teollinen ekologia 

Kestävän kehityksen edistämisessä ja siihen liittyvässä tutkimuksessa resurssien ehtymiseen, jätteiden 

tuottamiseen ja saastuttamiseen etsitään ratkaisuja teollisen ekologian (eng. industrial ecology) kautta. 

Teollinen ekologia perustuu systeemiajatteluun sekä suljettuihin materiaali- ja energiakiertoihin 

(Graedel & Allenby 2003: 18; Wolf 2007: 9).  Teollinen ekologia etsii keinoja kestävän kehityksen 

saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi huomioiden taloudellisen, kulttuurillisen ja teknologisen kehityksen 

(Graedel & Allenby 2003: 18). Suomen teollisen ekologian seura (2013) määrittelee teollisen 

ekologian seuraavasti:  

Teollinen ekologia voidaan jaotella kolmeen tasoon: laitos- tai yritystaso, yritysten välinen tai 

yhteistyötaso, sekä alueellinen tai globaali taso (Chertow 2000). Tässä raportissa bioliiketoimintaan 

kuuluvat yrityksen sisäiset prosessit kuten esimerkiksi resurssitehokkaiden prosessien kehittäminen ja 

ympäristövaikutusten seuraaminen edustavat yrityksen sisäistä tasoa, teollinen symbioosi (eng. 

industrial symbiosis) ja elinkaariajattelu arvoketjussa yritysten välistä tasoa ja biotalous alueellista tai 

globaalia tarkastelun tasoa.  

”Puhtaan tekniikan tuotannolla (englanniksi cleantech, lyhennys sanoista clean technology) 

tarkoitetaan kaikkia tuotteita, tekniikoita ja palveluita, jotka tuotantoprosessissaan tai käytössään 

aiheuttavat vaihtoehtojaan vähemmän haittaa ympäristölle tai kuluttavat vähemmän 

luonnonvaroja. Puhtaan tekniikan tuote on siis ympäristönäkökohdiltaan parempi kuin vastaava, 

saman käyttötarkoituksen omaava tuote. Vertailukohtana voidaan pitää keskimääräistä 

kansallista tasoa tämän tuotteen tuotannossa tai käytössä.” 

”Teollinen ekologia on fyysisten materiaali- ja energiavirtojen tutkimusta ja käytäntöä 

ympäristönsuojelun ja kestävän kehityksen tueksi. Virtoja tarkastellaan ihmisen 

talousjärjestelmän sisällä ja talousjärjestelmän ja luonnon ekosysteemin välillä.” 
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Kuten jo aiemmin on mainittu, bioliiketoimintaa harjoitetaan ja on harjoitettu monissa eri muodoissa. 

Menestysesimerkkejä löytyy monia sekä maailmalta että kotimaasta. Bioliiketoiminnan olennaisimmat 

erityispiirteet muuhun liiketoimintaan verrattuna ovat bioraaka-aineen käyttö ja tuotantoprosessissa 

mahdollisimman suljettuun kiertoon tähtääminen. Bioliiketoiminnan organisoinnin kannalta 

yhteistyöllä ja innovaatioverkostoilla on usein suuri merkitys. Yhteistyön tuomat mahdollisuudet ja 

niiden hyödyntäminen ovat avain asemassa puhuttaessa teollisesta symbioosista. Myöskään teolliselle 

symbioosille ei ole täysin vakiintunutta määritelmää, mutta avain asiat tulevat esille seuraavasta:  

Teollinen symbioosi perustuu yhteistyön ja läheisen sijainnin mahdollistamien synergiaetujen luomaan 

kilpailuetuun. Resurssitehokkuus saavutetaan raaka-aineiden, energian, veden ja sivutuotteiden 

organisaatioiden ja prosessien välisen vaihdannan kautta. (Chertow 2000; 2004) Teollinen symbioosi 

voidaan myös määritellä perustuvaksi jätevirtojen (materiaalien, veden ja energian) hyödyntämiseen 

toisen, lähellä sijaitsevan, laitoksen raaka-aineena (van Berkel 2009). 

Teollisen symbioosin määrittelyssä voidaan havaita kaksi tasoa: Teollinen symbioosi voidaan 

määritellä teollisen ekologian osa-alueeksi, joka tarkastelee yritysten välisen resurssien vaihdannan 

kehittymistä ja toimintaa. Toisaalta teolliseksi symbioosiksi voidaan laskea kaikki järjestelyt, joissa 

tapahtuu yritysten välistä, muutoin jätteeksi päätyvien, sivuvirtojen vaihdantaa. (Chertow & Ehrenfeld 

2012) Teollisesta symbioosista puhuttaessa on kuitenkin hyvä huomioida, ettei kaikkea yritysten 

välistä sivutuotteiden hyödyntämistä välttämättä tulisi lukea teolliseksi symbioosiksi. Tutkimuksen 

rajaamiseksi ja selkeyttämiseksi yhdensuuntainen sivutuotteiden välittäminen suljetaan tyypillisesti 

pois tarkastelusta (van Berkel 2009). Chertow (2007) ehdottaa, että teolliseksi symbioosiksi luettaisiin 

toiminta, johon kuuluu vähintään kolme tahoa ja kaksi eri resurssia. Teollisen symbioosin määrittelyn 

osalta voi olla mielekästä sulkea pois myös ensisijaisesti kierrättämistoimialalla toimivat yritykset 

(Chertow 2007). Teollisiin symbiooseihin ei yleisesti ottaen lasketa tavanomaisen toimitusketjun 

sisäisiä toimintoja ja teollisen symbioosin määritelmään voidaan sisällyttää edellytys toimialarajat 

ylittävästä yhteistyöstä (Chertow 2000)  

Teollisen symbioosin tarkastelun kannalta olennainen asia on yhteistyöverkoston tiiveys (eng. 

symbiotic intensity). Tutkimuksessa teollisen symbioosin tiiveyttä voidaan arvioida laskemalla 

symbioottiset resurssivirrat tai symbioottiset projektit, joihin voi kuhunkin kuulua useita 

resurssivirtoja. Laskettavat resurssivirrat ovat usein fyysisiä materiaali ja sivutuotevirtoja. Ne voivat 

kuitenkin olla myös tilojen yhteiskäyttöä tai aineettomien resurssien kuten osaamisen ja 

innovaatiotoimintojen jakamista yritysten välillä. (van Berkel 2009) Laskettaessa resurssivirtoja 

päädytään usein laskemaan vain fyysisiä resursseja kun taas huomioitaessa symbioottiset projektit 

omina kokonaisuuksinaan saadaan paremmin sisällytettyä myös aineettomat resurssivirrat. Myös 

fyysisten sivuvirtojen yksiselitteinen määrittely voi joskus olla hankalaa, sillä vain osa sivuvirroista 

voidaan käyttää sellaisenaan toisten tuotteiden valmistuksessa kun taas joidenkin sivutuotteiden 

hyödyntämiseksi tarvitaan taho, joka organisoi tai mahdollistaa hyödyntämisen muuntamalla 

sivuvirran käyttökelpoiseen tai arvokkaampaan muotoon (Chertow & Ehrenfeld 2012). Toisaalta, 

myös symbioottisten projektien laskeminen ja luvun käyttäminen teollisten symbioosien vertailuun voi 

olla harhaanjohtavaa, sillä symbioottisten projektien laajuus voi vaihdella huomattavasti. 

Teollinen symbioosi käsittelee resurssivirtojen kuten materiaalien, veden ja energian 

yhteistyöllistä hallintaa yritysverkostoissa ja niin sanotuissa teollisissa ekosysteemeissä (Chertow 

& Ehrenfeld 2012). 
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Se lasketaanko tietty laitosten välinen sivuvirtojen vaihdanta teollisen symbioosin piiriin, riippuu 

myös omistussuhteista ja yritysten rajoista. Omistussuhteiden muuttuminen näin ollen vaikuttaa 

teollisen symbioosin case-tarkasteluun, vaikka prosessit pysyisivät täysin ennallaan. Usein on myös 

niin, että lähdettäessä tarkastelemaan tiettyä laitosyhteistyötä, havaitaan vain osa symbioottisista 

sivuvirroista ja tutkimuksen edetessä kuva teollisesta symbioosista laajenee, kun tietämys olemassa 

olevasta yhteistyötä ja laitosten sivuvirroista lisääntyy. (van Berkel 2009) Yhteistyötä tekevät yritykset 

eivät myöskään aina tiedosta toimiensa olevan luokiteltavissa teolliseksi symbioosiksi ennen kuin 

ulkopuolinen tarkastelija tekee tämän havainnon (Chertow 2007). 

Teolliseen symbioosiin liittyvät läheisesti ekoteollisuuspuistot (eng. eco-industrial parks), joita 

kehitetään ja johdetaan kokonaisuutena maksimoiden puiston ympäristölliset, taloudelliset ja 

sosiaaliset hyödyt. Termiä käytetään usein huomattavasti alla esitettyä määritelmää löyhemmin 

kuvaamaan ylipäätään sivutuotevirtojen vaihdantaan perustuvia yhteistyöverkostoja, kierrätyksen 

yritysklustereita, ympäristöalan yritysten ryhmittymiä, ynnä muita vastaavia. (Lowe 2001)  

On maalaisjärjellä helppo ymmärtää resurssien tehokaan hyödyntämisen houkuttelevuus silloin kun se 

on taloudellisesti ja ympäristön kannalta järkevää. Teollinen symbioosi ei ajatuksena tai 

toimintatapana ole mitenkään uusi. Se ei myöskään ole lainkaan harvinainen. Tutkimusta teollisiin 

symbiooseihin liittyen on kuitenkin vähän. (Desrochers 2002b) 

Suomessa tunnetuimmat esimerkit teollisesta symbioosista löytyvät metsäteollisuuden piiristä. 

Alueellisia teollisia ekosysteemejä on tutkittu sekä yksinomaan raskaaseen teollisuuteen kuuluvien 

metsäteollisuuden toimijoiden kesken että laajemmin huomioiden myös kotitalouksia ja loppukäyttäjiä 

(Korhonen 2001). Suurten metsäteollisten tehdasintegraattien, joissa sellu-, paperi- ja laajimmillaan 

myös mekaaninen metsäteollisuus sijoittuvat samalle tehdasalueelle, yleistyminen on Suomessa ollut 

merkittävä osa metsäalan kehitystä, vaikuttaen kokonaistuotannon tehokkuuteen, raaka-

ainetehokkuuteen, sekä materiaalivirtoihin ja niiden logistiikkaan (Oksanen et al. 2010: 10). Korhonen 

et al. (2001) mukaan Suomen kansallinen metsäteollisuus voisi olla esimerkki teollisesta 

ekosysteemistä, johon kuuluu sekä integroitua tuotantoa että loppukäyttöjärjestelmiä.  

Teollinen symbioosi on mahdollinen uusissa kohteissa tai verkostoissa (eng. greenfield development) 

tai jo olemassa olevan kohteen tai verkoston muovautumisen kautta (eng. brownfield redevelopment). 

Useimmat teollisen symbioosin esimerkkikohteet kuuluvat näistä jälkimmäiseen kategoriaan, eivätkä 

yleensä ole edes suunnitelmallisen kehityksen tulos vaan ne ovat ajan kuluessa kehittyneet useiden eri 

järjestelyjen kautta (eng. self-organising industrial symbiosis). (Wolf 2007: 14-16)  

Teollisten symbioosien tutkimista vaikeuttaa dokumentoitujen kohteiden vähyys ja se, että nämäkin 

kohteet ovat syntyneet taloudellisten tavoitteiden ja historiallisten olosuhteiden kautta, eivätkä 

strategisen suunnittelun tuloksena (Lowe 1997; Ehrenfeld & Chertow 2002; Korhonen et al. 2002; 

Desrochers 2004). Osa tutkijoista pitää tätä itseohjautuvaa syntymekanismia hyvänä kun taas toiset 

ovat sitä mieltä, että teollisten symbioosien tulisi perustua alusta lähtien tarkkaan suunnitteluun. (Wolf 

2007: 16) 

Ekoteollisuuspuisto (eco-industrial park) on maantieteellisesti rajattu alue, jonka eri toimijoiden 

välillä tapahtuu materiaalien, energian sekä informaation vaihtoa siten, että kokonaistehokkuus 

voidaan maksimoida. (Lowe, 2001) 
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Yleisesti teollisten symbioosien edellytyksenä pidetään sitä, että vaihdannan molemmat osapuolet 

hyötyvät yhteistyöstä. Teolliset symbioosit voivat johtaa uudenlaisten organisaatioiden välisten 

yhteistyömallien mahdollistumiseen ja uusien talousrakenteiden syntyyn. Teollisten symbioosien 

tutkimuksessa on todettu aineellisten sivuvirtojen vaihdannan johtaneen yrityksissä halukkuuteen 

jakaa myös muita resursseja, kuten tiloja, tietoa ja henkilöstöä, yhteisen hyödyn saavuttamiseksi. 

(Chertow & Ehrenfeld 2012) 

Yritykset saavat teollisesta symbioosista suoria taloudellisia hyötyjä vältettyjen päästömaksujen ja 

jätteenkäsittelykustannusten sekä raaka-aineen korvaamisen myötä alentuneiden tuotantokustannusten 

kautta. Lisäksi epäsuorasti saadaan säästöjä välttämällä investointikustannuksia sekä lisäämällä 

joustavuutta ja toimitusvarmuutta. Tuotantoketjun toimintakyvyn parantaminen on usein sivuvirran tai 

jätteen arvoa tärkeämpi ajuri teolliselle symbioosille. (Brings Jacobsen 2006) Vaikka teollisen 

symbioosin liiketoiminnalliset hyödyt vääjäämättä vaihtelevat verkoston toimijoiden kesken, tulisi 

kaikkien osapuolten lopulta hyötyä mukanaolosta. Yritysten keskittyessä ennen kaikkea teollisen 

symbioosin kustannustehokkuutta lisäävään vaikutukseen, kaupunkisuunnittelijat ja kehittämisyhtiöt 

korostavat ympäristönsuojelullisia, maankäytöllisiä ja sosiaalisia näkökulmia, sekä tilojen paremman 

hyödyntämisen etuja. (Chertow 2004) 

Useimmat teolliset symbioosit ovat syntyneet itseorganisoitumisen (eng. self-organisation) kautta, 

mikä tarkoittaa monia alueellisia, interaktiivisia linkkejä sisältävän, stabiilin, monipuolisen ja -

tahoisen kokonaisuuden syntymistä paikallisen systeemien välisen kanssakäymisen tuloksena. 

Teollisten symbioosien taustalla on yksittäisten ihmisten muodostama sosiaalinen verkosto, joka 

yleensä muodostuu spontaanin ja epävirallisen kanssakäymisen seurauksena. Vaikka kaikki teolliset 

toimijat tavoittelevat taloudellista hyötyä, symbioottisissa verkostoissa toimivat huomioivat tutkitusti 

myös yhteiskunnallisia ympäristöhyötyjä. Keskitetysti suunnitelluissa ekoteollisuuspuistoissa 

sivutuotteiden hyödyntäminen on kuitenkin usein korotettu varsinaisia taloudellisia vaikutuksiaan 

suuremmaksi liiketoiminnalliseksi prioriteetiksi. (Chertow & Ehrenfeld 2012) 

Teollisten symbioosien synnyssä voidaan tunnistaa kolme vaihetta. Aluksi yritykset ryhtyvät 

resurssien vaihdantaan ja muodostavat rajattuja vaihdantaverkostoja markkinaorientoituneesti 

taloudellisia hyötyjä etsien. Kaikki vaihdantayhteistyö ei osoittaudu kannattavaksi, mutta onnistunut 

yhteistyö kannustaa uusiin vastaaviin hankkeisiin. Vielä tässä vaiheessa ei välttämättä synny 

varsinaista teollista symbioosia, eivätkä yritykset tietoisesti ole sellaista rakentamassakaan. Teollisen 

symbioosin synty edellyttää verkoston tiedostamista ja kehittämistä yksittäisiä vaihdantasuhteita 

laajemmalla, usein alueellisella tasolla. Yhteistyön syventyminen johtaa usein teollisen symbioosin 

vakiintumiseen ja sen tarkoituksenmukaiseen laajentamiseen ja kehittämiseen kokonaisuutena. 

(Chertow & Ehrenfeld 2012) 

Teollisten symbioosien synnyttämiseksi on useita eri tapoja. Yksinkertaisuudessaan voidaan julkisen 

tai yksityisen alueellisen kehittämisorganisaation avustuksella luoda teollisuusalue tai -puisto ja etsiä 

tahot, joiden käyttöön se tulee. Infrastruktuurin kehittämisellä ja markkinoinnin keinoin voidaan ohjata 

alueen kehittymistä. Kyseessä voi olla olemassa olevan kohteen kehittäminen tai täysin uusi alue. 

Ajurit ovat tässä toimintatavassa taloudellisia, eikä ympäristönäkökulmilla ole merkittävää vaikutusta. 

(Chertow & Ehrenfeld 2012) 

Vaihdantasuhteiden syntymistä voidaan tukea lisäämällä edelliseen toimintatapaan vaihe, joka 

määrittelee yritysten mahdollisuuksia jakaa resursseja keskenään. Kompastuskivenä tässä 

toimintatavassa on usein ollut teknologisten näkökulmien ylikorostaminen, jolloin sopivia yrityksiä 
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löytyy vähän ja verkoston joustavuus olosuhteiden muutoksille voi jäädä vähäiseksi. Usein 

voimakkain yhteiskunnallisin kannustimin muodostettujen alueiden ympäristölliset hyödytkin ovat 

kyseenalaiset, jos tavoitteita ei pitkällä aikavälillä koordinoidusti aseteta ja seurata. (Chertow & 

Ehrenfeld 2012) 

Itseorganisoitumisen kautta syntyneiden teollisten symbioosien sivuvirtojen vaihdannan ajureina 

toimivat kustannusten alentaminen, lisäansiot, sekä liiketoiminnan laajentaminen. Varsinaisen 

teollisen symbioosin syntyminen ei kuitenkaan ole taattua, vaikka yhteistyötä olisikin. Alueellisin 

julkishallinnollisin kannustimin voidaan kuitenkin tukea ja ohjata teollisen symbioosin kehittymistä 

kun vaihdantaa ja verkostoitumista on ensin muodostunut itseorganisoitumisen kautta. Olemassa 

olevia teollisuusalueita tai -puistoja voidaan myös pyrkiä muuttamaan ekoteollisuuspuistoiksi 

jälkikäteen. Yhteisten normien ja arvojen puuttuminen resurssien vaihdantaan liittyen kuitenkin 

hankaloittaa tarvittavaa sosiaalista muutosta, vaikka perusteet vaihdannalle löytyisivät ja tarvittavat 

teknologiset uudistukset tehtäisiin. Vallitseviin normeihin voidaan vaikuttaa regulaation ja 

lainsäädännön keinoin ja esimerkiksi Kiinassa on pyritty uudistuksiin julkishallinnon asettamien 

tiukkojen kiertotalouteen tähtäävien normien asettamisen kautta. (Chertow & Ehrenfeld 2012) 

Heeres et al. (2004) ovat jaotelleet tyypilliset ekoteollisuuspuistojen synnyn esteet viiteen ryhmään: 

teollisiin, taloudellisiin, tiedonkulullisiin, organisatorisiin ja sääntelyllisiin / lainsäädännöllisiin 

esteisiin. Vakavin este teollisten symbioosien synnylle on yritysten mielenkiinnon puute, vaikka 

poliittinen tahtotila tukisinkin ekoteollisuuspuistojen ja teollisten symbioosien syntyä. (Heeres et al. 

2004). Vaikka kaupungeilla on usein ollut merkittävä rooli teollisten symbioosien syntymisessä, tulee 

huomioida, että liian suppea maantieteellinen aluerajaus tai tiukka julkinen ohjaus ja sääntely yleensä 

vaikeuttavat ekoteollisuuspuiston tai teollisen symbioosin toimintaa (Desrochers 2002a) 

Metsäteollisuuden kontekstissa tärkeimmiksi teollisten ekosysteemien kehittymisen esteiksi on 

tunnistettu osaamisen ja resurssien puute, asenteet, aikataulutuksen ja kehittämistyön ongelmat,  

jatkuvuuden puute sekä yritysten väliset valtasuhteet. Yhteistyöverkostot on puolestaan usein 

tunnistettu teollisten symbioosien synnyn kannalta erittäin tärkeiksi ja yhteistyö voi toimia alustana 

teollisen symbioosin kehittymiselle. (Wolf 2007: 5, 17) Teolliset symbioosit puolestaan edelleen 

edesauttavat yritysten välisten yhteistyösuhteiden syntymistä ja kehittymistä (Chertow & Ehrenfeld 

2012). 

2.1.1 Bioliiketoiminta Kaakkois-Suomessa 

Monilla toimialoilla harjoitetaan jo nykyisellään paljon niin sanottua bioliiketoimintaa. Suomessa 

merkittäviä bioliiketoimintaan linkittyviä toimialoja ovat muun muassa maatalous, metsäteollisuus ja 

elintarviketeollisuus. Teollisesta näkökulmasta metsäteollisuudella on perinteisesti ollut merkittävä 

asema Suomen taloudessa ja viennissä (Oksanen et al. 2010: 10, 12). Tämä pitää eritoten paikkansa 

Kaakkois-Suomessa. Biotalouden mahdollisuudet on tunnistettu sekä kansainvälisellä, kansallisella 

että alueellisella tasolla. Biotalouden, kiertotalouden ja energia-alan ympärillä on Kaakkois-Suomessa 

systemaattista kehitystyötä ja kansainvälistä liiketoimintaakin. Toimenpiteiden toivotaan aikaansaavan 

myös uutta yritystoimintaa ja tiivistävän liiketoimintaverkostoja. (Nieminen 2015: 74) 

Tahtotila biotalouden edistämiseksi on vahva ja sen eteenpäinviemiseksi on tehty sekä kansainvälisiä 

strategioita (Euroopan komissio 2012b; OECD 2009) että kansallinen strategia (TEM 2014). 

Biotalouden ja puhtaiden ratkaisujen kärkihankkeet Sipilän hallitusohjelmassa ovat 1) Hiilettömään, 

puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti, 2) Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä, 
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3) Kiertotalouden läpimurto, vesistöt kuntoon, 4) Suomalainen ruoantuotanto kannattavaksi,

kauppatase ja sininen biotalous nousuun, sekä 5) Luontopolitiikkaa luottamuksella ja reiluin keinoin. 

Hallituskauden tavoitteet liittyvät ilmastotavoitteiden saavuttamiseen energiasektorilla, työpaikkojen 

luomiseen cleantech-alalla ja yritysten synnyttämiseen maaseudulla ja kiertotaloudessa sekä 

kauppataseen parantamiseen ruoantuotannon kannattavuuteen panostamalla. (Valtioneuvosto 2015) 

Hallituksen toimia on kuitenkin myös arvosteltu ja pidetty riittämättöminä (Pajunen 2015). 

Tutkimusrahoituksen leikkausten on arvioitu näkyvän eritoten tekniikan tutkimuksessa sekä 

yliopistojen ja yritysten yhteistyössä (Lehto 2015), mikä vaikuttaa myös bioliiketoiminnan ja 

biotalouden syntyyn. Tarvittavien rakenteellisten uudistusten toteuttaminen samalla kun rahoitusta 

leikataan, tulee olemaan tutkimus- ja koulutusorganisaatioille äärimmäisen haastavaa (Helsingin 

yliopisto 2015). 

Kymenlaakson maakuntaohjelman yksi toimintalinja on ”Luonnonvarojen älykäs käyttö ja siihen 

liittyvät tekniikat” ja sen piiriin kuuluvat metsäosaamisen monipuolistaminen ja konvergointi vihreään 

talouteen, uusiutuvan ja puhtaan energian tuotantoratkaisut ja elintarvikeala, sekä lähiruoka. 

Tarkemmiksi tavoitteiksi mainitaan metsäalan toimintaedellytysten ja osaamisen uudistaminen, 

tuotekehittelyn edistäminen, elintarvikkeiden jalostusketjun ja niihin liittyvän yritystoiminnan 

kehittäminen, sekä biotalousosaamisen kehittäminen. (Kymenlaakson liitto 2014) Etelä-Karjalan 

maakuntaohjelmasta löytyy toimintalinja ”Vihreä ja uusiutuva edelläkävijä”, jonka tarkoituksena on 

tukea puhtaan elinympäristön ja vihreän teknologian osaamisen kehitystä maakunnassa. Sen 

painopisteinä on mainittu muun muassa metsäklusterin uusi liiketoiminta, puhtaan elinympäristön ja 

vastuullisen kuluttamisen edistäminen, vihreän hyvinvoinnin luominen ja lähiruuan tuotannon, 

markkinoinnin, jakelun ja viennin edistäminen. (Etelä-Karjalan liitto 2014) 

Biotalouteen kytkeytyvät teollisuudenalat osallistuvat biotalouskeskusteluun aktiivisesti (Rissanen 

2013: 4) ja esimerkiksi Metsäteollisuus Ry:n (2013) julkaisuissa biotaloutta pidetään yhtenä 

tulevaisuuden menestystekijöistä.  Vaikka bioliiketoimintaan ja -talouteen viittaava kuluttajaviestintä 

on yleistä muun muassa elintarvike-, metsä- ja energia-aloilla, ei pienissä ja keskisuurissa yrityksissä 

tehtävä biotalouteen liittyvä tutkimus- ja kehitystyö (T&K) juurikaan näy otsikoissa (Rissanen 2013: 

5). Vuonna 2015 bio- ja kiertotalouden start-up:it olivat jo esillä Slush-kasvuyritystapahtumassa 

Helsingissä (Metsäteollisuus Ry. 2015a) ja myös konkreettiset kehityshankkeet nousevat otsikoihin 

yhä useammin. Vaikka Kaakkois-Suomessakin on investoitu bioliiketoimintaan muutamissa mittavissa 

hankkeissa (Nieminen 2015: 74) ja biotalous näkyy vahvasti Kaakkois-Suomen kehittämistavoitteissa 

(Kymenlaakson liitto 2014; Etelä-Karjalan liitto 2014), ollaan varsinaisessa biotaloussiirtymässä vielä 

alkutaipaleella. Bioliiketoiminnan jo olemassa oleva merkittävä rooli muun muassa vahvan 

metsäklusterin kautta tarjoaa kuitenkin kehitykselle hyvät lähtökohdat. 

Metsäteollisuus läpikäy edelleen rakennemuutosta, jonka taustalla ovat muun muassa tuotannon 

lisääntyminen halpojen kustannusten maissa, energian hinnan nousu ja fossiilisten polttoaineiden 

kallistuminen sekä joidenkin tuotteiden kohdalla tuotannon ylikapasiteetti ja lähimarkkinoiden kasvun 

tyrehtyminen, jopa supistuminen (Hetemäki 2006; Pohjakallio 2012: 59). Monet metsäteollisuuden 

rakennemuutoksen tekijät, vaikuttavat myös muihin teollisuuden aloihin kuten esimerkiksi 

kemianteollisuuteen (Mäenpää et al. 2010). Myös yleinen taloustilanne vaikuttaa yritysten 

kilpailukykyyn ja toimintaan (Wessman 2012; Etelä-Saimaa 2015). Metsäteollisuus Ry. (2015b) 

korostaa biomassojen saatavuuden sekä Suomen nykyisen teollisuuden menestyksen ja kehittämistyön 

tärkeyttä biotalouden edistämisessä. 
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Toistaiseksi metsäteollisuuden piirissä on useimmiten reagoitu toimintaedellytysten muuttumiseen 

lähinnä kapasiteettia säätämällä ja tehokkuutta lisäämällä (Hetemäki 2006; Schmid et al. 2012). 

Kilpailukyvyn merkittävä parantaminen on jatkossa näillä keinoilla vaikeaa (Throp 2005; Hetemäki 

2006) ja metsäteollisuuden piirissä on tunnistettu tarve uusille innovaatioille (Metsäteollisuus Ry. 

2012). Bioliiketoiminta, esimerkiksi biojalostus, on metsäteollisuuden kannalta luonteva suunta alan 

olemassa olevan osaamisen, laitosten ja tietysti raaka-aineen kautta. Uuden bioliiketoiminnan 

saavuttamiseksi tuote- ja prosessi-innovaatiot kaipaavat rinnalleen liiketoiminta-innovaatioita ja uutta 

liiketoimintalogiikkaa. (Thorp 2005) 

Integroidut metsäbiojalostamot tarjoavat perinteiselle metsäteollisuudelle useita etuja kattaen kestävän 

kehityksen kaikki kolme peruspilaria. Uudet tulonlähteet ja liiketoimintamallit tarjoavat taloudellista 

hyötyä, energiatehokkuus, päästöjen vähennykset ja kasvihuonekaasupäästöjen kompensointi luovat 

myönteisiä ympäristövaikutuksia sekä uudet työpaikat ja parempi jätteiden käsittely myönteisiä 

yhteiskunnallisia vaikutuksia. Ennen päätöksentekoa kutakin kohdetta tulisi kuitenkin tarkastella 

tarkoin erityisesti prosessin ominaisuuksien ja muunneltavuuden, turvatun raaka-aineen saannin, 

korkean jalostusarvon tuotteiden markkinaolosuhteiden sekä alueellisen markkinoiden toimitusketjun 

osalta. (Ackom 2012: 131) 

Pohjoismaista metsäteollisuutta on tarkastelu teollisen symbioosin näkökulmasta useissa 

tutkimuksissa. Suomen kansallista metsäteollisuutta ja metsäteollisia tehdasintegraatteja voidaan 

tutkijoiden mukaan käyttää esimerkkinä teollisesta ekosysteemistä (Korhonen et al. 2001). Ruotsista 

on tunnistettu 15 metsäteollisuuden verkostoa, jotka sopivat integraation ja sivuvirtojen vaihdannan 

kautta teollisen ekosysteemin konseptiin (Wolf 2007: 3). Olemassa oleva tuotanto, osaaminen ja 

verkostot, antavat hyvät lähtökohdat bioliiketoiminnan kehittymiselle myös Kaakkois-Suomessa.  

Jyväskylässä tutkitussa teollisessa ekosysteemissä yhdistyvät metsäteollisuus, energiateollisuus, 

maatalous, kotitaloudet ja kunnan toiminnot (Korhonen 2001). Edellytyksiä samantyyppisille 

yhteistyöverkostoille löytynee myös Kaakkois-Suomesta. Alueen vahva metsäklusteri luo otollisia 

lähtökohtia bioliiketoiminnalle, mutta bioliiketoiminta voi toki perustua myös muille lähtökohdille. 

Metsäteollisuuden suurtuotannon piirissä kansallisellakin tasolla tarkasteltuna merkittäviä 

mahdollisuuksia tarjoaa seuraavassa kappaleessa esiteltävä metsäbiojalostamokonsepti. 

2.1.2 Metsäbiojalostamokonsepti

Kaakkois-Suomessa on olemassa olevan metsäteollisuuden kautta hyvät lähtökohdat hyödyntää 

metsäklusterin resursseja. Metsäbiomassa on alueella luonteva raaka-aine, vaikka toki muitakin 

biomassoja voidaan hyödyntää ja jo hyödynnetäänkin. Suuren kokoluokan teollinen bioliiketoiminta 

metsäteollisuudessa perustuu usein niin sanotulle biojalostamokonseptille: 

Biojalostamokonsepti on prosessi, jossa CO2-neutraali biomassa fraktioidaan ja/tai muunnetaan 

energiaksi, kemikaaleiksi tai muiksi biomateriaaleiksi, tavoitteena maksimoida biomassasta 

saatava arvo ja minimoida syntyvä jäte. (Alen 2011: 56)

Biojalostamo on biojalostamokonseptia hyödyntävä tuotantolaitos. Kyseessä voi olla joko 

itsenäinen laitos tai muuhun tuotantoon integroitu tuotantoyksikkö. Metsäbiojalostamolla 

tarkoitetaan pääosin metsäbiomassaa hyödyntävää tuotantolaitosta. 
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Metsäbiojalostamokonseptia voidaan soveltaa Kaakkois-Suomessa monella eri tavalla. 

Metsäbiojalostamoiden mahdollinen tuotekirjo on äärimmäisen laaja käsittäen polttoaineiden tuotantoa 

(esimerkiksi etanoli ja biodiesel), sähkön ja lämmöntuotantoa, kemikaalien (esimerkiksi polymeerit ja 

hapot) sekä perinteisten metsäteollisuustuotteiden (esimerkiksi sellu, paperi, sahatavara) tuotantoa 

(Hetemäki et al. 2013: 122). Biojalostamoissa voidaan tuottaa raaka-aineita muun muassa lääke-, 

kosmetiikka-, elintarvike-, tekstiili-, energia- ja rakennusteollisuuteen. Eri tuotteet vaativat erilaista 

osaamista ja tuotantoprosesseja. Biojalostamoiden ehdottomana etuna voidaan nähdä mahdollisuus 

tuottaa useita tuotteita ja hyödyntää syntyviä sivuvirtoja. Näin pystytään maksimoimaan biomassasta 

saatava arvo ja samalla minimoimaan syntyvä jäte. Tuotteet voivat olla erittäin korkean lisäarvon 

tuotteita kuten esimerkiksi lääkkeiden tai kosmetiikan vaikuttavia ainesosia, mutta myös 

massatuotannolla tuotettavia tuotteita kuten biopolttoaineita ja kaikkea tältä väliltä. Biojalostamoiden 

tuotekirjoon kuuluvat myös perinteiset metsäteollisuuden tuotteet. Biojalostamossa voidaan tuottaa 

vain yhtä tuotetta tai laitoksen tuoteportfolioon voi kuulua useita tuotteita. Laaja tuoteportfolio 

mahdollistaa tuotannon optimointia ja resurssitehokkuutta, mutta edellyttää monipuolista osaamista 

sekä monimutkaista ja säädettävissä olevaa tuotantoprosessia. Koska tuotteisiin liittyy erilaisia 

ansaintalogiikoita, laaja tuotekirjo edellyttää myös laajaa ja monipuolista markkinointiosaamista. 

  

Seuraavassa kuvassa 1 on esitelty joitakin vaihtoehtoja tuotannon fyysiselle sijoittamiselle. 

Metsäbiojalostamo voi olla esimerkiksi sellu- ja paperiteollisuuteen integroitu suuren kokoluokan 

teollisuuslaitos, saha- ja vaneriteollisuuteen integroitu pieni tai keskisuuri teollisuuslaitos tai 

itsenäinen bioenergia- tai biokemikaalilaitos (Hetemäki et al. 2013: 122). Metsäbiojalostamon 

toiminnan kannalta olennaista on raaka-aineen saanti. Biojalostamo voidaan sijoittaa lähelle raaka-

aineen tuotantoa tai ainakin sen tulisi olla biomassan kuljetuksen kannalta järkevästi sijoitettu. 

Biojalostamon sijoittaminen itsenäiseksi laitokseksi lähelle raaka-aineen tuotantoa sopii tilainteisiin, 

joissa laitoksen rakentamisen kustannukset ovat pienet suhteessa raaka-aineen kuljetuksen 

kustannuksiin. Biojalostamon voidaan myös ajatella olevan siirrettävissä paikasta toiseen, mikä 

edellyttää laitoksen pientä kokoa. Siirrettävä biojalostamo on järkevä silloin kun tuotteen kuljetus- ja 

varastointikustannukset ovat huomattavasti alhaisemmat kuin sen tuottamiseen käytettävän raaka-

aineen. 
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Kuva 1. Metsäbiojalostamon toimintavaihtoehtoja 

Suuren kokoluokan metsäbiojalostamoiden kohdalla voidaan saavuttaa merkittäviä synergiaetuja 

rakentamalla biojalostamo jo olemassa olevan tuotantolaitoksen yhteyteen. Sellutehtaita onkin väitetty 

parhaaksi lähtökohdaksi metsäbiojalostamokonseptin hyödyntämiselle (Sixta & Schild 2009). 

Metsäteollisuuden tuotanto tarjoaa jo olemassa olevan raaka-ainelogistiikan ja integroitu 

metsäbiojalostamo kasvattaa tehtaan tuoteportfoliota ja tarjoaa uusia ansaintalogiikoita. 

Metsäbiomassaan ja sen jalostamiseen liittyvä osaaminen antaa metsäteollisuuden yrityksille hyvät 

lähtökohdat metsäbiojalostamoiden kehittämiseen. Useiden korkean jalostusarvon tuotteiden 

valmistusprosessit edellyttävät suuria määriä raaka-ainetta, josta kuitenkin valtaosa päätyy sivuvirtana 

hyödynnettäväksi muussa alhaisemman jalostusarvon tuotannossa. Monivaiheinen ja -haarainen 

tuotantoprosessi edellyttää linkityksiä prosessin eri vaiheiden välillä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, 

että yhden toimijan tulisi vastata koko tuotannosta, vaan samalla alueella voi toimia useita yrityksiä, 

joiden prosessit liittyvät toisiinsa ja jotka hyödyntävät toistensa sivuvirtoja omassa tuotannossaan. 

Teollisesta symbioosista voi tutkitusti metsäteollisuudessa olla taloudellista hyötyä verrattuna 

erilliseen (eng. stand-alone mode) laitokseen ja teollinen symbioosi voi lisätä toiminnan vakautta, 

joskin integroinnin hyödyt vaativat aina tilannekohtaisen analyysin (Karlsson & Wolf 2008).  

2.1.3 Teollinen ekologia integroidussa metsäbiojalostamossa 

Teollisen ekologian näkökulmat luovat integroidussa metsäbiojalostamossa sekä mahdollisuuksia että 

haasteita. Emmanuel Kofi Ackom (2012) on tutkinut olemassa olevaan laitokseen integroitavan 

metsäbiojalostamoyksikön mahdollisuuksia ja haasteita teollisen ekologian ja kestävän kehityksen 

näkökulmasta. Kanadan Quebecissä sijaitsevan Tembec Temiscaming integroidun metsäbiojalostamon 

tarkastelussa esille tulleet näkökulmat antavat yleiskuvan, joka on sovellettavissa myös suomalaiseen 

metsäteollisuuden kontekstiin. Ackom (2012: 121) toteaa, että integroitujen metsäbiojalostamoiden 

tutkimus on yleensä painottunut prosessiteknologioiden kehittämiseen ja näin ollen kestävän 

kehityksen konseptit ovat jääneet vähäiselle huomiolle. 

Metsäbiojalostamoja ja niiden toimintaedellytyksiä tulisi tarkastella koko elinkaaren osalta, sisältäen 

ympäristöjohtamisen järjestelmät, raaka-aineen hankinnan, tuotannon tehokkuuden ja kestävän 
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kehityksen mukaisuuden, jätteenkäsittelyn ja kierrätyksen, lopputuotteen elinkaaren kuten myös 

uudelleenkäytön ja kierrätyksen, sekä sosioekonomiset vaikutukset kuten työllisyysvaikutukset, 

yrityksen vastuullisuuden sekä työntekijöiden turvallisuuden ja hyvinvoinnin. Integroidun 

metsäbiojalostamon suunnittelussa tulisi huomioida muun muassa laitoksen sijainti, tarvittavien raaka-

aineiden saatavuus, eri lopputuotteiden markkinat, logistiikka, sekä laitoksen ominaisuudet kuten koko 

ja ikä. (Ackom 2012: 121, 123) Myös kansainvälisten, kansallisten ja alueellisten säädösten ja tukien 

vaikutukset tulee huomioida (Hetemäki et al. 2013: 122). 

 

Teollisen ekologian toteutuminen edellyttää ympäristönäkökulmasta esitettyä visiota sekä 

toimenpiteitä ja mittaristoja sen seuraamiseksi ja saavuttamiseksi (Ackom 2012: 124). Yrityksen 

arvojen ja toimintatapojen tulee tukea ympäristöystävällisyyttä tavoittelevia toimia, joita voidaan 

osoittaa organisaation sisällä ja sen ulkopuolelle hyödyntäen esimerkiksi sertifikaatteja ja kestävän 

kehityksen raportointia. Käytettävien raaka-aineiden alkuperällä ja tuotantotavalla on merkitystä ja 

yritys voi sitoutua hankkimaan sertifioitua metsäbiomassaa kestävän tuotannon todentamiseksi. 

Biojalostuksen tärkeimpänä sosioekonomisena vaikutuksena nähdään usein työpaikkojen luominen, 

mutta tärkeää on myös ympäröivän yhteisön ja sen erityispiirteiden ja tarpeiden huomioiminen 

(Ackom 2012: 125).   

 

Jäte- ja vesihuollolla on merkittävä vaikutus laitoksen ympäristövaikutuksiin. Tembec hyödyntää 

anaerobisia jätevedenpuhdistamoita metaanin tuotannossa, mikä mahdollistaa fossiilisen maakaasun 

osittaisen korvaamisen biokaasulla (Ackom 2012: 124; Tembec 2015). Vastuullinen toiminta 

edellyttää elinkaariajattelua myös tuotteiden osalla ja tuotteiden kierrätettävyys tulisi huomioida 

(Ackom 2012: 125). Prosessien ja teknologian modernisoinnin kautta voidaan vähentää laitoksen 

energiankulutusta ja lisätä omaa energiantuotantoa sekä parantaa tehokkuutta (Ackom 2012: 124). 

Hiilijalanjäljen pienentämiseksi voidaan hyödyntää myös kasvihuonepäästöjen kompensointia. Myös 

tämä keino on käytössä Tembec:llä (Tembec 2015). Metsänhoidolla voidaan edistää hiilen 

varastoitumista puihin, muihin kasveihin ja maaperään kun taas puun käytön keinoin hiiltä voidaan 

sitoa pitkäikäisiin puutuotteisiin. 

 

Metsäbiojalostamoiden teollisen ekologian tarkastelussa esille tulleita haasteita ovat Ackomin (2012: 

126-127) mukaan raaka-aineeseen ja sen tuotantoon liittyvät haasteet, logistiikan järjestämisen 

haasteet, rahoituksen saatavuuden ongelmat, kilpailu raaka-aineesta, prosessien kehittämisen tarve 

siirryttäessä esimerkiksi biopolttoaineiden käyttöön sekä tuotteiden elinkaaren lopun huomioiminen. 

Raaka-aineeseen ja sen tuotantoon liittyviin haasteisiin kuuluvat tuotannosta johtuvat 

kasvihuonepäästöt, veden kulutus, luonnon monimuotoisuuden turvaaminen, maankäytölliset 

kysymykset sekä sosioekonomiset näkökulmat. Logistiikan järjestäminen korostuu uusien ja 

itsenäisten biojalostamoiden kohdalla, kun taas integroidun metsäbiojalostamon kohdalla voidaan 

hyödyntää olemassa olevaa raaka-ainelogistiikkaa. (Ackom 2012: 126-127) Prosessien kehittäminen 

vaatii jatkuvia panostuksia innovaatiotoimintaan. Koska biojalostamoiden prosesseilta vaaditaan usein 

muuntautumiskykyä, edellyttää niiden suunnittelu erityistä huomiota. Lainsäädännön ja regulaation 

kiristyminen vaikuttaa monin tavoin, usein parantaen biojalostamoiden kilpailukykyä, mutta se voi 

myös ohjata raaka-ainetta muihin käyttötarkoituksiin tai tiukentaa lopputuotteiden kierrätettävyyden 

edellytyksiä.  

 

2.1.4 Kalundborgin teollinen symbioosi 

 

Kalundborgin teollinen symbioosi Tanskassa on yleisesti teollisen symbioosin esimerkkitapauksena 

käytetty (Desrochers 2001). 1970-luvulta nykypäivään kehittynyt alueellinen bioliiketoimintaklusteri 



22 

osoittaa miten eri toimintojen ja toimialojen yhdistämisellä voidaan luoda kilpailuetua ja 

ainutlaatuinen liiketoimintaympäristö, joka palvelee sekä alueen yrityksiä että kaupunkia ja sen 

asukkaita. Pitkään toiminut teollinen symbioosi myös osoittaa konseptin kannattavuuden pitkällä 

aikajänteellä ja antaa osviittaa sen muovautumiskykyisyydestä toimintaympäristön muuttuessa. 

Kalundborgin esimerkki myös osoittaa teollisen symbioosin soveltuvaa kytköstä bioliiketoimintaan 

toimialarajapintoja ylittävässä yhteistyössä. 

Kalundborgin teollisuusalue on ajan kuluessa kehittynyt yhdestä energialaitoksesta laajaksi toisiinsa 

linkittyneiden organisaatioiden verkostoksi. Kalundborgin 1972 alkaneen projektin tärkeimmät 

osapuolet olivat Tanskan suurin hiilivoimalaitos Asnaes (nyk. Dong Energy), öljynjalostamo Statoil, 

Novo Nordiskin omistama lääketeollisuuden tehdas, Skandinavian suurin kipsilevyn valmistaja 

Gyproc, sekä kunnan vesi-, sähkö- ja lämpölaitokset. (IISD 2013) 

Kalundborgin teollisen symbioosin jatkuva kehittyminen ja laajeneminen on ollut mahdollista, koska 

sen taloudelliset, kulttuuriset ja ympäristölliset hyödyt ovat kasvaneet koko ajan (Kalundborg 

Symbiosis 2013). Säädösten joustavuus ja kaupungin aktiivinen osallistuminen ja tuki ovat 

edesauttaneet yhteistyölinkkien syntymistä (Desrochers 2001, 2002a). Kalundborgin teollisen 

symbioosin kehitystä on koordinoinut alueneuvoston alainen, yhteistoiminnassa olevien 

organisaatioiden kokoama Kalundborg Center for Industrial Symbiosis (Chertow 2004), Teollinen 

symbioosi mahdollistaa sivutuotteiden, jäteveden ja hukkaenergian hyödyntämisen, mikä vähentää 

raaka-aineen ja energian käyttöä (Almasi et al. 2011: 11; Rademaekers et al. 2011: 37; Sopha et al. 

2010). Eri aloilla toimivat yritykset ovat sopusoinnussa keskenään, hyödyntäen samalla eri toimintojen 

välisiä synergioita (Rademaekers et al. 2011: 37). 

Teollisen symbioosin kehittyminen ja syventäminen edelleen edellyttää panostuksia eritoten 

kommunikointiin ja tiedonjakamiseen. Verkostojen rakentaminen ja työkalut yhteiseen kehittämiseen 

ovat tärkeitä mahdollistamaan jäte- ja sivuvirtojen hyödyntämistä ylitse organisaatiorajojen.

(Rademaekers et al. 2011: 38) Kalundborgin teollisen symbioosin menestyksen syitä tutkineet 

Ehrenfeld ja Chertow (2002) korostavat yritysten välisen luottamuksen merkitystä. He pitävät lisäksi 

tärkeänä teollisen symbioosin dynaamisuutta ja muuntautumiskykyä, mikä on mahdollistanut 

teknologian kehittämisen ja estänyt yritysten väliset haitalliset riippuvuussuhteet (Ehrenfeld & 

Chertow 2002). 

Kalundborgin teollisen symbioosin ympäristöystävällisyyttä on kritisoitu, sillä sen toiminta on pitkälti 

nojautunut fossiilisten polttoaineiden ja raaka-aineiden hyödyntämiselle (O’Rourke et al. 1996). 

Vaikka tutkimukset osoittavat, että Kalundborgissa on saavutettu ekologisia höytyjä (Chertow 2004; 

Brings Jacobsen 2006), on syytä pohtia rajoittaako teollisessa symbioosissa tuotantoketjun loppupää 

merkittävien uudistusten tekemistä aiemmin prosessissa (Oldenburg & Geiser 1997; Brings Jacobsen 

2006). On merkittävä huomata, ettei Kalundborgin teollinen symbioosi ole omavarainen eikä rajoitu 

varsinaisen ekoteollisuuspuiston alueelle (Desrochers 2001; Chertow 2004). Myös kohteen 

ainutlaatuisuus on kyseenalaistettu, sillä samantyyppisiä yritysten väliseen kierrättämisprosessiin 

pohjautuvia verkostoja löytyy muitakin (Desrochers 2002b). Erityisen hyvin Kalundborgin teollisen 

symbioosin osalta on onnistuttu konseptin markkinoinnissa ja esilletuonnissa (Wolf 2007: 15). 

Kalundborgin teollista symbioosia on pidetty esimerkkinä, jonka pohjalta on suunniteltu ohjelmia ja 

toimenpiteitä uusien teollisten symbioosien synnyttämiseksi (Desrochers 2001; Brings Jacobsen 2006; 

Wolf 2007: 15; van Berkel 2009). Kalundborgin teollista symbioosia on kuitenkin myös arvosteltu 

yksittäiseksi erikoistapaukseksi (Brings Jacobsen 2006; Wolf 2007: 15; van Berkel 2009). 
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Teollisten symbioosien syntymisen ja kehittymisen edesauttamiseksi voidaan tehdä toimenpiteitä, 

vaikka toiminta kehittyisikin ajan myötä ilman konseptin ennalta suunnittelua (von Malmborg 2004). 

Teknologisesta näkökulmasta teollisten symbioosien lisääntyminen edellyttää tehokkaampaa 

materiaalien hyödyntämistä eli yhä edistyneempien jätteen käsittelyyn ja erotteluun liittyvien 

järjestelmien kehittämistä ja implementointia tuotantolaitoksissa. Myös alueellisella infrastruktuurilla 

ja kunnallisella jätehuollolla on kiertotalouden kehittämisessä merkittävä rooli. Markkinoiden 

toimivuuden takaamiseksi ja yhtenäisten kilpailuolosuhteiden luomiseksi tarvittaisiin yhtenäistä 

jätehuollon ja kierrätyksen regulaatiota EU-alueella. Yhtenäinen regulaatio ja kannustimet 

edesauttaisivat teollisuuden yhteistoimintaa EU-alueella ja tukisivat EU:n sisäisiä markkinoita. 

(Rademaekers et al. 2011: 38) 

2.2 Biotalouden innovaatioverkostot 

Teollisesta symbioosista puhuttaessa korostuvat toimijoita yhteen kytkevät materiaalivirrat. Erilaisten 

valmistusprosessien linkittämisen kautta voidaan hyödyntää valmistuksen osaprosessien välisiä 

synergioita ja luoda klusteriyrityksille tehokkuutta prosessien ja logististen ratkaisujen kautta, 

vähentäen samalla ympäristön kuormitusta ja päästöjen syntymistä. Materiaalitehokkuuden ynnä 

muiden prosessihyötyjen lisäksi voidaan yhteistyöllä saavuttaa tiedonvaihdon ja yhteiskehityksen 

kautta uusia innovatiivisia ratkaisuja, tuotteita ja palveluita. Juuri toimialojen rajapinnoissa syntyy 

potentiaalisesti mielenkiintoisia ja uutuusarvoltaan merkittäviä ideoita (Oksanen et al. 2010: 40; 

Nikula et al. 2009: 30). Myös kehittämisen resursointi, pilotointi ja testaus onnistuu klusterissa 

helpommin, kunhan immateriaalioikeuksista sopiminen ja klusterin sisäinen luottamus tarjoavat 

kehittämiselle vakaat puitteet.  

Käsitellessä yhteistyötä ja klustereita on mielekästä erottaa toisistaan kaksi yhteistyöverkoston tasoa: 

(1) integraattimalliin tai teolliseen symbioosiin liittyvä prosesseihin ja raaka-ainevirtoihin perustuva 

yhteistyöverkosto sekä (2) osaamiseen ja tiedonvaihtoon liittyvä biotalouden innovaatioverkosto. 

Perinteisesti näiden erottaminen ei ole ollut kovinkaan olennaista, sillä perinteisesti 

innovaatioverkosto on pohjautunut lähes täysin edellä mainittuun yhteistyömuotoon, sisältäen lisäksi 

vaihtelevasti strategia- ja innovaatioperusteista yhteistyötä tiettyjen asiantuntijaorganisaatioiden kuten 

konsulttien, yliopistojen ja tutkimuskeskusten kanssa. 

Koska yhteistyö klustereiden sisällä muuttuu verkoston ja sen tuotekirjon laajetessa yhä 

monimutkaisemmaksi kokonaisuudeksi, jossa on valtava määrä kytkentöjä ja yhteistyömuotoja, on 

mallin käsiteltävyyden kannalta merkittävää erottaa prosessi-/materiaalivirtataso osaamis- ja 

informaatiotasosta, vaikka ne edelleen käytännössä linkittyvätkin tiiviisti yhteen. Tässä kappaleessa 

keskitytään nimenomaan biotalouden innovaatioverkostoon ja pyritään kuvaamaan sitä miten 

biotalouden innovaatioverkosto voisi mahdollisesti rakentua. Taulukon 1 sarakkeessa ”Vanha 

verkostorooli” tulevat esille tuotantoperusteiset roolitukset, jotka kuvaavat olemassa olevaa verkostoa, 

jossa toimijoiden roolit perustuvat usein juuri prosessi- ja materiaalivirtoihin. 

2.2.1 Metsäklusterin innovaatioverkosto 

Vaikka metsäklusterin toimintoja yhdistääkin puuraaka-aineen käyttö, on metsäteollisuuden ympärille 

Suomessa muodostunut metsäklusteri teknologianäkökulmasta hyvin monipuolinen. Esimerkiksi 

paperinvalmistukseen liittyvät kemianteollisuuden teknologiat ovat kaukana puunkorjuuseen liittyvistä 

teknologioista. Metsäteollisuus voidaan myös jakaa kahteen ala-luokkaan, mekaaniseen ja 
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kemialliseen puunjalostukseen, joiden välillä on merkittäviä teknologisia eroavaisuuksia. (Oksanen et 

al. 2010: 14) 

 

1900-luvulla yleistyneestä paperin valmistuksesta on muodostunut Suomen metsäklusterin tuotannon 

tärkein osa. Kasvavan paperintuotannon myötä kemianteollisuudesta ja paperikoneiden valmistuksesta 

on tullut merkittäviä Suomen metsäklusterissa. (Oksanen et al. 2010: 10) Puuraaka-ainevirtojen 

ohjautuessa kotimaisessa massa- ja prosessiteollisuudessa ensisijaisesti kemialliseen jalostukseen, 

mekaanisen metsäteollisuuden ja puutuoteteollisuuden kehitys on jäänyt suhteessa vähäiselle 

huomiolle ja sen piirissä innovaatioaktiivisuus ja -panostukset ovat olleet alhaisempia (Oksanen et al. 

2010: 11). Vahva strateginen panostus suuruuden ekonomian hyödyntämiseen volyymin ja koon 

kasvattamisen kautta on heikentänyt vaihtoehtoisten tuotteiden, tuotantomuotojen ja alaa muokkaavien 

innovaatioiden syntyä (Oksanen et al. 2010: 22; Pesonen 2006: 62; Thorp 2005).  

 

Innovaatiotoiminnan kannalta huolestuttavana kehityksenä voidaan pitää myös tehtaiden ja niiden 

myötä tutkimus- ja kehitystoimintojen siirtymistä ulkomaille (Hetemäki 2006). Tulevaisuuden 

innovaatioiden arvellaan olevan perustutkimukseen pohjautuvia tai muilta toimialoilta omaksuttuja ja 

toimialojen rajapinnoilla syntyviä ratkaisuja (Oksanen et al. 2010: 23). Yrityksiltä edellytetään 

siirtymistä arvoketjussa korkeamman jalostusasteen tuotteisiin ja luomaan kysyntälähtöisiä konsepteja 

(Oksanen et al. 2010: 23; Thorp 2005). Pienet liiketoiminta-alueet tarjoavat nykytilanteessa 

kiinnostavia vaihtoehtoja, mutta niiden hyödyntäminen vaatii perinteisten metsäteollisuuden yritysten 

tutkimus- ja kehitystoiminnan asenteen muuttumista (Oksanen et al. 2010: 23).  

 

”Suomen metsäalan vahvuus muuttuvassa maailmantaloudessa on yhä enemmän 

asiantuntijapalveluiden tuottamisessa sekä metsiin liittyvissä muissa palveluissa, kuten esimerkiksi 

luonto- ja virkistyspalveluissa sekä puun kemikaaleja ja metsien ympäristöarvoja hyödyntävässä 

liiketoiminnassa.” (Metla 2012) Metsäalaan liittyy jo nykyisellään paljon asiantuntijapalveluja kuten 

hallinto-, suunnittelu-, tutkimus-, tuotekehitys-, konsultointi- ja koulutustoiminnot. Uusia 

palveluelinkeinomahdollisuuksia löytyy sekä biotalouden että kehittyvän puurakentamisen piiristä, 

eikä biotaloutta ja rakentamista tulisikaan käsitellä yksinomaan puubiomassojen tuotannon ja 

jalostuksen kautta. (Hetemäki 2012)  

 

Eri toimijoiden ja toimialojen näkökulmat yhdistyvät klustereissa, jotka mahdollistavat paitsi teollisen 

symbioosin kaltaiset, pitkälle kehittyneet tuotantoympäristöt, myös niin sanottujen 

bioinnovaatioverkostojen syntymisen. Metsäsektorilla on perinteisesti ollut merkittävä vaikutus 

Suomen talouteen ja metsäklusterin vaikutus innovaatioihin ja metsäalan kehitykseen on ollut 

olennainen (Oksanen et al. 2010: 10). Yritysten, tutkimuslaitosten ja yliopistojen omistaman 

Metsäklusteri Oy:n laajenemista biotalousklusteri FIBICiksi (2013) voidaan pitää merkkinä 

toimialojen välisen yhteistyön merkityksen vahvistumisesta (Rissanen 2013: 4). FIBICin asema yhtenä 

Suomen strategisen huippuosaamisen keskittymänä (SHOK) ilmentää metsäteollisuuden ja -talouden 

tärkeää asemaa syntyvässä biotaloudessa (Rissanen 2013: 4;  Oksanen et al. 2010: 10).  

 

Metsäteollisuuden suuryritysten kansainvälisyydestä huolimatta, Suomessa toimii myös metsäalan 

alueellisia klustereita ja osaamiskeskittymiä. Muun muassa Itä-Suomessa toimii merkittävä metsäalan 

palveluklusteri, johon kuuluu tutkimuslaitosten ja yliopiston lisäksi suoraan tai välillisesti 

verkostotoimintaa ja kehitystä hyödyttäviä asiantuntijayrityksiä ja organisaatioita (Metla 2012). 

Kaakkois-Suomessa on vahva metsäklusteri, joka jo nykyisellään omaa useita bioliiketoiminnan 

tunnuspiirteitä kuten uusiutuva raaka-aine, cleantech-ratkaisut ja lopputuotteiden kierrätettävyys. 

Kuten edellä on mainittu, verkosto rakentuu vahvasti tuotannon ja materiaalivirtojen pohjalta. 
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Taulukossa 1 kuvataan eri toimialojen yritysten tehtäviä metsäklusterin ja biotalouden 

arvonmuodostuksessa sekä verkostoroolia metsäklusterin ja biotalouden innovaatioverkostossa. 

Taulukossa arvioidaan eri toimialojen aseman lisäksi niiden tärkeyttä nykyisessä metsäklusterin ja 

uudessa biotalouden innovaatioverkostossa. 

Taulukossa 1 tarkastellaan maa- ja metsätalouden, metalliteollisuuden, kemianteollisuuden, 

metsäteollisuuden, energiateollisuuden, sekä ICT- ja yliopistosektorin toimijoiden mahdollista roolia 

biotaloussiirtymässä. Metsäklusterin arvo- ja innovaatioverkostoihin kuuluu toimijoita myös näiden 

alojen ulkopuolelta, kuten esimerkiksi asiantuntijaorganisaatiot ja tutkimuslaitokset, logistiikka sekä 

rakennusteollisuus. Suunnittelu- ja asiantuntijaorganisaatioiden moninaisuuden vuoksi niitä ei ole 

tässä yhteydessä lähetty tarkemmin analysoimaan. Logististen ratkaisujen merkitys korostuu 

pohdittaessa materiaalivirtoja ja prosesseja sekä uusien raaka-aineiden käyttöä. Logistiikan merkitys 

innovaatioverkostossa riippuu täten edelleen hyvin suorasti prosesseista, materiaalivirroista ja 

liiketoimintamallista, joten se on ilmeisestä merkittävyydestään huolimatta jätetty tarkastelusta pois. 

On kuitenkin huomattavaa, että raaka-ainetarpeen, laadun tai jakautumisen muuttuessa uusilla 

logistisilla ratkaisuilla voi olla kannattavuuden kannalta erittäin tärkeä rooli. 

Rakennusteollisuudessa puurakentamisen ja puuta muihin materiaaleihin yhdistävän 

hybridirakentamisen yleistyminen myös kerrostalorakentamisessa voi lisätä merkittävästi tämän 

toimialan painoarvoa. Puurakentamisen ratkaisuja kehitetään tällä hetkellä innokkaasti ja uuden 

liiketoiminnan syntymiselle on edellytyksiä paitsi puukerrostalorakentamista kohtaan suopeammiksi 

muuttuneiden rakennusmääräysten myös raaka-aineen ominaisuuksien ja ekologisuuden kautta. 

Kehitettävillä ratkaisuilla voi olla merkittävä rooli paitsi uudis- myös korjausrakentamisen piirissä 

(Soikkeli et al. 2014: 16). 

Mekaaninen metsäteollisuus ja puutuoteteollisuus ovat kuitenkin teknologisilta ratkaisuitaan kaukana 

kemiallisen massa- ja prosessiteollisuuden ratkaisuista ja muodostavat näin ollen jokseenkin erillisen 

innovaatioverkostonsa. Näiden innovaatioverkostojen tavoitteen voivat olla yhtenevät esimerkiksi 

metsätalouden ja logistiikan osalta, mutta niiden välillä voi olla myös ristiriitoja. Taulukon 

yksinkertaistamiseksi ja keskittymiseksi bioliiketoiminnan mahdollisuuksien osalta pikemminkin 

biojalostuksen mahdollisuuksiin kuin muihin vaihtoehtoihin, puurakentamisen osa-alue on jätetty 

taulukossa 1 ja sitä seuraavassa analyysissa huomiotta. 

Metsäklusteri on rakentunut metsäteollisuuden toimintojen ympärille ja tukemaan sen kehitystä. 

Metsäklusterin yritykset ovat tavalla tai toisella riippuvaisia metsäteollisuuden tilasta. Myös 

innovaatiotoiminta ja sen myötä teknologinen kehitys ovat kohdistuneet metsäteollisuuden toimialaan 

klusterin ytimessä (Oksanen et al. 2010: 10). Kuten taulukossa 1 on esitetty, on metsäteollisuuden 

rooli innovaatioverkostossa ollut täysin keskeinen ja sen tehtävä arvoverkossa lopputuotteen kuten 

esimerkiksi paperin valmistus. Huomioon ottaen paperin ja kartongin tuotannon luonne yritysten 

välisenä liiketoimintana, voitaisiin lopputuotteen rajaa venyttää pidemmälle paperin käyttökohteisiin. 

Metsäteollisuuden asiakasorganisaatiot jätetään kuitenkin tässä metsäklusterin rajauksen ulkopuolelle. 

Innovaatioverkoston hahmottelemisen kannalta on huomioitavaa, että kyseessä olevilla 

organisaatioilla on innovaatioprosessin kannalta merkitystä - kehittämisen pitäisi aina olla 

asiakastarpeen mukaista. Metsäteollisuuden tuotteista, jopa vain paperista, voidaan valmistaa 

lukemattomia määriä erilaisia tuotteita, joita puolestaan voidaan hyödyntää todella monissa erilaisissa 

tuotteissa ja palveluissa hyvinkin erilaisissa yrityksissä ja organisaatioissa. Näin ollen asiakasrajapinta 

on jätetty tässä laajuutensa vuoksi käsittelemättä, vaikka asiakkailla onkin merkityksellinen rooli 

innovaatioverkostossa. 
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Taulukkoon 1 sisällytettyjä toimialoja tarkasteltaessa niin sanotun metsäklusterin osalta voidaan 

huomata, että niistä jokainen tukee tavalla tai toisella metsäteollisuutta. Näin olisi myös muun muassa 

logistiikan sekä suunnittelu- ja asiantuntijaorganisaatioiden kohdalla. Puurakentamisen osalta 

tilannetta mutkistaa muutoinkin erilainen arvo- ja innovaatioverkosto. Kemiallisen metsäteollisuuden 

lopputuotteiden asiakasrajapinta tukee metsäteollisuutta siltä osin kuin se osallistuu 

innovaatioverkoston toimintaan eli informoi muuttuvista tarpeistaan ja osallistuu yhteiskehitykseen, 

sekä tietysti maksamalla saamistaan tuotteista riittävän katteen. 

Toimialojen merkitys nykyisessä arvoverkossa on arvioitu karkeasti ja siinä saattaa olla vaihtelua eri 

alueellisten klustereiden ja yhteistyöverkkojen välillä. Verkostoroolin merkityksellisyyden arvioinnilla 

halutaan osoittaa, että joidenkin toimialojen merkitys voi biotaloussiirtymän myötä huomattavasti 

korostua nykyisestä ja toisaalta toimialan keskeinen verkostoasema voi muuttua myös vähemmän 

merkittäväksi uudessa verkostossa. Jos metsäteollisuuden tuotteiden jalostusarvoa halutaan nostaa, 

tarvitaan innovaatiomielessä sellaisia taitoja, joita metsäteollisuuden piirissä ei välttämättä ole 

aiemmin tarvittu. Tämä seikka paitsi korostaa yhteistyön merkitystä, myös alleviivaa verkostoroolien 

muutosta. 
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2.2.2 Biotalouden innovaatioverkosto 

Biotalouden innovaatioverkostolla tarkoitetaan tässä yhteydessä toimialojen välistä yhteistyötä uusien 

innovaatioiden synnyttämiseksi sekä prosessien parantamiseksi ja tehostamiseksi. Erityisesti 

toimialojen rajapintojen ja modulaaristen innovaatioiden kohdalla verkostokeskeinen innovointi on 

käyvin toimintamalli (Nambisan & Sawhney 2007). Luukkosen (2005) mukaan bioteknologioita 

kehitettäessä yhteistyö ja verkostot ovat avainasemassa myös bioteknologiayrityksen menestyksen 

kannalta. 

Innovaatioverkostot muodostuvat löyhästi kytkeytyneistä itsenäisistä organisaatioista, eikä niillä täten 

aina ole niin sanottua keskusorganisaatiota, joka johtaisi verkoston työskentelyä (Dhanarai & Parkhe 

2006). Pysyvät innovaatioverkostot kuitenkin yleensä muodostuvat tietyn keskusyrityksen ympärille 

(Jarillo 1988). Innovaatioverkostot eivät ole stabiileja vaan niissä tapahtuu muutoksia ja ne voivat 

rakentua keskenään hyvin eri tyyppisiksi. Sen perusteella mikä on arvoverkon ensisijainen ja 

arvokkain lopputuote, voidaan kuitenkin päätellä millaiseksi verkosto voisi mahdollisesti muodostua. 

Taulukossa 1 esitetty vaihtoehto kuvaa innovaatioverkostoa, jonka lopputuote on 

korkeajalostusarvoinen kemianteollisuuden tuote. Kyseessä voi olla esimerkiksi vaikuttava aine lääke-

, kosmetiikka- tai elintarviketeollisuuteen. Tällöin innovaatioverkoston keskeisin osaaminen löytyy 

kemianteollisuuden piiristä ja muut verkoston yritykset ryhmittyvät tukemaan sitä. Tämä 

innovaatioverkosto kuvaa hyvin biojalostamon tilannetta. Verkostomalli on myös sikäli 

tarkastelemisen arvoinen, että lähes kaikki biotuotteet, biopolttoaineista lääkkeisiin ja ruuan 

säilöntäaineisiin sekä polymeereistä komposiitteihin, edellyttävät kemian prosesseja ja osaamista. 

(Maunula et al. 2013) 

Kemianteollisuuden yritys sopisi innovaatioverkoston keskusyritykseksi keskeisen 

arvoverkostoasemansa ja korkean jalostusarvon tuoteinnovaatiokykynsä sekä 

immateriaalioikeusosaamisensa johdosta. Ajurina bioinnovaatioverkoston johtoyritykseksi 

ryhtymiselle toimivat rakennemuutostekijät sekä ympäristöarvot ja imagoedut sekä parempi 

kannattavuus muun muassa raaka-ainevarmuuden kautta. Kemianteollisuuden yritykset omaavat 

lisäksi uusien biotuotteiden innovoimiseksi ja valmistamiseksi tarvittavan prosessiosaamisen. 

(Maunula et al. 2013) Kemianteollisuuden yritys linkittyisi luontevasti myös verkoston muihin 

osapuoliin tarjoten niille lisäarvoa oman osaamisensa kautta. 

Varteenotettavia vaihtoehtoja edellä kuvatulle, kemianteollisuusvetoiselle 

innovaatioverkostorakenteelle ovat verkostot, joiden keskusyrityksenä toimisi metalliteollisuuden, 

metsäalan tai energia-alan yritys. Eri toimialojen yritykset omaavat erilaisia ominaisuuksia, jotka 

edesauttavat bioinnovaatioverkoston johtamista. Se mitkä ominaisuudet muodostuvat milloinkin 

tärkeimmiksi, riippuu ulkoisista olosuhteista ja verkostossa toimivien yritysten ominaisuuksista sekä 

verkoston tavoitteista. (Maunula et al. 2013) 

Metsäteollisuus kärsii rakennemuutosvaikutuksista ja etsii aktiivisesti uusia tuotteita ja markkinoita, 

mikä toimii erinomaisena ajurina bioliiketoimintaan ryhtymiselle. Raaka-aineen puolesta 

metsäteollisuuden yritykset harjoittavat jo nykyisellään niin sanottua bioliiketoimintaa. Globaaleilla 

metsäteollisuusyrityksillä on mittavat resurssit mukaan lukien tehtaita, joiden yhteyteen integroitu 

biojalostamo voidaan perustaa, sekä mahdollisuus tehdä mittavia panostuksia tutkimukseen ja 

kehitykseen. Metsäteollisuuden yritykset omaavat lisäksi metsäbiomassalogistiikan ja mittavan 

tietämyksen raaka-aineen ominaisuuksista. On kuitenkin syytä pohtia, millä aikajänteellä perinteiset 

metsäteollisuuden yritykset pystyvät muuntautumaan uudenlaiseen bioliiketoimintaan. 
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Liiketoimintamallin uudistaminen johtaa usein uusiin ansaintalogiikoihin ja edellyttää muutoksia 

myös markkinoinnissa. Toimintatapojen, asenteiden ja liiketoimintamallien uudistaminen vie aikaa ja 

globaalien suuryritysten sisäisen muutoksen koordinoiminen ei ehkä anna mahdollisuutta panostaa 

ulkoisen verkoston johtamiseen ja kehittämiseen. (Maunula et al. 2013) 

Metalliteollisuusyrityksen vahvuudeksi bioinnovaatioverkoston johtamisessa voidaan lukea sen 

erinomaiset edellytykset edistää ja tarjota tuotanto-, prosessi- ja cleantech-innovaatioita laajalle 

toimialaverkostolle, johon sillä on jo tutkimus- ja kehittämisyhteistyötä. Verkoston rakentaminen 

olemassa oleville kontakteille saattaisi kuitenkin merkitä vähäistä teknologiaorientoitumattomien 

yritysten roolia innovaatioverkostossa. Metalliteollisuuden yritysten kansainvälinen luonne ja toiminta 

edesauttaisivat verkoston muotoutumista ja tulosten hyödynnettävyyttä. (Maunula et al. 2013) Kun 

ensisijainen tuote olisi tuotantolaitteisto pikemminkin kuin bioliiketoimintaan kuuluva lopputuote, 

saattaisi metalliteollisuusvetoinen innovaatioverkostorakenne aikaansaada muita verkostorakenteita 

todennäköisemmin itse biotuotteiden tuotannon ohjautumista ulkomaille. 

Monet maa- ja metsätalouden toimijat ovat kooltaan pieniä, eikä niillä näin ollen ole 

bioinnovaatioverkoston johtamiseen tarvittavia resursseja, varallisuutta, immateriaalioikeusosaamista 

tai riittävää biotalouden innovaatioekosysteemin muiden osa-alueiden tuntemusta (Maunula et al. 

2013). Suuremmilla toimijoilla tai koordinoiduilla toimijaverkostoilla voisi kuitenkin olla 

mahdollisuudet kehittää maa- ja metsätalousvetoista bioinnovaatioverkostoa, joka palvelisi tietyn 

alueen toimijoita ja rakentuisi niiden oman raaka-aineentuotannon ja materiaalivirtojen ympärille. 

Energiateollisuuden yritykset omaavat sekä tarvittavan osaamisen että muita resursseja 

bioinnovaatioverkoston johtamiseen. Tällöin keskiössä oleviksi lopputuotteiksi muodostuisivat 

biopolttoaineet ja energia. Korkean jalostusarvon tuotteiden kehittäminen saattaisi näin ollen jäädä 

taka-alalle tai ainakin laajalti muiden verkosto-osapuolten vastuulle. (Maunula et al. 2013) 

Tieto- ja viestintätekniikan yrityksillä puolestaan tuskin on syytä tai halua ryhtyä johtamaan 

bioinnovaatioverkostoa. Vaikka ne ovat innovatiivisia, verkostoituneita ja usein kansainvälisesti 

toimivia, olisi soveltuvan osaamisen puute merkittävä hankaloittava tekijä. (Maunula et al. 2013) 

Yliopistojen rooli verkostoa johtavana organisaationa vaikuttaa erittäin epätodennäköiseltä, vaikka 

voikin toimia tutkimuksen ollessa aivan alkuvaiheessa eli kuuluessa vielä niin sanottuun 

perustutkimukseen. Yliopistot voivat myös tarjota tukea tutkimus- ja kehittämistyössä sekä 

verkostomallin hahmottelemissa. (Maunula, et al. 2013) Myös muiden puhtaasti tutkimus- ja 

kehittämisorganisaatioiden rooli verkoston johtajana on haasteellinen liiketoimintamallien ja 

ansaintalogiikoiden muodostumisen näkökulmasta. Keskittyminen saattaisi hairahtua liiaksi 

ympäristöllisten ja sosiaalisten vaikutusten tai teknologisen kehittämisen puolelle, jättäen paitsioon 

liiketoiminnan kannattavuuden ja kilpailutilanteen, samaan tapaan kuin Chertow ja Ehrenfeld (2012) 

raportoivat keskitetysti suunnitelluissa ekoteollisuuspuistoissa sivutuotteiden hyödyntämisen usein 

nousevan varsinaisia taloudellisia vaikutuksiaan suuremmaksi liiketoiminnalliseksi prioriteetiksi. 

Bioinnovaatioverkoston muodostuminen sen toimintaa ohjaavan organisaation ympärille helpottaa 

eritoten pieniä ja keskisuuria yrityksiä hahmottamaan oman paikkansa verkostossa. Tämä ei 

kuitenkaan tarkoita sitä, että verkoston muut yritykset voisivat olla passiivisia. Päinvastoin 

siirryttäessä kohti biotaloutta tarvitaan eri osaamisalojen osaamista ja niiden yhdistämistä. 

Toimintaympäristön muutokset edellyttävät samanaikaisesti sekä teknologisten muutosten tekemistä 

että strategiatyötä. 
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Jotta bioteollisuusyritykset pystyvät saavuttamaan ja ylläpitämään markkina-asemansa, on niiden 

kyettävät innovoimaan sekä tuote- että liiketoimintamallitasolla (Thorp 2005). Euroopassa 

biotalouteen tähtäävä ja sitä tukeva tutkimus on pääasiassa keskittynyt resurssitehokkuuden ja sitä 

kautta kilpailukyvyn parantamiseen teollisuudenalakohtaisesti ja globaalista mittakaavasta. 

Tämänsuuntaiset kehityshankkeet ovat hyödyttäneet eniten pääomavaltaisten toimialojen 

teollisuusyrityksiä. Vaihtoehtona kyseiselle kehitykselle voidaan pitää koko arvoverkon kehittämistä 

kokonaisuudessa mukaan lukien alhaisen jalostusarvon biotuotteiden valmistus, raaka-aineentuotanto 

ja erilaiset tukitoimet. (Schmid et al. 2012) 

Bioinnovaatioverkostot perustuvat usein ainakin osittain materiaalivirroille ja näin ollen toimijoiden 

läheiselle maantieteelliselle sijainnille. Tällä voi olla sekä myönteisiä että kielteisiä vaikutuksia. 

Vaikka informaation jakaminen ei nykyisellään edellytä fyysistä läheisyyttä, välittyy osaaminen 

kuitenkin usein yksilöiden, ryhmien ja verkostojen kautta. Koska osaaminen rakentuu olemassa 

olevalle osaamiselle, on erikoistuneilla alueellisilla työmarkkinoilla merkittävä rooli alueen 

yritystoiminnan kehityksessä. Myös teknologioiden leviämisen usein alueellinen luonne selittyy 

osittain tällä (Audretsch 1998).  

Rajatussa verkostossa toimivilla yrityksillä on kuitenkin riski keskittyä liikaa keskinäiseen 

kehittämiseen, jolloin ulkopuolelta tulevat merkittävätkin kehitysaskeleet voivat jäädä huomaamatta 

(Nambisan & Sawhney 2011). Kansainvälisyys ja alueen rajat ylittävä yhteistyö on innovatiivisuuden 

näkökulmasta hyödyllistä, mutta erityisesti muutostilanteessa alueellisilla vaikutuksilla on toimijoille 

ja päätöksentekijöille suurin merkitys. Tutkimus osoittaa, että myös hallinnollisella ohjauksella ja 

innovaatiojärjestelmän kehityksellä voidaan edistää uudistumista tukien innovatiivisuutta ja luoden 

kumppanuuksia ja yhteistyöverkostoja (Buttoud et al. 2011). 
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3 KYSELY BIOLIIKETOIMINNAN TOIMINTAEDELLYTYKSISTÄ 

Lappeenrannan teknillisen yliopiston koordinoiman Biojalostamon uudet tuotteet ja liiketoimintamallit 

(BIOTULI) -hankeen WP 2 Liiketoimintamallit -työpaketin yhteydessä toteutettiin kysely Kaakkois-

Suomen yrityskentän biotalous-asenteiden kartoittamiseksi. Lomake liitteessä 1. 

Kyselyn tavoitteena oli saada tietoa kaakkoissuomalaisten yritysten näkemyksistä bioliiketoimintaan 

liittyen. Lisäksi kerättiin informaatiota yritysten välisistä yhteistyösuhteista sekä koetuista tarpeista ja 

halukkuudesta yhteistyölle tulevaisuudessa. Vastausten perusteella voidaan tehdä päätelmiä yritysten 

mielenkiinnosta bioliiketoimintaa ja biojalostusta kohtaan, sekä kartoitetaan Kaakkois-Suomen 

yrityskentän nykytilannetta ja muutostarpeita bioliiketoimintaklusterin saavuttamiseksi. 

3.1 Kyselyn suunnittelu ja lähettäminen 

Kyselyn suunnittelu aloitettiin syksyllä 2011. Mukana kysymysaihioita suunnittelemassa olivat tutkijat 

Risto Seppänen (WP2, LUT Kauppatieteet), Melina Maunula (WP5, LUT Kouvola), Antero Kutvonen 

(WP5, LUT Kouvola), Pekka Salmi (WP5, LUT Kouvola) sekä professori Jukka Hallikas (WP2, LUT 

Kauppatieteet) ja projektipäällikkö Sanna Tomperi.  

Kyselylomakkeen luomisessa käytettiin hyväksi BIOTULI-hankkeessa tehdyistä 

asiantuntijahaastatteluista saatuja tuloksia. WP2:ssa tehdyissä neljässä haastattelussa haettiin tietoa 

bioliiketoiminnan sekä metsäteollisuuden tulevaisuudennäkymistä, vahvuuksista sekä haasteista. 

Haastateltavina oli kaksi LUT:n henkilökuntaan kuuluvaa metsäteollisuutta tutkivaa tutkijaa, sekä 

kahden BIOTULI-hankkeessa mukana olevan yrityksen asiantuntijaa. Hankkeessa mukana olevien 

yritysten edustajia haastateltiin myös WP5:n toimesta. Näissä kolmessa haastattelussa keskityttiin 

metsäteollisuuden tilanteen kartoittamisen lisäksi eritoten yritysten sisäisten innovaatiojärjestelmien 

hahmottamiseen. Haastatteluilla tarkennettiin ja laajennettiin aiemmassa tutkimuksessa muodostunutta 

kuvaa bioliiketoiminnasta ja yritysten välisistä yhteistyösuhteista. Lisäksi kyselylomakkeen 

suunnittelussa käytettiin hyväksi WP2:ssa syksyllä 2011 järjestetyn työpajan tuloksia. Työpajassa 

kerättiin BIOTULI-hankkeen asiantuntijatahoilta tietoa metsäteollisuuden bioliiketoiminnan 

tulevaisuuden trendeistä ja avaintekijöistä, tarvittavista toimenpiteistä sekä mahdollisista 

tuotetarjoomista. 

Kehitetyistä ja valituista mittareista rakennettiin tämän jälkeen kyselylomake, jota esitestattiin ensin 

useammassa eri vaiheessa LUT:n TBRC-tutkimusyksikön tutkijoilla. Esitestausvaiheessa tarkasteltiin 

itse väittämiä, niiden soveltuvuutta kullekin mittarin dimensiolle ja osalle, kieliasua, ymmärrettävyyttä 

sekä kyselylomaketta kokonaisuutena. Tämän vaiheen tuloksena osa väittämistä karsittiin pois ja osan 

sanamuotoa tarkennettiin. Lopuksi lomake esitestattiin myös aihealueen asiantuntijoilla eli tässä 

tapauksessa BIOTULI-hankkeen ohjausryhmän jäsenillä.  

Lopullinen kyselylomake sisältää kolme osiota; vastaajien demografiset taustamuuttujat, 

bioliiketoiminnan nykytilanne ja tulevaisuus, sekä yhteistyö muiden yritysten kanssa. Ensimmäisen 

osion demografisia taustatietoja koskevat kysymykset liittyivät yrityksen toimialaan ja kokoon sekä 

vastaajan asemaan yrityksessä. Toisen osion väittämät käsittelivät vastaajayrityksillä olevaa 

kokemusta bioliiketoiminnasta sekä näkemystä alan nykytilanteesta ja tulevaisuudesta. Kolmannessa 

osiossa selvitetään vastaajayritysten olemassa olevia yhteistyösuhteita sekä niiden valmiutta ja 

halukkuutta toimia yhteistyösuhteissa ja useamman toimijan muodostamissa yhteistyöverkostoissa.  
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Lomakkeessa on yhteensä 103 kysymystä, joista valtaosa on väittämiä, joissa vastausvaihtoehtoina on 

7-osainen Likert-asteikko (jossa vastaajan merkintä 1 merkitsee ”täysin eri mieltä” ja 7 ”täysin samaa 

mieltä”). Lopuissa neljässä kysymyksessä on avoin vastauskenttä. Kyselylomake kokonaisuudessaan 

on nähtävillä tämän julkaisun liitteessä 1. 

Kyselytutkimuksen avulla voidaan tehokkaasti ja taloudellisesti kartoittaa suurten ihmismäärien 

toimintaa ja mielipiteitä (Jyrinki 1977: 25). Strukturoidussa aineistonkeruussa kysely- tai 

haastattelulomakkeiden avulla kerätään aineistoa standardoidusti eli kysymällä asiaa kaikilta 

kohdehenkilöiltä täsmälleen samaa ilmausta käyttäen. Koehenkilöt muodostavat otoksen tai näytteen 

jostain suuremmasta perusjoukosta. (Hirsjärvi 1997: 189) 

BIOTULI-kysely lähetettiin web-muotoisena yhteensä 288 kaakkoissuomalaiselle yritykselle keväällä 

2012. Yritysten yhteystiedot saatiin hankkeessa mukana olevien alueellisten kehittämisyhtiöiden: 

Kouvola Innovation, Wirma Lappeenranta, Imatran seudun kehitysyhtiö ja Kotkan-Haminan seudun 

kehittämisyhtiö Cursor, kautta. Lisäksi kysely lähetettiin Kymenlaakson kasvu- ja 

laajentumishaluisille maatalousyrityksille Kymenlaakson Pro-Agrian kautta. 

Aiempien kokemusten perusteella oli odotettavissa, että sähköisen kyselyn vastausprosentti jää 

alueella kohtalaisen alhaiseksi. Siksi BIOTULI-kysely lähetettiin mahdollisimman monelle yritykselle. 

Jos tiedonkeruumenetelmäksi olisi valittu esimerkiksi haastattelututkimus, otantakehikosta olisi valittu 

vain pieni osa. Kyselyn kohdalla valikoituivat määritellystä otantakehikosta, toisin sanoen 

kehitysyhtiöiltä ja Kymenlaakson Pro-Agrialta kootusta kontaktilistasta ne, jotka itse päättivät vastata 

kyselyyn. 

Kyselylomakkeen sisältövaliditeettia pyrittiin varmistamaan koko sen kehittämisprosessin aikana 

käyttämällä apuna sekä tutkimuksen, että bioliiketoiminta- ja metsäteollisuuden asiantuntijoita 

väittämien sisällön ja esitystavan muotoilussa sekä lomakkeen esitestauksessa. Kyselyn väittämiä ei 

otettu sellaisenaan muusta tutkimuskirjallisuudesta, vaan ne kehitettiin ja muotoiltiin nimenomaan 

pitäen koko ajan mielessä tämän tutkimuksen spesifi aihealue sekä kaakkoissuomalaiset 

kohdeyritykset. 

3.2 Kyselyn taustaolettamukset 

Olennaisia taustaolettamuksia kyselyn muotoilussa ovat kartoitettavaa ilmiötä kuvaamaan valitut 

sanat, kuten bioliiketoiminta ja biojalostus. Kyselyn kontekstissa bioliiketoimintaan kuuluvaksi 

luokiteltiin laajasti kaikki biojalostamotoiminnan arvoketjujen osat ja toiminnot, kuten esimerkiksi 

biojalostamoissa käytettävien teknologioiden suunnittelu ja valmistus, bioperäisten komponenttien 

yhdistäminen perinteisiin tuotteisiin, kuljetus- ja logistiikkapalvelut sekä puurakentaminen. Tarkalleen 

kyselyssä esitetty määritelmä kuuluu:  

Bioliiketoiminnalla tarkoitetaan kaikkea sellaista tuotantoa, jossa hyödynnetään luonnosta 

saatavaa yhteyttämisen seurauksena uusiutuvaa materiaalia. Bioliiketoimintaa on myös 

biologisten prosessien, kuten entsyymien tai bakteerien hyödyntäminen tuotannossa. Tässä 

yhteydessä bioliiketoimintaan kuuluvaksi katsotaan laajasti kaikki biojalostamotoiminnan alan 

arvoketjujen osat ja toiminnot (esimerkiksi biojalostamoissa käytettävien teknologioiden 

suunnittelu ja valmistus, kuljetus- ja logistiikkapalvelut jne.). 
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Biojalostamo on kyselyssä määritelty seuraavasti: 

Biojalostamokonsepti voidaan lyhyesti kuvailla myös prosessina, jossa CO2-neutraali biomassa 

fraktioidaan ja / tai muunnetaan energiaksi, kemikaaleiksi tai muiksi biomateriaaleiksi. Prosessin 

tavoite on maksimoida biomassasta saatava arvo ja minimoida jätteen syntyminen. (Alén 2011: 56) 

3.3 Kyselyn tulokset  

288 kontaktista, joille kysely lähetettiin, 66 vastasi siihen. Kyselyn vastausprosentti on näin ollen noin 

23 %. Vastaajat ovat yritysten toimitusjohtajia, omistajia sekä muissa johtotehtävissä toimivia 

henkilöitä. Pääosa kyselyyn vastanneista yrityksistä on maatalouden sekä metalli-, puu- ja metsä- tai 

elintarviketeollisuuden alalta. Kappaleessa 3.4 käsitellään erikseen maatalousyritysten ja 

metalliteollisuusyritysten vastauksia. Muissa toimialaluokissa vastauksia on valitettavasti liian vähän 

erillistarkasteluun. 

3.3.1 Vastaajien demografiset taustamuuttujat 

Kuvassa 2 on esitetty vastaajayritysten jakautuminen toimialoittain. Kategoriaan ’Muut’ kuuluu 

vastauksia kuten  graafinen teollisuus, lujitemuoviteollisuus, bioenergia, konsultointi ja 

asiantuntijapalvelut (esim. vesien ja lietteiden käsittely, erotus ja puhdistus), prosessi- ja 

laitossuunnittelu, insinööritoimistopalvelut, prosessiautomaatio, korroosio- ja prosessimittauslaitteet, 

veneteollisuus, teollisuuden suunnittelu- ja projektihallintapalvelut. 

 

Biojalostamo on tuotantolaitos, joka tuottaa biomassasta biopolttoaineita (esim. bioetanolia, 

biodieseliä), bioenergiaa (esim. hake, mustalipeän poltto) sekä perinteisiä ja uusia bioperäisiä 

tuotteita (esim. uudet muovien raaka-aineet). Biojalostamo voi olla joko itsenäinen tehdas tai 

esim. sellu- tai paperitehtaaseen integroitu tuotantoyksikkö. Se voi tuottaa bioperäisiä tuotteita 

joko suoraan bioraaka-aineesta tai jatkojalostaa muualla tuotettuja bioperäisiä lähtöaineita. 

Kuva 2. Kyselyyn vastanneiden yritysten toimialajakauma 
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Toimialaa kysyttäessä vastaaja saattoi valita yhden tai useamman toimialavaihtoehdon. Yhteensä 

toimialoja oli valittavana 14 ja lisäksi vaihtoehto ”Muu; mikä?”. Ehdotettuihin toimialoihin 

lääketeollisuus, riista- ja kalatalous, sähkö-, kaasu- ja vesihuolto, sekä kuljetus ja logistiikka, ei 

kuulunut yksikään vastaajajoukon edustama yritys. Sen sijaan erilaisia palvelualan yrityksiä kuten 

esimerkiksi insinööri- ja suunnittelutoimistoja, oli vastaajajoukossa runsaasti. Nämä yritykset eivät 

kuitenkaan kysymyslomakkeen muotoilun takia erotu vaan sisältyvät ”Muu; mikä?” -kategoriaan. 

Yhteensä viisi vastaajaa ilmoitti toimialaa kysyttäessä useamman kuin yhden toimialan. Näiden 

yritysten kohdalla on tässä oletettu niiden harjoittavan eri toimialoihin sijoittuvaa liiketoimintaa 

tasasuhteessa esim. 50 % ja 50 %. Toinen vaihtoehto olisi ollut luokitella vastaukset selvittämällä 

yrityksen esisijainen toimiala. Koska kyselyn toimialaluokitus ei noudata esimerkiksi yleisesti 

käytössä olevaa, EU:n toimialaluokitukseen NACE Rev.2 perustuvaa, toimialaluokitusta (TOL) 

vuodelta 2008 (Tilastokeskus 2008), olisi toimialaluokituksen uudelleen järjestäminen edellyttänyt tätä 

kaikkien 66 yrityksen osalta, päädyttiin edellä mainittuun vaihtoehtoon. TOL luokitusta on kritisoitu 

siitä, ettei se aina anna hyvää tai edes todenmukaista kuvaa yrityksen toiminnasta. Toimialajakauman 

osalta viidellä useamman toimialavaihtoehdon valinneella ei ole erityisen merkittävää vaikutusta, 

mutta vastausvaihtoehdolla tai -vaihtoehdoilla, jotka olisivat jakaneet tai koonneet suunnittelu-, 

insinööri- ja konsulttitoimistot omiksi ryhmikseen, olisi saavutettu tarkempi ja vastaajajoukkoa 

paremmin kuvaava toimialaluokitus. 

Kuva 3. Kyselyyn vastanneiden yritysten kokojakauma 

Vastaajien edustamien yritysten kokojakauma on esitetty yllä kuvassa 3. Valtaosa vastaajista edustaa 

mikroyritystä (alle 10 työntekijää tai vuosiliikevaihto/tase max. 2 milj. €) tai pientä yritystä (alle 50 

työntekijää tai vuosiliikevaihto/tase max. 10 milj. €). Vastaajista 12 prosenttia on keskisuuren 

yrityksen palveluksessa ja kuusi prosenttia suuryrityksessä työskenteleviä. Keskisuuri yritys on 

määritelty EU-tasolla vuonna 2005 yritykseksi, jolla on alle 250 työntekijää ja, jonka vuosiliikevaihto 

maksimissaan 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma maksimissaan 43 miljoonaa euroa. Myös 

muut kyselyssä käytetyt raja-arvot yrityksen koolle ovat Euroopan komission määrittelemiä. 

(Euroopan komissio 2006) 
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3.3.2 Bioliiketoiminnan nykytilanne ja tulevaisuus 

Löyhästä määritelmästä huolimatta, vain pieni osa vastaajista ilmoitti edustamallaan yrityksellä olevan 

bioliiketoiminnaksi (25 eli 39,7%, n=63) tai biojalostamotoiminnaksi (12 eli 19,4%, n=63) 

luokiteltavaa toimintaa. Suluissa ilmoitettu prosenttiluku kertoo kuinka monta prosenttia vastaajista on 

täysin, jokseenkin tai hieman samaa mieltä eli vastannut kyselyn asteikolla 5-7. Näin ollen, tässä ja 

myös myöhemmin raportissa suluissa esitetty prosentti ei osoita kuinka vahvasti vastaajat ovat 

kyseistä mieltä. Suluissa ilmoitetaan myös kuinka monta 66 vastaajasta on vastannut kyseessä olevaan 

kysymykseen. 

 

Edellä kuvassa 4 on esitetty vastausten jakaumat seitsemän vastausvaihtoehdon kesken väittämien 

”Yrityksellämme on i) biojalostamotoiminnaksi luokiteltavissa olevaa toimintaa, ii) 

bioliiketoiminnaksi luokiteltavissa olevaa toimintaa”. On erittäin todennäköistä, että huomattavasti 

useampi vastaajien edustamista yrityksistä tosiasiassa kuuluu bioliiketoiminnan arvoketjuun, mutta 

vastaajat eivät tiedosta yrityksen asemaa. Biotalouden käsitteet esiintyvät toistaiseksi valtamediassa ja 

julkisessa keskustelussa harvoin (Rissanen 2013: 1) ja saattavat annetuista määritelmistä huolimatta 

tuntua vastaajista vierailta. 

Pääosin vastaajat kuitenkin olivat sitä mieltä, että bioliiketoiminta on maailmalla kasvava trendi ja 

arvioivat bioliiketoiminnan yleisesti parantavan yritysten kilpailuasemaa. Vajaa puolet (45,2%, n=62) 

kyselyyn vastanneista ilmoitti, että hänen edustamansa yritys näkee biojalostamotoiminnan ja 72,6 

prosenttia (n=62) bioliiketoiminnan liiketoimintamahdollisuutena. Vastausten jakauma on esitetty alla 

kuvassa 5. 

Kuva 4. Biojalostamo- ja bioliiketoiminnan harjoittaminen vastaajajoukossa 

Kuva 5. Biojalostamo- ja bioliiketoiminta liiketoimintamahdollisuuksina vastaajajoukossa 
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Seuraavassa kuvassa 6 on esitetty vastaajien mielipiteet väitteistä ”Bioliiketoiminnan nykytila 

Suomessa on rohkaiseva” ja ”Bioliiketoiminnan tulevaisuus Suomessa on rohkaiseva”. Nykytilan 

suhteen vastaajilla ei tunnu olevan asiasta vahvaa mielipidettä. Harva on väitteestä täysin samaa tai eri 

mieltä. Bioliiketoiminnan tulevaisuus arvioidaan keskimäärin nykytilaan rohkaisevammaksi. 

Kyselyssä tiedusteltiin myös vastaajien näkemystä bioliiketoiminnan kasvuun ja yleistymiseen 

lähitulevaisuudessa. Valtaosa vastaajista pitää bioliiketoiminnan kasvua sekä Suomessa (87,7%, n=65) 

että maailmanlaajuisesti (84,4%, n=64) todennäköisenä. Vastausten jakautuminen on esitetty 

seuraavassa kuvassa 7. 

 

Valtaosa vastaajista kokee bioliiketoiminnan mahdollistavan sekä uusien tuote- (83,1%, n=65), 

palvelu- (81,5%, n=65) ja prosessi-innovaatioiden (81,5%, n=65) että liiketoimintamallien (83,1% 

n=65) syntymisen. Vastausten tarkempi jakauma on esitetty seuraavalla sivulla kuvassa 8. 

Kuva 6. Bioliiketoiminnan rohkaisevuus nyt ja tulevaisuudessa 

Kuva 7. Bioliiketoiminnan kasvun ja yleistymisen todennäköisyys Suomessa ja maailmanlaajuisesti 
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Kuva 8. Yritysten näkemys bioliiketoiminnan mahdollistamasta innovaatioiden synnystä 

Valtaosa vastaajista uskoi bioliiketoiminnan vastaavan paremmin asiakkaidensa muuttuviin tarpeisiin 

(51,6%, n=64) ja parantavan yrityksen kilpailuasemaa (54,7%, n=64). Myös siitä, että bioliiketoiminta 

lisäisi myyntiä, oltiin laajalti ainakin jokseenkin samaa mieltä. Kuten kuvasta 9 näkyy, 

valmistuskustannuksia bioliiketoiminnan ei kuitenkaan arvioitu alentavan. 

Kuva 9. Vastaajayritysten arvio bioliiketoiminnan vaikutuksesta yrityksen myyntiin, valmistuskustannuksiin, 

asiakastarpeiden täyttämiseen sekä kilpailuasemaan 
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Potentiaalisimpina biotalouden tuotekategorioina vastaajat pitivät bioenergiaa ja polttoaineita sekä 

sellu-, paperi- ja pahvituotteita. Vähiten potentiaalia nähtiin tuotekategorioissa kosmetiikka, lääkkeet, 

lääkkeiden raaka- ja lisäaineet, desinfiointiaineet ja suojatekstiilit. Kuitenkin usea yritys koki nämäkin 

tuotekategoriat potentiaalisina. Vastausten jakauma on esitetty edellisellä sivulla kuvassa 10.  

Ehdotettujen kategorioiden ulkopuolelta kyselyssä nousi potentiaalisena biotalouden tuotekategoriana 

esiin kasvinsuojeluaineet. 

Vastaajia pyydettiin arvioimaan, miksi heidän asiakkaansa ovat kiinnostuneita biopohjaisista 

tuotteista. Tärkeimmäksi syyksi nousi kyselyn perusteella se, että biopohjaiset prosessit alentavat 

valmistuksesta johtuvaa ympäristön kuormitusta (60,3 %, n=63), mutta myös väittämän 

”loppuasiakkaamme arvostavat kierrätettävää tuotetta” (54,8 %, n=62) osalta oltiin pääosin samaa 

mieltä. Sen sijaan kaksi muuta väitettä: ”loppuasiakkaamme saavat lisäarvoa biopohjaisesta tuotteesta 

verrattuna muihin tuotteisiin” (39,1 %, n=64) ja ”loppuasiakkaamme ovat valmiita maksamaan 

biopohjaisesta tuotteesta” (33,3 %, n=63), herättivät vastaajissa enemmän erimielisyyttä. Vastausten 

jakauma on esitetty alla kuvassa 11. 

Kuva 11. Syitä asiakkaiden kiinnostukseen biopohjaisia tuotteita kohtaan 

Kyselyssä tiedusteltiin myös sitä, mitkä liiketoimintamallit ovat vastaajien edustamille yrityksille 

kiinnostavia bioliiketoimintaa ajatellen. Vastauksissa korostui verkoston tärkeys. Myös suurtuotannon 

ja toisaalta laadun korostaminen ja ratkaisujen tuottaminen koettiin mahdollisuuksina. Bulkkituotteen 

valmistaminen houkutteli harvoja yrityksiä, mutta tuotteen kehittyneisyyden asteen suhteen yritykset 

jakautuivat tasaisemmin. Suinkaan kaikkia ei bioliiketoiminnassa kiinnosta kehittyneempien, korkean 

jalostusarvon tuotteiden valmistus. Monet yritykset haluaisivat tavoittaa useita asiakasryhmiä ja näin 



40 

saavuttaa suuremman liikevaihdon ja suurtuotannon etuja. Useat yritykset ovat myös halukkaita 

ottamaan tuotetarjontansa oheen täydentäviä tuotteita ja ratkaisuja ulkopuolelta. Vastaukset jakauma 

on esitetty alla kuvassa 12.  

Kuva 12. Bioliiketoiminnan liiketoimintamallien houkuttelevuus 

Yritysten vahvuuksia bioliiketoiminnassa tiedusteltiin kyselyssä avoimella kysymyksellä. Saadut 

vastaukset voidaan luokitella seitsemään kategoriaan: i) osaaminen, ii) koneet ja laitteet / tuotanto, iii) 

raaka-aine ja energia, iv) yritys ja toimintatavat, v) uudet tuotteet ja liiketoimintamallit, vi) yhteistyö ja 

vii) muut. Seuraavalla sivulla olevassa taulukossa 2 on esitetty vahvuudet jaoteltuna edellä

mainittuihin ryhmiin. Vahvuuden perässä suluissa ilmoitettu luku kertoo kuinka monta kertaa kyseinen 

vastaus tuli esille. Yhdessä vastauksessa saatettiin viitata useampaan kuin yhteen vahvuuteen. Eniten 

kyselyssä esille tulleista vahvuuksista liittyy osaamiseen ja olemassa olevaan kokemukseen. Myös 

olemassa oleva tuotanto tai hyödynnettävissä oleva raaka-aine nähtiin vahvuuksina. Vastaajat 

huomioivat lisäksi yrityksen toimintatapoihin sekä innovointiin liittyviä vahvuuksia. 



41 

Taulukko 2. Vastaajayritysten vahvuudet bioliiketoimintaan liittyen 

13. Näemme yrityksemme vahvuuksiksi bioliiketoiminnan osalta (n=31) 

OSAAMINEN 

(14) 

KONEET JA 

LAITTEET / 

TUOTANTO 

(11) 

RAAKA-AINE 

JA ENERGIA 

(8) 

YRITYS JA 

TOIMINTATA-

VAT (8) 

UUDET 

TUOTTEET JA 

LIIKETOIMIN-

TAMALLIT (5) 

YHTEISTYÖ 

(4) 

MUUT (3) 

Kokemus 

valmistuksesta 

ja laitevalmis-

tuksesta (5) 

Olemassa oleva 

tuotantokoneis

-to (5) 

Hyödynnettä-

vissä olevaa 

biomassaa 

jatkojalostuk-

sen raaka-

aineeksi (6) 

Ketteryys / 

joustavuus (4) 

Uudet tuotteet 

ja T&K (3) 

Olemassa 

olevat 

verkostot (3) 

Sijainti 

Suunnittelu-

osaaminen (2) 

Mallinnus- / 

mittauslaitteet 

(2) 

Uusiutuvan 

energian käyttö 

Innovatiivisuus 

(2) 

Uusien 

liiketoiminta-

mallien 

rakentaminen 

(2) 

Kansainväli-

nen jälleen-

myyntiketju 

Referenssit 

bioliiketoi-

minta-alalta 

Projektitoimin-

ta / -johtamis-

osaaminen (2) 

Luomutuotanto 

(2) 

Energian 

tuotanto / 

biovoimalaitos 

Riippumatto-

muus 

Patentit 

Energiateolli-

suuden 

osaaminen (2) 

Olemassa oleva 

kuljetuskalusto 

Uuden 

näkökulman ja 

fokuksen 

luominen 

Mallinnus-

osaaminen 

Raaka-aineen 

talteenoton 

jätteestä 

mahdollistava 

teknologia 

Konsultointi ja 

mittaukset 

Kokonaiskuva 

bioliiketoimin-

nasta 

Yritysten heikkouksia bioliiketoiminnan osalta kartoitettiin niitäkin avoimella kysymyksellä. 

Merkittävimpinä heikkouksina vastaajat pitivät yleisesti osaamisen ja kokemuksen puutetta bio-alasta 

ja sen markkinoista sekä resurssien niukkuutta. Kyselyssä esille tulleet heikkoudet on esitetty 

taulukossa 3. Lisäksi, yksi vastaaja ilmaisi, ettei hänen edustamallaan yrityksellä ole mainittavia, 

erityisesti bioliiketoimintaan liittyviä, heikkouksia. 
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Taulukko 3. Vastaajayritysten heikkoudet bioliiketoimintaan liittyen 

14. Näemme yrityksemme heikkouksiksi bioliiketoiminnan osalta (n=28)

OSAAMISEN JA 
KOKEMUKSEN 
PUUTE (8) 

RESURSSIEN 
NIUKKUUS (8) 

RAAKA-
AINE (5) 

YRITYS JA TOI-
MINTATAVAT 
(5) 

LAINSÄÄDÄN
TÖ JA 
REGULAATIO 
(3) 

YHTEISTYÖ 
(3) 

PITKÄ 
AIKAJÄNNE 
(2) 

Alan huono 
tuntemus ja 
puutteet 
markkinatietä-
myksessä (2) 

Resurssien 
niukkuus ja 
bioliiketoimin-
taan 
siirtymisen 
kustannukset 
(6) 

Bioraaka-
aineen 
korkea hinta 
ja käyttö-
kustannukset 
verrattuna 
nyk. raaka-
aineeseen (2) 

Yrityksen pieni 
koko (3) 

Kansallisen 
energiapolitii-
kan ennalta-
arvaamatto-
muus 

Sopivien 
kumppanei-
den 
löytäminen 
vaikeaa (2) 

Tuotteiden 
markkinoille 
saamiseen 
kuluu 
pitkään 

Bioliiketoiminnan 
tai tuotannon 
puuttuminen 
nykyisestä 
toiminnasta (2) 

Heikko 
kannattavuus 

Raaka-aineen 
heikko 
saatavuus 

Ei omaa 
tuotannollista 
toimintaa 

Tukijärjestel-
män puutteet 

Bioliiketoi-
minta 
edellyttää 
verkottumis-
ta 

Uusien 
teknologioi-
den ja 
toimintata-
pojen 
käyttöönotto 
hidasta. 

Riittämätön 
bioliiketoimin-
taan linkittyvä 
osaaminen (2) 

Tuotekehityk-
sen tulokselli-
suuden 
epävarmuus 

Biomassa 
pyritään 
pitämään 
tilan omassa 
kierrossa 

Toimintatavat 
suunnittelun 
linkittämiseksi 
bioliiketoimin-
taan puuttuu 

Byrokratia 

Puutteet 
soveltuvassa 
prosessiosaami-
sessa (2) 

Tuotteiden 
heikko laatu 

Vastaajien näkemys ehdotetuista bioliiketoiminnan ajureista näkyy kuvassa 13 seuraavalla sivulla. 

Tärkeimpinä bioliiketoimintaan kannustavina tekijöinä, vastaajat pitivät uusia 

liiketoimintamahdollisuuksia (72,35, n=65) ja uusiutumattomien luonnonvarojen kalleutta raaka-

ainekäytössä (48,4%, n=62). Alle puolet (43,5%, n=62) vastaajista näki yleisen trendin seuraamisen 

kannustavana tekijänä. Sen sijaan kumppaneiden painostusta bioliiketoimintaan koki vain harva yritys 

(11,3 %, n=62) ja regulaation/lainsäädännön vaikutuskin näyttäisi olevan kaksijakoinen. 
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Kuva 13. Bioliiketoiminnan ajurit 
 

Kyselyn mukaan bioliiketoiminnan kasvua estäviä tekijöitä puolestaan ovat i) biotuotteiden 

kannattavuuden ongelmat (70,8%, n=65), ii) tutkimuksen ja tuotekehityksen hitaus ja kankeus (63,1%, 

n=65), iii) EU:n kankeus / hidasliikkeisyys (60,6%, n=66), iv) kuluttajien tietämättömyys (58,5%, 

n=65), v) lainsäädäntö (52,3%, n=65), ja se että vi) bioliiketoiminnan mahdollisuuksista on saatavana 

liian vähän tietoa (52,3%, n=65). ”Muu, mikä?”-kohdan avoimeen kenttään jätetyt kommentit 

korostavat lainsäädännön estävää vaikutusta ja poliittisen päätöksenteon heikkoa ohjausvaikutusta. On 

kuitenkin syytä huomata, että jotkut vastaajista eivät kokeneet lainsäädäntöä estäväksi tekijäksi ja 

peräti 25 (38,5%) vastaajaa ei ollut saamaa eikä eri mieltä. Kautta linjan bioliiketoiminnan kasvua 

estäviä tekijöitä kysyttäessä ”ei samaa eikä eri mieltä”-vaihtoehto keräsi suosiota ja vain harvoilla 

vastaajilla oli vahvoja mielipiteitä puoleen tai toiseen. Vähiten tukea vastaajilta saivat kohdat i) 

terveysriskit (20,0%, n=65), ii) metsäteollisuuden huono kannattavuus (26,2%, n=65), iii) 

metsäteollisuuden haluttomuus yhteistyöhön (32,8%, n=64) ja iv) kuluttajien alhainen kiinnostus 

(33,8%, n=65). Metsäteollisuuden roolin osalta vastaajista moni päätyi vastaamaan ”ei samaa eikä eri 

mieltä”. Vastausten jakauma on esitetty seuraavassa kuvassa 14. Ehdotettujen väittämien lisäksi esille 

tulivat: poukkoileva lainsäädäntö, luonnonsuojelujärjestöjen ja -aktiivien viesti ja toimet, yhteiskunnan 

tarjoamien tukimahdollisuuksien kankeus sekä tutkimuksen ja kehittämisen tulosten huono 

ennustettavuus.  
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Kuva 14. Bioliiketoiminnan kasvua estävät tekijät 

 

Vastaajat olivat samaa mieltä melkein kaikista ehdotetuista toimista bioliiketoimintaa tukeviksi 

julkisen vallan. Eniten kannatettiin alan tutkimukseen ja teknologioiden kehittämiseen panostamista 

sekä eri toimialojen välisen yhteistyön tukemista. Yksittäisiä eriäviä mielipiteitä löytyi kuitenkin 

näistäkin. Lakien ja säädösten tiukentamista tuki vastaajista vain harva (12,3%, n=65), täysin eri 

mieltä oli peräti 19 (29,2%) vastaajaa. Vastausten tarkempi jakautuminen on esitetty seuraavalla 

sivulla kuvassa 15.  
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Kuva 15. Julkisen vallan toimet bioliiketoiminnan edistämiseksi 

Maakuntatasolla vastaajat toivoivat ennen kaikkea yhteistyön kehittämistä, mutta myös olemassa 

olevan osaamisen aktivointia ja neuvontaa liiketoiminnan ja projektin alkutaipaleelle. Esille tuli myös 

rahoitukseen osallistuminen. Ehdotettiin valtakunnallisen kehityskeskuksen perustamista sekä 

velvoitteita kunnille. Päättäjien toivottiin jalkautuvan kentälle ja heiltä toivottiin rohkeita ja 

pitkäjänteisiä panostuksia. 

Valtakunnallisella tasolla eniten toivottiin lainsäädännön selkeyttämistä ja pitkäjänteisyyttä. Esille tuli 

myös verotuksen pitkäjänteisyys sekä keventäminen biopolttoaineiden osalta. Lisäksi ehdotettiin 

tarkastus- ja lupamaksujen hyvitystä sekä pienten toimijoiden parempaa huomioimista 

sähkömarkkinoiden kehityksessä. Esille tuli myös uusien rahoitusmekanismien luonti. Valtion tukea 

toivottiin tuotekehitykselle ja projekteille sekä eritysosaajien kykyjen tuomisessa yhteen. Toivottiin 

sellaisten verkostojen luomista, joihin myös mikroyrityksillä on mahdollisuus osallistua. 

Pienyrityksille toivottiin myös konsultointiapua. Toivottiin rohkeita panostuksia, ei kuitenkaan ruoan 

tuotannon kustannuksella. Ehdotettiin bioliiketoiminnan keskuksen perustamista Kaakkois-Suomeen 
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sekä yritysvetoisia konkreettisia, liiketoimintahakuisia kärkihankkeita, joissa olisi mukana toimijoita 

eri sektoreilta.  

 

3.3.3 Yhteistyö muiden yritysten kanssa 

 

Kyselyssä kartoitettiin kaakkoissuomalaisten mahdollisesti biotalouteen linkittyvien yritysten 

verkostoituneisuutta. Vaikka usea yritys tekikin yhteistyötä pk-yritysten tai suuryritysten kanssa, 

löytyi vastaajajoukosta myös paljon yrityksiä ilman yhteistyösuhteita pk-yritysten tai suuryritysten 

kanssa. Kuvassa 16 on esitetty vastausten jakautuminen yhteistyön osalta paitsi eri kokoluokan 

yritysten kesken myös energia- ja suurten metsäalan yritysten kohdalla sekä bioliiketoimintaan, 

yhteistyöverkostoihin ja T&K-toimintaan liittyen. Yhteistyötä tehtiin sekä metsäalan suuryritysten että 

energia-alan yritysten kanssa. Biotalouteen liittyvää yhteistyötoimintaa oli yrityksistä vain noin 

neljänneksellä (24,6%, n=65). Myös verkostoyhteistyötä (40,6%, n=64) sekä eritoten yhteistyötä 

tutkimukseen ja kehitykseen liittyen (26,6%, n=64) on kyselyn mukaan harvalla. 

 

 
Kuva 16. Yritysten nykyisellään harjoittama yhteistyö 

 

Yritysten yhteistyöhalukkuutta tiedusteltaessa saatiin avoimen innovaation näkökulmasta 

nykytilannetta huomattavasti valoisampia tuloksia. Valtaosa vastaajista ilmoitti edustamansa yrityksen 
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olevan valmis tekemään yhteistyötä i) pk-yritysten kanssa (75,8%, n=62), ii) suurten yritysten kanssa 

(69,4%, n=62), iii) energia-alan yritysten kanssa (76,2%, n=63), iv) suuren metsäalan yrityksen kanssa 

(69,4%, n=62) ja v) osana laajempaa verkostoa, joka koostuu useista toimijoista (77,4%, n=62). 

Valtaosa alueen yrityksistä olisi valmis tekemään enemmän yhteistyötä muiden yritysten kanssa, sekä 

toimimaan laajemmissa, useista toimijoista koostuvissa yhteistyöverkostoissa. Vastausten tarkempi 

jakautuminen on esitetty kuvassa 17. 

 

 
Kuva 17. Vastaajayritysten yhteistyöhalukkuus 
 

Suuren metsäalan yrityksen kanssa toimiessa vastuu yhteistyötä olisi vastaajayritysten mukaan 

metsäalan yrityksellä (63,5%, n=52). Vain neljä vastaajaa ilmoitti, että vastuu yhteistyöstä olisi heillä 

itsellään. 

 

Vastaajien edustamista yrityksistä kuitenkin vain muutama olisi kiinnostunut toimimaan 

bioliiketoiminnan yritysverkoston veturiyrityksenä (8,2%, n=61). Eniten mielenkiintoa herätti 

aktiivisen yritysjäsenen rooli (53,2%, n=62). Ei-aktiiviseen yritysjäsenyyteen (34,4%, n=61) löytyi 

mielenkiintoa noin kolmanneksella vastaajista. Vastausten jakauma on esitetty seuraavalla sivulla 

kuvassa 18. 
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Kuva 18. Yritysten kiinnostus toimia yritysverkoston eri rooleissa 

Kyselyssä kysyttiin myös yrityksen edellytyksistä toimia bioliiketoiminnan yritysverkostossa eri 

rooleissa. Harva yritys koki voivansa toimia veturiyrityksenä (6,6%, n=61). Puolet yrityksistä uskoi 

soveltuvansa aktiivisen yritysjäsenen rooliin (50,0%, n=62). Tarkemmat vastaukset on esitetty alla 

kuvassa 19.  

Kuva 19. Yritysten mahdollisuudet toimia yritysverkoston eri rooleissa 
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Kyselyn mukaan useimmat yritykset odottavat saavansa yhteistyökumppanilta kyselyssä ehdotettuja 

resursseja (ks. kuva 20). Eniten odotetaan saatavan tukea tutkimus- ja kehitystoiminnassa (65,6%, 

n=61). Jakeluyhteistyölle puolestaan näyttäisi olevan vähiten tarvetta (37,7%, n=61). 

Kuva 20. Yhteistyökumppanilta odotettavat asiat 

Yleisimmin vastaajien edustamat yritykset olisivat valmiita itse tarjoamaan yhteistyökumppanille 

tuotanto- (52,5%, n=61) ja hankintayhteistyötä (43,5%, n=62). Jakeluyhteistyötä (25,0%, n=60) 

yritykset eivät ole valmiita tarjoamaan. Kuvassa 21 on esitetty vastausjakauma siitä, mitä yritykset 

ovat valmiita tarjoamaan yhteistyökumppanille. Ehdotettujen lisäksi esille nousivat 

liiketoimintamallien rakentaminen, kohdemarkkinoiden haku, sekä erikoisosaamisen tarjoaminen 

yhteishankkeeseen. 
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Kuva 21. Yritykset tarjoaisivat yhteistyökumppaneilleen 

 

Valtaosa vastaajista arvioi edustamansa yrityksen olevan valmis jakamaan sekä tietoa että 

ydinosaamista. Tarkempi vastausten jakautuminen on esitetty alla kuvassa 22. 

 

 

 

Kysyttäessä minkä muotoinen liiketoiminta yrityksiä kiinnostaa, korostuivat yritysten välinen 

liiketoiminta ja tuotteen valmistaminen alihankintana toisen yrityksen tuoteportfolioon. 

Kuluttajamarkkinoista kiinnostuneita yrityksiä oli niitäkin otoksessa muutama. Vastausten jakauma on 

esitetty seuraavassa kuvassa 23. 

 

Kuva 22. Yritysten halukkuus jakaa tietoa ja ydinosaamistaan yhteistyökumppanien kesken 
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Kuva 23. Bioliiketoiminnan alueella yrityksiä kiinnostavat markkinat 

Kyselyssä tiedusteltiin mitä kautta yritykset tarjoaisivat bioliiketoimissa tuotteita. Suora 

asiakaskontakti (52,3%, n=65) oli vaihtoehdoista selvästi suosituin. Toiseksi suosituin vaihtoehto oli 

myyntiagentin käyttö (37,1%, n=62). Vastausten tarkempi jakautuminen näkyy seuraavalla sivulla 

kuvassa 24. 

Tuotteiden jakelusta annetut vaihtoehdot saivat kaikki jonkin verran kannatusta, eikä mikään noussut 

selvästi yli muiden. Vastausten jakauma näkyy kuvassa 25. ”Muuten; miten?” kohdassa nousi esille 

jakelukanava kysymyksen heikko soveltuvuus asiantuntijapalveluihin. Kysymys soveltuu huonosti 

myös laitevalmistajille. 
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Kuva 24. Tuotteiden tarjoaminen bioliiketoiminnassa 

Kuva 25. Bioliiketoiminnan tuotteiden jakelu 
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3.4 Toimialakohtaisia tuloksia 

 

Kyselyyn vastanneiden yleisimmin edustamat toimialat olivat maatalous (37,4%) ja metalliteollisuus 

(16,2%). Näiden kahden toimialan osalta vastauksia läpikäydään seuraavissa kappaleissa. Muiden 

toimialojen osalta vastauksia saatiin niin vähän, ettei niiden perusteella pystytä erikseen luomaan 

kokonaiskuvaa. Kappaleessa 3.4.3. käydään läpi myös tämän vastaajajoukon rakennetta. 

 

3.4.1 Metalliteollisuus 

 

Metalliteollisuuden tuotanto kuluttaa paljon energiaa ja energian hinnalla onkin merkittävä vaikutus 

alan tuotantokustannuksiin. Metalliteollisuudella on myös korkeat ympäristökustannukset, sillä se on 

merkittävä hiilidioksidipäästöjen aiheuttaja. Raaka-aineiden saatavuuden turvaaminen on alalle 

kynnyskysymys, sillä se on paljolti riippuvainen malmien ja niiden rikasteiden tuonnista EU:n 

ulkopuolelta. Riippuvuutta tuonnista pystytään vähentämään tehokkaalla kierrätyksellä, mikä samalla 

pienentää tuotannon energiantarvetta. Nousevan talouden maiden taloudellinen kehitys kasvattaa 

kysyntää ja nostaa metallin ja metallituotteiden hintaa. Euroopan metalliteollisuuden asema 

maailmanlaajuisessa kilpailussa on heikentynyt, vaikka työn tuottavuutta on pyritty parantamaan, 

kustannuksia vähentämään ja innovointiin panostamaan. Tulevaisuuden avainosaaminen linkittyy 

ilmastonmuutoksen torjumiseen sekä ympäristövaikutusten minimointiin. (Euroopan komissio 2008) 

 

Kyselyn toimialaluokittelussa metalliteollisuuden on ajateltu sisältävän sekä metallisteollisuuden että 

koneiden ja kulkuneuvojen valmistuksen. Metalli-, kone- ja kulkuneuvoteollisuuden tuotteet ovat 

suurin vientiluokka Suomessa. Myydyn tuotannon kokonaisarvosta vuonna 2012 metalliteollisuuden 

tuotteiden osuus oli 39,6 %, kemianteollisuuden 25,1 %, metsäteollisuuden 17,7 % ja 

elintarviketeollisuuden 10,2 % (SVT 2013). Vuonna 2014 metalliteollisuuden osuus oli 39,0 %, 

kemianteollisuuden 24,2 %, metsäteollisuuden 18,6 % ja elintarviketeollisuuden 10,9 % myydyn 

tuotannon kokonaisarvosta (SVT 2015). Vuonna 2013 metalliteollisuuden tuotteiden osuus viennistä 

oli 31,6 %, mistä 17,3 % kone- ja kulkuneuvoteollisuuden tuotteita ja 14,2 % metalliteollisuuden 

tuotteita (Suomen tulli 2014). Vuonna 2015 kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen osalta metalli-, 

kone- ja kulkuneuvoteollisuuden tuotteiden osuus viennistä oli 35,1 %, mistä 20,1 % kone- ja 

kulkuneuvoteollisuuden tuotteita ja 15,0 % metalliteollisuuden tuotteita (Suomen tulli 2015). 

Muutaman viimevuoden aikana metalli-, kone- ja kulkuneuvoteollisuuden osuus myydyn tuotannon 

kokonaisarvosta on siis hieman laskenut, mutta viennin osuus sen sijaan kasvanut.  

 

Metalliteollisuuden näkymät olivat 2013 Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön raportoinnin mukaan Kaakkois-Suomessa 

varovaiset (Nieminen 2014: 101). Teollisuuden poikkeuksellisen voimakas rakennemuutos on näkynyt 

ennen kaikkea metsäteollisuuden piirissä, mutta heijastunut alueella myös sitä tukeville teollisuuden 

aloille. Syksyllä 2015 Kaakkois-Suomen konepajateollisuuden ja teknologiateollisuuden näkymät ovat 

melko hyvät. Energia- ja ympäristöteknologian kehittyminen avaa mahdollisuuksia myös 

metalliteollisuudelle. (Nieminen 2015: 74-75). 

 

Kyselyyn vastanneista kaksitoista edustaa metalliteollisuuden yrityksiä. Yrityksistä kaksi toimii 

metalliteollisuuden lisäksi myös muulla tai muilla toimialoilla. Toisen yrityksen toiminnassa 

yhdistyvät metalliteollisuus ja maatalous. Toisen yrityksen toimintaan kuuluu toimintoja 

metalliteollisuuden lisäksi kemianteollisuuden, informaatio- ja teknologiateollisuuden, puu- ja 

metsäteollisuuden sekä rakennusteollisuuden piiristä. Metalliteollisuuden piirissä toimivista 
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vastaajayrityksistä puolet (50%, n=12) kuuluu kooltaan pieniin yrityksiin. Myös muut kokoluokat ovat 

ryhmässä edustettuna ja tarkempi jakauma on esitetty seuraavalla sivulla kuvassa 26.  

 

      
         

 

Metalliteollisuutta edustavista vastaajista kaksi (16,7%, n=12) ilmoitti edustamallaan yrityksellä 

olevan nykyisellään biojalostamotoimintaa. Bioliiketoiminnan harjoittamisen osalta vastausskaala 

vaihteli ääripäästä toiseen, eli toimijoista osa koki nykyisellään harjoittavansa bioliiketoimintaa täysin 

tai jonkin verran, kun taas osa ei nähnyt nykyisellä toiminnallaan olevan mitään tai juuri mitään 

yhteistä bioliiketoiminnan kanssa. 

 

 
Kuva 27. Metalliteollisuuden yritysten biojalostamo- ja bioliiketoiminta 

 

Metalliteollisuuden edustajista kolmannes (n=11) ilmoitti kyselyssä biojalostuksen olevan 

liiketoimintamahdollisuus heidän edustamalleen yritykselle. Bioliiketoimintaa piti mahdollisuutena 

metalliteollisuuden vastaajista noin puolet (54,5%, n=11). Vastausten jakauma on esitetty kuvassa 28. 

 

Kuva 26. Metalliteollisuuden yritysten kokojakauma 
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Kuva 28.  Metalliteollisuuden kokemus biojalostamo- ja bioliiketoiminnasta liiketoimintamahdollisuutena 

Suurin osa metalliteollisuuden yritystä edustavista vastaajista (72,7%, n=11) piti uusia 

liiketoimintamahdollisuuksia bioliiketoiminnan ajurina. Kumppaneiden painostusta ei kokenut 

yksikään vastaajien edustamista metalliteollisuuden yrityksistä. Harva vastaaja piti myöskään 

regulaatiota bioliiketoiminnan ajurina. Vastausten jakauma myös muiden väittämien osalta on esitetty 

alla kuvassa 29. 

Kuva 29. Metalliteollisuuden ajurit bioliiketoimintaan 

Tiedusteltaessa asiakkaiden kiinnostusta biopohjaisia tuotteita kohtaan, vastaajat olivat eniten yhtä 

mieltä väittämän ”Asiakkaamme ovat kiinnostuneita biopohjaisista tuotteista, koska biopohjaiset 

prosessit alentavat valmistuksesta johtuvaa ympäristön kuormitusta.” (72,7%, n=11). Muut esitetyt 

väittämät jakoivat mielipiteitä voimakkaammin.  Vain 27,3 prosenttia (n=11) vastaajista oli sitä mieltä, 

että loppuasiakkaat olisivat valmiita maksamaan biopohjaisesta tuotteesta. Vastausten tarkempi 

jakauma on esitetty seuraavassa kuvassa 30. 
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Kuva 30. Metalliteollisuuden yritysten näkemys asiakkaiden biopohjaisiin tuotteisiin kohdistuvan kiinnostuksen 

syistä 

 

Metalliteollisuuden yritykset näkivät bioliiketoiminnan mahdollistavan sekä uusien tuote-, prosessi-, 

palvelu- että liiketoimintainnovaatioiden syntymisen (ks. kuva 31). Merkittävimpänä koettiin 

bioliiketoiminnan liiketoimintainnovaatioiden syntyä edistävä vaikutus. 

 

 
Kuva 31. Metalliteollisuuden yritysten näkemys bioliiketoiminnan mahdollistamasta innovaatioiden synnystä 

 

Kaakkoissuomalaiset metalliteollisuuden yritykset eivät kyselyn mukaan kokeneet bioliiketoiminnan 

nykytilaa Suomessa kovinkaan rohkaisevana, mutta tulevaisuuden suhteen vastaajat olivat 

myönteisempiä. Bioliiketoiminnan kasvu nähtiin eritoten maailmanlaajuisesti lähitulevaisuudessa 

todennäköisenä (75,0%, n=12). Vastausten tarkempi jakauma on esitetty seuraavassa kuvassa 32.  
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Kuva 32. Metalliteollisuuden näkemys bioliiketoiminnan nykytilasta ja tulevaisuudesta 

Valtaosa vastaajista oli samaa mieltä väittämien ”Bioliiketoiminta lisää myyntiämme” (83,3%, n=12),  

”Bioliiketoiminta vastaa paremmin asiakkaidemme muuttuviin tarpeisiin” (90,9%, n=11) ja 

”Bioliiketoiminta parantaa yrityksemme kilpailuasemaa” (81,8%, n=11) kanssa. Väitteen 

”Bioliiketoiminta alentaa valmistuskustannuksiamme” kanssa jokseenkinkaan samaa mieltä ei ollut 

kuin kaksi vastaajaa (18,2%, n=11). Vastausten jakauma on esitetty alla kuvassa 33. 

Kuva 33. Metalliteollisuuden arvio bioliiketoiminnan vaikutuksesta yrityksen myyntiin, valmistuskustannuksiin, 

asiakastarpeiden täyttämiseen sekä kilpailuasemaan 

Metalliteollisuuden piirissä potentiaalisimpina bioliiketoiminnan tuoteryhmiä pidettiin 

biopolttoaineita, bioenergiaa ja pakkauksia. Myös voiteluaineet, polymeerit, tisleet sekä sellu ja paperi 

nähtiin potentiaalisina tuoteryhminä. Vastaukset on esitetty tarkemmin seuraavalla sivulla kuvassa 34. 



58 

K
u

v
a

 3
4

. 
M

et
al

li
te

o
ll

is
u

u
d

en
 y

ri
ty

st
e
n
 n

ä
k
e
m

y
s 

p
o

te
n
ti

aa
li

si
st

a 
b

io
li

ik
et

o
im

in
n
a
n
 t

u
o

te
ry

h
m

is
tä



59 

Metalliteollisuuden yritykset mainitsevat vahvuuksikseen bioliiketoiminnan osalta osaamisen, 

kokemuksen, sijainnin, kontaktit, kaluston, sekä innovatiiviset ratkaisut. Osa yrityksistä kuitenkin 

kokee tiedon, osaamisen ja kokemuksen puutteen myös heikkoutenaan. Myös kontaktien puute 

mainitaan heikkoutena kuten myös kehittämistukien puute ja Suomen energiapolitiikka. 

Merkittävimpänä bioliiketoiminnan kasvua estävänä tekijänä metalliteollisuuden yritykset pitävät 

biotuotteiden kannattavuuteen liittyviä ongelmia (66,7%, n=12). Myös kuluttajien tietämättömyys 

(50,0%, n=12), tutkimuksen ja tuotekehityksen hitaus ja kankeus (50%, n=12) sekä lainsäädäntö 

(41,7%, n=12) nähtiin bioliiketoiminnan kasvua estävinä tekijöinä. Vastausten tarkempi jakauma on 

esitetty alla kuvassa 35.  

Kuva 35. Bioliiketoiminnan kasvua estävät tekijät metalliteollisuuden yritysten näkökulmasta 

Kaakkoissuomalaisten metalliteollisuuden yritysten mukaan julkisen vallan tulisi bioliiketoiminnan 

edistämiseksi ennen kaikkea panostaa alan tutkimukseen ja teknologioiden kehittämiseen (91,7%, 

n=12). Lakien tiukentamista pääosin vastustettiin bioliiketoiminnan edistämisen keinona eikä sen 

kannalla ollut kuin yksi vastaaja. Yritysten tukemista investoinnein kannatti 83,3% (n=12) vastaajista, 

verohelpotuksia 75,0% (n=12) vastaajista, tukea rahoitusinstrumenttien kautta 91,7% (n=12), start-up-

yritysten tukemista erilaisin rahoitusmekanismein 66,7% (n=12) ja eri toimialojen välisen yhteistyön 

tukemista 66,7% (n=12). Vastausten jakauma on esitetty tarkemmin seuraavassa kuvassa 36. 
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Kuva 36. Metalliteollisuuden yritysten näkemys julkisen vallan toimista bioliiketoiminnan edistämiseksi 

Metalliteollisuuden yritykset nostivat esille tärkeimpinä maakuntatason toimenpiteinä 

bioliiketoiminnan edistämiseksi projektirahoituksen saatavuuden turvaamisen ja tuen projektien 

käynnistämisvaiheessa, yritysten välisen yhteistyön kehittämisen sekä ajatuksen valtakunnallisen 

kehityskeskuksen perustamisesta Kaakkois-Suomeen. Valtakunnan tasolla esille nousi 

tuotekehitystyön tukeminen, lainsäädännön ja verotuksen selkeyttäminen ja toive päätöksenteon 

pitkäjänteisyydelle, sekä valtion tuki kehityskeskuksen perustamiselle Kaakkois-Suomeen. 

Kaakkoissuomalaiset metalliteollisuuden yritykset tekevät kyselyn mukaan eniten yhteistyötä pk-

yritysten kanssa ja yhteistyötä tehdään myös suurten yritysten kanssa. Useat yritykset tekevät paljon 

yhteistyötä energia-alan yritysten kanssa ja osa yrityksistä tekee paljon yhteistyötä myös suuren 

metsäalan yrityksen kanssa. Yhteistyötä osana laajempaa yritysverkostoa tehdään enimmäkseen 

vähän. Myös yhteistyö tutkimus- ja kehittämistoiminnoissa ja bioliiketoimintaan liittyen on kyselyn 

mukaan harvinaista. Vastausten jakautuminen on esitetty tarkemmin seuraavalla sivulla kuvassa 37. 
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Kuva 37. Metalliteollisuuden yritysten yhteistyö 

Vastanneet metalliteollisuuden yritykset ovat valmiita tekemään enemmän yhteistyötä eritoten suurten 

yritysten (83,3%, n=12) ja energia-alan yritysten (83,3%, n=12) kanssa. Vastausten jakauma on 

esitetty tarkemmin alla kuvassa 38. Yksikään vastaajista ei vastusta yhteistyön lisäämistä yhdenkään 

ehdotetun yritysryhmän kanssa. 

Kuva 38. Metalliteollisuuden yritysten halukkuus enenevään yhteistyöhön 

Metalliteollisuuden yritykset toivovat yhteistyöltä ennen kaikkea tukea tutkimus- ja 

kehittämistoiminnassa (75,0%, n=12)  sekä markkinointiyhteistyötä (58,3%, n=12). Vastaisten 

tarkempi jakauma on esitetty seuraavalla sivulla kuvassa 39.  
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Kuva 39. Metalliteollisuuden yritysten odotukset yhteistyöltä 

 

Metalliteollisuuden yritykset ovat pääasiassa halukkaita tarjoamaan yhteistyökumppaneilleen 

tuotantoyhteistyötä. Tarkempi jakauma yritysten halukkuudesta tarjota yhteistyökumppanilleen eri 

asioita on esitetty alla kuvassa 40. 

 

 
Kuva 40. Metalliteollisuuden yritykset ovat valmiita tarjoamaan yhteistyökumppaneilleen 

 

Metalliteollisuuden yritykset ovat kyselyn mukaan enimmäkseen valmiita jakamaan sekä tietoa että 

ydinosaamista. Ydinosaamisen jakamiseen suhtaudutaan hieman muuta tiedonjakoa varovaisemmin. 

Vastausten jakauma on esitetty seuraavassa kuvassa 41 (n=11). 
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Bioliiketoiminnan alueella metalliteollisuuden yritykset osoittavat eniten kiinnostusta tuotteen 

valmistamisesta alihankintana toisen yrityksen tuoteportfolioon (41,7%, n=12). Kiinnostus yritysten 

väliseen liiketoimintaan on vastaajayrityksissä vähäistä (27,3%, n=11) ja kiinnostus 

kuluttajamarkkinoita kohtaan olematonta (0,0%, n=12). Vastausten jakauma on esitetty alla kuvassa 

42. 

Kuva 42. Metalliteollisuuden yritysten kiinnostus bioliiketoiminnassa yritysten väliseen liiketoimintaan, 

kuluttajamarkkinoihin ja tuotteen valmistamiseen alihankintana 

Bioliiketoiminnassa kaakkoissuomalaiset metalliteollisuuden yritykset tarjoaisivat tuotteitaan lähinnä 

suoralla asiakaskontaktilla (41,6%, n=12) ja myyntiagentin välityksellä (50,0%, n=12). Vastausten 

tarkempi jakauma on esitetty kuvassa 43. 

Kuva 41.  Metalliteollisuuden yritysten valmius jakaa yhteistyökumppaneilleen tietoa ja 

ydinosaamista 
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Kuva 43. Metalliteollisuuden yritykset tarjoaisivat bioliiketoiminnan tuotettaan kyselyn mukaan 

Metalliteollisuuden yritysten näkemykset bioliiketoiminnan tuotteille olivat moninaiset. Jakauma on 

esitetty alla kuvassa 44. 

Kuva 44. Metalliteollisuuden bioliiketoiminnan tuotteen jakelukanavat 

Metalliteollisuuden yrityksillä on kyselyn mukaan eniten kiinnostusta toimia bioliiketoiminnan 

yritysverkoston aktiivisina yritysjäseninä (58,3%, n=12). Veturityritykseksi halukkaita oli 

vastaajajoukossa kaksi (18,2%, n=11). Vastausten tarkempi jakauma on esitetty seuraavassa kuvassa 

45. Vastaukset eivät osoita merkittävää halukkuutta kuulua bioliiketoiminnan yritysverkostoon.
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Kuva 45. Metalliteollisuuden yritysten halukkuus toimia bioliiketoiminnan yritysverkoston veturiyrityksenä tai 

yritysjäsenenä 

 

Yritysten itsensä arvioimat mahdollisuudet toimia bioliiketoiminnan yritysverkoston veturiyrityksenä, 

aktiivisena yritysjäsenenä ja ei-aktiivisena yritysjäsenenä on esitetty kuvassa 46. 

 

 

 
Kuva 46. Metallisteollisuuden yritysten mahdollisuudet toimia bioliiketoiminnan yritysverkoston 

veturiyrityksenä tai yritysjäsenenä 

 

Annetuista liiketoimintamallivaihtoehdoista metalliteollisuuden yritykset ovat vähiten kiinnostuneita 

bulkkituotteiden valmistuksesta ja eniten kiinnostuneita astetta kehittyneempien tuotteiden 

valmistuksesta. Myös muiden toimijoiden tuotteiden ja ratkaisujen käyttäminen oman tuotetarjonnan 

täydentämiseksi herätti yrityksissä jonkin verran kiinnostusta, kuten myös useamman asiakasryhmän 
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saavuttaminen. Myös riskien jakamiseen kumppanien kanssa suhtauduttiin varovaisen myönteisesti. 

Verkostoituneisuuteen liittyvät vaihtoehdot puolestaan jakoivat vastaajien mielipiteitä. Tarkempi 

vastausjakauma on esitetty seuraavalla sivulla kuvassa 47. 
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3.4.2 Maatalous 

Vuonna 2012 maatalous työllisti Suomessa 78 tuhatta henkilöä. Myydyn tuotannon kokonaisarvosta 

vuonna 2012 elintarviketeollisuuden tuotteiden osuus oli Suomessa 10,2 %. Elintarviketeollisuuden 

tuotannon arvo kasvoi 5,0 prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja kasvu on jatkunut niukempana 

vuonna 2013. (SVT 2013) Vuonna 2014 elintarviketeollisuuden tuotannon arvo oli 10,9 % myydyn 

tuotannon kokonaisarvosta (SVT 2015). Maataloudessa on myös läpikäyty merkittävää 

rakennemuutosta ja yksikkökoot ovat voimakkaassa kasvussa, mutta alkutuotanto on edelleen tärkeä 

elinkeino Kaakkois-Suomessa (Nieminen 2013: 102). Nyt kasvunäkymiä nähdään muun muassa 

biotaloudessa sekä lähi- ja luomuruokatuotannossa. Tärkeitä maatalouden tulevaisuudelle Kaakkois-

Suomessa ovat myös alkutuotannon kilpailukyky ja monipuolinen maaseutuyrittäjyys. (Nieminen 

2015: 77) 

Kyselyyn vastanneista kaksi yritystä ilmoitti harjoittavansa maataloutta ja elintarviketeollisuutta. 

Useiden muidenkin maatalouden yritysten tuotannon voidaan olettaa menevän elintarviketeollisuuden 

käyttöön, mutta koska kaikki tuotanto ei ohjaudu elintarviketeollisuuteen, ei maatalouden taloudellista 

kokonaisvaikutusta voida sitoa yksinomaan elintarviketeollisuuden lopputuotteisiin. 

Maa- ja metsätalous on tärkeässä asemassa laadukkaan raaka-aineen tuottajana, mutta biotaloudessa 

maatalousyrittäjät tulevat omaksumaan myös muita arvoverkostorooleja esimerkiksi jatkojalosteiden 

tuottajana ja bioteollisuuden tuotteiden loppukäyttäjänä. Biotalouden innovaatioverkostorooleja on 

hahmoteltu tarkemmin kappaleessa 2.2, missä on todettu maatalouden arvo- ja 

innovaatioverkostoroolin todennäköisesti kasvavan ja muuttuvan moninaisemmaksi tulevaisuudessa. 

Euroopassa maatalousyrittäjien merkittävä rooli biotalouskentässä tiedostetaan hyvin ja se näkyy alan 

tutkimuksessa ja kehittämistoimissa. Suomessa tilanne on sikäli erilainen, että pääasiallisena ja 

potentiaalisimpana raaka-aineena biotuotannossa pidetään puupohjaista biomassaa, agrobiomassojen 

ja jätevirtojen sijaan. Puubiomassan riittävyydestä käydään keskustelua ja logistisia ketjuja tutkitaan, 

mutta maatalousyrittäjien rooli biotalouteen linkittyvissä hankkeissa on toistaiseksi jäänyt pääosin 

vähäiseksi. 

Raaka-aineen lähituotanto edesauttaa yhteistyötä tuotteen valmistajan ja raaka-aineen tuottajan välillä. 

Se mahdollistaa, paitsi säästöjä kuljetuskustannuksissa, myös raaka-aineen ja tuotannon laadun ja 

olosuhteiden valvonnan entistä tarkemmin ja tapauskohtaisemmin. Korkean jalostusarvon tuotteita 

tuotettaessa raaka-aineen laadun merkitys kasvaa ja hyvälaatuisesta, monikäyttöisestä tai 

ainutlaatuisesta raaka-aineesta ollaan valmiita maksamaan. Nykyinen metsätalous pohjautuu 

nykyiselle puunkäytölle ja uudenlaiset käyttökohteen tulevat luomaan uudenlaisia tarpeita ja 

vaikuttamaan myös metsänhoitoon ja kasvien jalostamiseen.  

Biotaloudessa tavoitellaan mahdollisimman suljettua kiertoa, jossa yhden prosessin tuottama sivutuote 

tai jäte toimii toisen prosessin raaka-aineena. Esimerkiksi maatilalla voidaan minimoida päästöjä ja 

kierrättää jätteitä tuottamalla niistä biovoimalassa lämpöä ja sähköä. (Tarkka 2011) Maatalouden 

tuotanto ja sivutuotteet voidaan myös hyödyntää raaka-aineena muilla toimialoilla ja paluukytkentänä 

teollisuuden sivutuotteet ja jätteet voivat olla hyödynnettävissä suoraan maataloudessa tai esimerkiksi 

lannoitteiden tuotannossa. 

Näin ollen on täysin perusteltua sisällyttää myös maatalousyrittäjät bioliiketoimintakyselyn 

vastaajajoukkoon ja analysoida heidän tuloksiaan omana erityisenä kokonaisuutenaan. 
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Maatalousyrittäjät vastasivat kyselyyn suhteellisen ahkerasti, huolimatta siitä, että kysely lähetettiin 

heidän kannaltaan erityisen kiireiseen aikaan keväällä. Yhteensä maatalouden yritystä edustavia 

vastaajia on 37,4 %. Maatalousyritysten koko on ylipäätään keskimäärin pieni ja tämä pätee myös 

vastaajajoukkoon. Vastaajayritysten kokojakauma on esitetty seuraavassa kuvassa 48. 

 

Kyselyssä esitettyjen biojalostuksen ja bioliiketoiminnan määritelmien perusteella (ks. s. 30) 

maatalousyrityksistä kaikkien, tai ainakin lähes kaikkien, voidaan olettaa kuuluvan bioliiketoiminnan, 

ellei jopa biojalostamotoiminnankin piiriin. Yrityksiltä itseltään tätä kysyttäessä valtaosa vastaajista 

luokitteli toimintansa siten, ettei sillä olisi lainkaan biojalostamo tai bioliiketoimintaa. Yrityksistä 16,7 

prosenttia (n=24) ilmoitti heillä olevan edes jokseenkin biojalostamotoimintaa ja 36,0 prosenttia 

(n=25) heillä olevan edes jokseenkin bioliiketoimintaa. Vastausten tarkempi jakauma on esitetty alla 

kuvassa 49. 

Kuva 49. Maatalousyritysten biojalostamo- ja bioliiketoiminta 

Kuva 48. Maatalousyritysten kokojakauma 
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Yli puolet vastanneista maatalousyrityksistä piti biojalostusta (54,2%, n=24) ja bioliiketoimintaa 

(69,2%, n=26) liiketoimintamahdollisuutena. Erityisesti bioliiketoimintaan suhtauduttiin hyvin 

myönteisesti. Vastausten tarkempi jakauma on esitetty seuraavalla sivulla kuvassa 50. 

Kuva 50. Maatalousyritysten kokemus biojalostamo- ja bioliiketoiminnasta liiketoimintamahdollisuutena 

Vahvimpina bioliiketoiminnan ajureina kaakkoissuomalaiset maatalousyritykset pitävät uusia 

liiketoimintamahdollisuuksia (65,4%, n=26) ja uusiutumattomien energialähteiden kalleutta raaka-

aineina (60,0%, n=25). Yleisen trendin seuraamisen (34,6%, n=26) sekä regulaation ja lainsäädännön 

(19,2%, n=26) osalta vastaukset jakautuivat enemmän.  Kumppaneiden painostusta (3,8%, n=26) 

valtaosa maatalousyrityksistä ei kokenut lainkaan. Tarkempi vastausten jakauma on esitetty 

seuraavalla sivulla kuvassa 51. 
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Kuva 51. Maatalouden ajurit bioliiketoimintaan 

Maatalousyrityksistä useat vastasivat ”ei samaa eikä eri mieltä” kaikkiin asiakkaiden kiinnostusta 

biopohjaisista tuotteista kartoittaviin kohtiin. Vastaukset viittaavat siihen, että väittämät kuvaavat 

huonosti asiakkaiden kiinnostusta. Eniten vastaajat olivat samaa mieltä väitteen ”Asiakkaat ovat 

kiinnostuneita biopohjaisista tuotteista, koska biopohjaiset prosessit alentavat valmistuksesta johtuvaa 

ympäristön kuormitusta” (50,0%, n=26). Useat vastaajat kokivat asiakkaiden myös arvostavan 

tuotteen kierrätettävyyttä (40,0%, n=25). Maatalousyritysten asiakkaat eivät kuitenkaan kyselyn 

mukaan saa juurikaan lisäarvoa biopohjaisesta tuotteesta verrattuna muihin tuotteisiin, eivätkä 

loppuasiakkaat ole valmiita maksamaan biopohjaisesta tuotteesta. Tarkempi vastausten jakauma on 

esitetty seuraavassa kuvassa 52. 
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Kuva 52. Maatalousyritysten näkemys asiakkaiden biopohjaisiin tuotteisiin kohdistuvan kiinnostuksen syistä 

Maatalousyritysten piirissä bioliiketoiminnan nähdään vahvasti mahdollistavan sekä uusien tuote- 

(69,9%, n=26), prosessi- (76,9%, n=26), palvelu- (76,9%, n=26), että liiketoimintainnovaatioiden 

(73,1%, n=26) syntymistä. Vastausten tarkempi jakauma on esitetty kuvassa 53. 

Kuva 53. Maatalousyritysten näkemys bioliiketoiminnan mahdollistamasta innovaatioiden synnystä 

Kaakkoissuomalaiset maatalousyritykset eivät kyselyn mukaan koe bioliiketoiminnan nykytilaa 

Suomessa kovinkaan rohkaisevana. Bioliiketoiminnan tulevaisuus kuitenkin nähdään pääosin 

rohkaisevana ja bioliiketoiminnan kasvua ja yleistymistä Suomessa lähitulevaisuudessa pidetään 

todennäköisenä. Myös bioliiketoiminnan kasvua ja yleistymistä maailmanlaajuisesti pidetään pääosin 

todennäköisenä. Vastausten tarkempi jakauma on esitetty seuraavassa kuvassa 54. 
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Kuva 54. Maatalousyritysten näkemys bioliiketoiminnan nykytilasta ja tulevaisuudesta 

Useat kaakkoissuomalaiset maatalousyritykset eivät koe bioliiketoiminnan lisäävän myyntiään. Myös 

bioliiketoiminnan valmistuskustannuksia alentavaan vaikutukseen suhtauduttiin kielteisesti, joskin 

usea vastaaja ei ollut väitteen osalta samaa eikä eri mieltä. Vain 26,9 prosenttia (n=26) vastaajista oli 

jokseenkin samaa tai samaa mieltä siitä, että bioliiketoiminta alentaisi heidän 

valmistuskustannuksiaan. Sen suhteen vastaako bioliiketoiminta paremmin asiakkaiden muuttuviin 

tarpeisiin oltiin samoilla linjoilla ja yli kolmannes vastaajista ei ollut väittämän kanssa samaa eikä 

erimieltä. Yhtä monta vastaajaa (34,6%, n=26) oli jokseenkin samaa tai samaa mieltä väittämän 

kanssa, minkä voi tulkita siten, että bioliiketoiminnalla ei nähdä olevan vaikutusta siihen, miten hyvin 

tuotteet vastaavat asiakkaiden tarpeita. Vastausten jakautuminen voi myös viitata siihen, että 

asiakastarpeiden muutoksesta ja/tai bioliiketoiminnan vaikutuksista tuotantoon on eriäviä tai 

epävarmoja käsityksiä. 46,2 prosenttia (n=26) vastaajista oli jokseenkin samaa tai samaa mieltä siitä, 

että bioliiketoiminta parantaa yrityksen kilpailuasemaa ja eriäviä mielipiteitä oli tämänkin väitteen 

kohdalla useita. Tarkempi vastausten jakauma on esitetty alla kuvassa 55. 

Kuva 55. Maatalousyritysten arvio bioliiketoiminnan vaikutuksesta yrityksen myyntiin, valmistuskustannuksiin, 

asiakastarpeiden täyttämiseen sekä kilpailuasemaan 
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Bioliiketoiminnan osalta potentiaalisina tuoteryhminä kaakkoissuomalaiset maatalousyritykset pitävät 

kyselyn mukaan biopolttoaineita, bioenergiaa, elintarvikkeita, biomuovia, muovin raaka- ja lisäaineita, 

voiteluaineita, lannoitteita sekä sellu-, paperi- tai pahvituotteita. Tarkempi vastausten jakauma 

kaikkien ehdotettujen tuoteryhmien osalta on esitetty seuraavalla sivulla kuvassa 56.  
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Maatalouden yritysten vahvuuksina bioliiketoimintaa ajatellen nousivat kyselyssä esille joustavuus, 

sekä tuotanto ja sen sivuvirrat. Heikkouksissa esille tulivat muun muassa osaamisen ja tiedon puute, 

yrityksen pieni koko, sekä jalostuksen kannattamattomuus. 

Maatalouden piirissä bioliiketoiminnan kasvua estävinä tekijöinä nähdään kyselyn mukaan EU:n 

kankeus/hidasliikkeisyys (74,1%, n=27), lainsäädäntö (53,8%, n=26) sekä se, että bioliiketoiminnan 

mahdollisuuksista on saatavana liian vähän tietoa (69,2, n=26).  

Kuva 57. Bioliiketoiminnan kasvua estävät tekijät maatalousyritysten näkökulmasta 

Maataloutta edustavien vastaajien mukaan julkisen vallan tulisi bioliiketoiminnan edistämiseksi ennen 

kaikkea panostaa alan tutkimukseen ja teknologioiden kehittämiseen (92,3%, n=26) sekä tukea eri 

toimialojen välistä yhteistyötä (92,3%, n=26). Ehdotetuista toimista säädösten ja lakien tiukentamiseen 

suhtauduttiin enimmäkseen kielteisesti. Vastausten tarkempi jakauma kaikkien kyselyssä ehdotettujen 

toimien osalta on esitetty seuraavassa kuvassa 58. 
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Kuva 58. Maatalousyritysten näkemys julkisen vallan toimista bioliiketoiminnan edistämiseksi 

 

Maatalousyritykset nostivat esille tärkeimpinä maakuntatason toimenpiteinä bioliiketoiminnan 

edistämiseksi päättäjien jalkautumisen kentälle ja toimijoiden välisen yhteistyön tukemisen. 

Valtakunnan tasolla esille nousi lainsäädännön ja verotuksen selkeyttäminen ja toive päätöksenteon 

pitkäjänteisyydelle. 

 

Maatalousyritykset tekevät kyselyn mukaan kohtalaisen vähän yhteistyötä. Erityisen vähäistä yhteistyö 

on tutkimus- ja kehittämistoimintoihin ja bioliiketoimintaan liittyen. Pk-yritysten kanssa yhteistyötä 

tekee 37,0 prosenttia (n=27) vastaajien edustamista yrityksistä, suurten yritysten kanssa 19,2 prosenttia 

(n=26), energia-alan yritysten kanssa 23,1 prosenttia (n=26), suuren metsäalan yrityksen kanssa 34,6 

prosenttia (n=26), osana laajempaa verkostoa 34,6 prosenttia (n=26), tutkimus- ja 

kehittämistoiminnoissa vain 7,7 prosenttia (n=26) ja bioliiketoimintaan liittyen 11,5 prosenttia (n=26). 

Vastausten jakauma on esitetty seuraavalla sivulla kuvassa 59. 
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Kuva 59. Maatalousyritysten yhteistyö 

Kaakkoissuomalaiset maatalousyritykset ovat pääosin valmiita tekemään enemmän yhteistyötä sekä 

pienten ja suurten yritysten kanssa että osana laajempaa verkostoa. Vastausten tarkempi jakauma 

näkyy alla kuvassa 60. 

Kuva 60. Maatalousyritysten halukkuus enenevään yhteistyöhön 

Maatalousyritykset odottavat kyselyn mukaan saavansa yhteistyökumppanilta ennen kaikkea 

markkinointi-, tuotanto- ja hankintayhteistyötä. Vähiten odotuksia on teknologiaresurssien suhteen. 

Vastausten tarkempi jakauma on esitetty seuraavalla sivulla kuvassa 61. 
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Maatalousyritykset ovat valmiita tarjoamaan yhteistyökumppanille ennen kaikkea markkinointi- 

(34,8%, n=23), tuotanto- (47,8%, n=23) ja hankintayhteistyötä (41,7%, n=24). Vastausten tarkempi 

jakauma on esitetty alla kuvassa 62. 

 

Maatalousyritykset ovat pääosin valmiita jakamaan yhteistyökumppaninsa kanssa sekä tietoa (66,7%, 

n=21) että ydinosaamista (55,0%, n=20). Vastausten tarkempi jakauma on esitetty seuraavassa kuvassa 

63. 

Kuva 61. Maatalousyritysten odotukset yhteistyöltä 

Kuva 62. Maatalousyritykset ovat valmiita tarjoamaan yhteistyökumppaneilleen 
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Kuva 63. Maatalousyritysten valmius jakaa yhteistyökumppaneilleen tietoa ja ydinosaamista 

Bioliiketoiminnan alueella maatalousyrityksiä kiinnostaa kyselyn mukaan enemmän yritysten välinen 

liiketoiminta kuin kuluttajamarkkinat tai tuotteen valmistaminen alihankintana toisen yrityksen 

tuoteportfolioon. Kuten kuvasta 64 näkyy, mielipiteet hajaantuivat vahvasti kaikkien ehdotettujen osa-

alueiden kohdalla. 

Maatalousyritykset tarjoaisivat bioliiketoimissa tuotteitaan ennen kaikkea suoralla asiakaskontaktilla 

(43,5%, n=23) (ks. kuva 65). Verkkokaupan (39,1%, n=23) tai myyntiagentin (39,1%, n=23) 

käyttäminen keräävät enemmän suosiota kuin telemarkkinointi (18,2%, n=22) tai fyysinen myymälä 

(21,7%, n=23).  

Kuva 64. Maatalousyritysten kiinnostus bioliiketoiminnassa yritysten väliseen 

liiketoimintaan, kuluttajamarkkinoihin ja tuotteen valmistamiseen alihankintana 
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Tuotteen jakelun osalta suosituimmat vaihtoehdot maatalousyritysten keskuudessa ovat verkoston 

yhteisen jakelukanavan (50,0%, n=22) tai yhteistyöverkoston veturiyrityksen (52,2%, n=23) kautta. 

Erityisesti vaihtoehdot ”yrityksemme koordinoimana” ja ”suuren yhteistyöyrityksen kautta” keräävät 

paljon vastausvaihtoehtoa ”ei samaa eikä eri mieltä”. Vastausten tarkempi jakauma on esitetty 

seuraavassa kuvassa 66. 

Kuva 65. Maatalousyritykset tarjoaisivat bioliiketoiminnan tuotettaan kyselyn mukaan 

Kuva 66. Maatalouden bioliiketoiminnan tuotteen jakelukanavat 
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Vain yhdellä (4,3%, n=23) vastanneista maatalousyrityksistä olisi halukkuutta ryhtyä 

bioliiketoiminnan yritysverkoston veturiyritykseksi. Aktiiviseksi tai ei-aktiiviseksi yritysjäseniksi 

ryhtymiseen löytyy vastaajien joukosta hieman enemmän kiinnostusta. Reilu kolmannes yrityksistä 

osoittaa halukkuutta aktiiviseen yritysjäsenyyteen (34,8%, n=23) ja ei-aktiiviseen yrittäjäjäsenyyteen 

(34,8%, n=23), johon tosin suhtaudutaan varovaisemmin. Vastausten tarkempi jakauma on esitetty 

seuraavassa kuvassa 67. 

Vain yksi (4,3%, n=23) vastaajista kokee hänen edustamansa yrityksen pystyvän toimimaan 

bioliiketoiminnan yritysverkoston veturiyrityksenä. Moni näkee mahdottomaksi myös osallistumisen 

aktiivisena ja ei-aktiivisena yritysjäsenenä.  

Kuva 67. Maatalousyritysten halukkuus toimia bioliiketoiminnan yritysverkoston 

veturiyrityksenä tai yritysjäsenenä 
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Kuva 68. Maatalousyritysten mahdollisuudet toimia bioliiketoiminnan yritysverkoston veturiyrityksenä tai 

yritysjäsenenä 

Ehdotettuihin bioliiketoiminnan liiketoimintamalleihin maatalouden vastaajat suhtautuivat pääosin 

kielteisesti. Jokaisen väitteen kohdalla täysin eri mieltä olevia oli enemmän kuin täysin samaa mieltä 

olevia. Vastaukset on esitetty väittämäkohtaisesti seuraavalla sivulla kuvassa 69. 

Saimme kyselystä palautetta että, se soveltui kysymysten muotoilun osalta huonosti 

maatalousyrityksille. Tämä selittänee sitä, että osa vastaajista oli jättänyt vastaamatta joihinkin 

kysymyksiin.
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3.4.3 Muut kyselyn toimialat 

Maatalouden (37,4 %) ja metalliteollisuuden (16,2 %) yritysten lisäksi kyselyvastaajat edustivat 

teollisuusyrityksiä muun muassa seuraavilta toimialoilta: puu- ja metsäteollisuus (7,1 %), 

elintarviketeollisuus (5,6 %), kemianteollisuus (4,8 %), graafinen teollisuus, bioenergia-ala, sekä 

lujitemuoviteollisuus. Osa vastaajista edusti palveluliiketoimintaa harjoittavia yrityksiä kuten 

ympäristö- ja kiinteistöpalveluita (4,5 %), konsultointi- ja asiantuntijapalveluita, prosessi- ja 

laitossuunnittelua, teollista suunnittelua ja projektinhallintapalveluita sekä insinööripalveluita 

tarjoavia yrityksiä. 

Yli puolet vastaajista edusti maatalous- tai metalliteollisuusyrityksiä, joiden vastauksia on analysoitu 

toimialakohtaisesti edellä. Puu- ja metsäteollisuus (7,1 %) on kolmanneksi suurin toimialaluokka 

kyselyvastaajajoukossa. Toimialakohtaista analyysia puu- ja metsäteollisuuden yrityksiä edustavien 

vastaajien vastausten pohjalta ei tässä tehdä, koska muun muassa siksi, että yritysten toimintamalli ja 

kokoluokka vaihtelivat niin merkittävästi. Muita kyselyssä luokiteltuja (ja luokittelemattomia: muu; 

mikä?) toimialoja edustavia vastaajia oli per toimiala niin vähän, että toimialakohtaista analyysiä ei 

voitu vastausten niukkuuden vuoksi suorittaa. 

Kyselyssä annettiin vastaajille toimialavaihtoehtoja, joista vastaajan tuli valita yrityksensä 

toimiala/toimialat. Vaihtoehdot olivat: metalliteollisuus, lääketeollisuus (0,0 %), kemianteollisuus, 

informaatio- ja teknologiateollisuus (0,3 %), puu- ja metsäteollisuus, maatalous, riista- ja kalatalous 

(0,0 %), sähkö-, kaasu- ja vesihuolto (0,0 %), elintarviketeollisuus, majoitus- ja ravitsemustoiminta 

(0,5 %), tukku- ja vähittäiskauppa (0,5 %), rakennusteollisuus (0,3 %), kuljetus ja logistiikka (0,0 %), 

ympäristö- ja kiinteistöpalvelut, sekä muu; mikä? (22,7 %). 

Eritoten palveluja kuten suunnittelua, insinööripalveluita ja konsultointia tarjoavien yritysten oli 

vaikea löytää oikeaa toimialaluokkaa listasta ja heidän osuutensa vastaajissa nosti muu; mikä? -

kategorian osuutta vastausten joukossa. Valtaosa vastaajista valitsi yhden toimialan, jota hänen 

edustamansa yritys edustaa, mutta muutama vastaaja edusti useampaan toimialaluokkaan kuuluvia 

yrityksiä. Kaksi vastaajaa ilmoitti edustamansa yrityksen toimivan kahdessa toimialaluokassa, kaksi 

kolmessa toimialaluokassa ja yksi peräti viidellä eri toimialalla. 
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4 TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Kestävän kehityksen tavoitteet ohjaavat yhä enemmän yritysten, julkisen sektorin ja yhteiskunnan 

toimintaa. Biotaloussiirtymän etenemistä voidaan tarkastella teollisen ekologian kautta laitos- tai 

yritystasolta, yritysten väliseltä tai yhteistyötasolta, sekä alueelliselta tai globaalilta tasolta. 

Biotalouden tarkastelu yhteiskunnallisena strategiana vastaa tässä raportista alueellista ja globaalia 

tasoa. Biotaloussiirtymän kautta tartutaan sekä globaaleihin että alueellisiin haasteisiin, kuten 

esimerkiksi ilmastonmuutokseen, luonnonvarojen niukkenemiseen ja niistä käytävään kilpailuun, sekä 

maaseudun ja alueiden kehittämiseen (Sitra 2013; Rissanen 2013: 2). Biotaloudelle asetettuina 

yhteiskunnallisina tavoitteina esiintyvät tyypillisesti myös yritysten ja kansallisen kilpailukyvyn 

parantaminen ja talouskasvu sekä uusien vientituotteiden ja työpaikkojen synnyttäminen (YM, MMM 

& TEM 2013; Rissanen 2013: 1-2; Valtioneuvosto 2015).  

Yrityksen sisäistä tasoa edustavat yrityksen sisäiset prosessit kuten esimerkiksi resurssitehokkaiden 

prosessien kehittäminen ja ympäristövaikutusten seuraaminen. Yrityksille merkittäviä 

bioliiketoiminnan ajureita ovat lainsäädäntö ja valtion ohjaus, kuluttajien arvojen ja 

kulutustottumusten muuttuminen, sijoittajien vaatimukset vastuullisuudesta, tuotannon jatkuvuuden 

turvaaminen, imago- ja markkinointivaltit sekä taloudelliset edut kuten esimerkiksi alemmat 

tuotantokustannukset tai peruste korkeammalle myytävän tuotteen hinnalle.  

Kyselyvastausten perusteella kaakkoissuomalaiset yritykset tiedostavat bioliiketoiminnan olevan 

kasvava trendi ja arvioivat bioliiketoiminnan yleisesti parantavan yritysten kilpailuasemaa. Valtaosa 

yrityksistä pitää bioliiketoiminnan kasvua ja yleistymistä lähitulevaisuudessa todennäköisenä sekä 

Suomessa että maailmanlaajuisesti. Vajaa puolet kyselyyn vastanneista ilmoitti, että hänen 

edustamansa yritys näkee biojalostamotoiminnan liiketoimintamahdollisuutena. Yli 70 prosenttia koki 

bioliiketoiminnan liiketoimintamahdollisuutena yritykselleen. Potentiaalisimpina biotalouden 

tuotekategorioina vastaajat pitivät bioenergiaa ja polttoaineita sekä sellu-, paperi- ja kartonkituotteita. 

Harva yritys näki potentiaalisina tuotekategorioina kosmetiikkaa, lääkkeitä, lääkkeiden raaka- ja 

lisäaineita, desinfiointiaineita ja suojatekstiilejä. 

Yli puolet kaakkoissuomalaisista yrityksistä uskoi bioliiketoiminnan vastaavan paremmin 

asiakkaidensa muuttuviin tarpeisiin sekä parantavan yrityksen kilpailuasemaa. Myös siitä, että 

bioliiketoiminta lisäisi myyntiä, oltiin laajalti ainakin jokseenkin samaa mieltä. 

Valmistuskustannuksia bioliiketoiminnan ei kuitenkaan arvioitu alentavan.  

Tärkeimpinä bioliiketoimintaan kannustavina tekijöinä kaakkoissuomalaiset yritykset pitävät kyselyn 

mukaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja uusiutumattomien luonnonvarojen kalleutta raaka-

ainekäytössä. Yleisen trendin seuraaminen oli kannustava tekijä alle puolelle yrityksistä. Valtaosa 

yrityksistä ei koe kumppaneiden painostusta bioliiketoimintaan eikä regulaatiolla tai 

lainsäädännölläkään ole yksiselitteistä vaikutusta. Merkittäviä bioliiketoiminnan kasvua estäviä 

tekijöitä puolestaan ovat biotuotteiden kannattavuuden ongelmat sekä tutkimuksen ja tuotekehityksen 

hitaus ja kankeus. 

Valtaosa kyselyyn vastanneista koki bioliiketoiminnan mahdollistavan sekä uusien tuote-, palvelu- ja 

prosessi- että liiketoimintamalli-innovaatioiden syntymisen. Käynnissä oleva metsäteollisuuden 

rakennemuutos näkyy Kaakkois-Suomessa vahvasti ja on aikaansaanut metsäteollisuuden piirissä 

merkittävän tarpeen uusille innovaatioille ja uudelle liiketoiminnalle. Tämä toimii vahvana ajurina 
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bioliiketoimintaan ryhtymiselle. Uusiutuvien ja kestävästi tuotettujen raaka-aineiden käyttöönotto on 

puolestaan merkittävä ajuri esimerkiksi kemianteollisuudessa, energiateollisuudessa ja 

rakennusteollisuudessa. Fossiilisten raaka-aineiden ehtyminen aikaansaa niiden korvaamisen tarpeen 

esimerkiksi energian ja kemikaalien tuotannossa, mikä puolestaan innostaa biopohjaisiin raaka-

aineisiin nojaavaan kehitystyöhön näillä toimialoilla (Alén 2011: 56).  

Jätteiden ja negatiivisten ympäristövaikutusten minimointi on yksi biotalouden tärkeimmistä 

tavoitteista. Kyselyn perusteella yritykset kokevat asiakkaidensa olevan kiinnostuneita biopohjaisista 

tuotteista, koska biopohjaiset prosessit alentavat valmistuksesta johtuvaa ympäristön kuormitusta. 

Asiakkaiden nähtiin myös pääosin arvostavan kierrätettävää tuotetta. Kolmannes vastaajista koki 

asiakkaidensa olevan valmiita maksamaan biopohjaisesta tuotteesta ja vielä hieman useampi koki 

loppuasiakkaiden saavan biopohjaisesta tuotteesta lisäarvoa verrattuna vastaaviin muihin tuotteisiin. 

Kestävän kehityksen raportointi ja tuloksista tiedottaminen tarjoavat oivan asiakkaisiin vetoamisen 

välineen niille yrityksille, jotka kokevat ympäristöystävällisyyden ja vastuullisuuden olevan 

asiakkailleen tärkeitä. 

Bioliiketoiminta ja biojalostus oli määritelty kyselyssä laajasti ja kyselyn kohderyhmä valittu siten, 

että yritykset joko kuuluvat tai voisivat tulevaisuudessa kuulua bioliiketoiminnan arvoketjuun. Silti 

vain verrattain pieni osa vastaajista ilmoitti edustamallaan yrityksellä olevan bioliiketoiminnaksi 

(39,7%, n=63) tai biojalostamotoiminnaksi (19,4%, n=63) luokiteltavaa toimintaa. Erityisesti 

maatalousyrityksistä yllättävän harva ilmoitti edustamallaan yrityksellä olevan biojalostamo- (16,7%, 

n=24) tai bioliiketoimintaa (36,0%, n=25). Esitettyjen määritelmien perusteella voisi olettaa 

maatalousyrityksistä kaikkien, tai ainakin lähes kaikkien, kuuluvan bioliiketoiminnan ja / tai 

biojalostamotoiminnankin piiriin, mutta vastauksista ilmenee, ettei valtaosa vastaajista kokenut 

edustamallaan yrityksellä olevan lainkaan biojalostamo tai bioliiketoimintaa. Onkin todennäköistä, 

että kyse ei niinkään ole siitä, etteikö toiminta sopisi määrittelyn piiriin. Termit bioliiketoiminta ja 

biojalostus ovat kuitenkin vastaajille sen verran vierailta, etteivät he välttämättä tule ajatelleeksi 

kuvata toimintaansa niiden kautta. Rissasen (2013: 7-8) mukaan biotalouden tutkimus- ja kehitystyö, 

ohjelmat ja strategiat eivät toistaiseksi konkretisoidu ihmisten arjessa, eivätkä herätä mielikuvia 

uusista innovaatioista ja liiketoiminta mahdollisuuksista sekä muuttuvista elämäntavoista. 

Biojalostamokonsepti tarjoaa Kaakkois-Suomen yrityskentälle huomattavia 

liiketoimintamahdollisuuksia. Metsäbiomassan hyvä saatavuus edesauttaa eritoten 

metsäbiojalostamoiden syntyä, mutta alueella on myös paljon maataloutta sekä jäte- ja kierrätysalan 

yrityksiä, joiden kautta myös agrobiomassan ja jätteiden hyödyntäminen näyttäytyvät 

mahdollisuuksina. Biotaloudessa ei tulisi lukkiutua tiettyyn raaka-aineeseen vaan saatavilla oleva, 

kestävästi tuotettu ja uusiutuva, raaka-aine tulisi hyödyntää mahdollisimman täydellisesti. Erityisesti 

energiantuotannon osalta on olennaista myös se, ettei suppeasti tarkastella yksinomaan biotalouden 

piirissä olevia, biomassan hyödyntämiseen nojautuvia, tuotantotapoja vaan huomioidaan myös 

laajemmin muut kestävät ratkaisut. Näin biotalous nähdäänkin osana laajempaa järjestelmää. 

Biojalostamot voivat olla erityisen tuottoisia, kun ne yhdistetään metsäteollisuuden olemassa oleviin 

resursseihin ja osaamiseen (Hetemäki 2006: 37), sillä suuri osa metsäbiomassalogistiikasta on jo 

metsäyhtiöiden hallussa ja niillä on myös hyödynnettävissä olevaa infrastruktuuria (Couch 2006) 

kuten myös osaamista. Metsäbiojalostamokonseptia voidaan soveltaa Kaakkois-Suomessa monella eri 

tavalla ja mahdollinen tuotekirjo on äärimmäisen laaja käsittäen polttoaineiden tuotantoa (esimerkiksi 

etanoli ja biodiesel), sähkön ja lämmöntuotantoa, kemikaalien (esimerkiksi polymeerit ja hapot) sekä 

perinteisten metsäteollisuustuotteiden (esimerkiksi sellu, paperi, sahatavara) tuotantoa (Hetemäki et 
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al. 2013: 122). Biojalostamot voivat olla itsenäisiä lämpö- tai kemiallisia laitoksia, joissa 

metsäbiomassaa muunnetaan esimerkiksi etanoliksi, biokaasuksi, kemikaaleiksi tai muoveiksi, tai 

sellutehtaaseen integroituja laitoksia, joissa hyödynnetään puuraaka-aineesta tai sellutehtaan 

sivuvirroista erotettuja ainesosia (Cuoch 2006). 

Jakamalla raaka-aine-, tuotanto- ja muita resursseja yritysten kesken voidaan saavuttaa sekä 

ympäristöllisiä että liiketoiminnallisia hyötyjä.  Teollisessa symbioosissa yhteistyö ja läheinen sijainti 

mahdollistavat synergiaetujen luomaa kilpailuetua, jossa resurssitehokkuus saavutetaan raaka-

aineiden, energian, veden ja sivutuotteiden organisaatioiden ja prosessien välisen vaihdannan kautta 

(Chertow 2000; 2004). Teollisten symbioosien taustalla on yleensä vapaamuotoisen kanssakäymisen 

seurauksena syntynyt sosiaalinen verkosto, eivätkä yhteistyötä tekevät yritykset aina edes tiedosta 

toimiensa olevan luokiteltavissa teolliseksi symbioosiksi (Chertow 2007). Teollisen symbioosin 

kuvaamisessa voidaan hyödyntää yhteistyöverkoston tiiveyden käsitettä, laskemalla joko 

symbioottisia yritysten välisiä resurssivirtoja tai symbioottisia yhteisprojekteja (van Berkel 2009). 

Teollisten symbioosien synty etenee yleensä vaiheittain. Ensin yritykset muodostavat 

markkinaorientoituneesti rajattuja vaihdantaverkostoja, missä osa vaihdantayhteistyöstä osoittautuu 

kannattavaksi ja kannustaa uusiin vastaaviin hankkeisiin. Teolliseksi symbioosiksi vaihdantaverkosto 

muuttuu vasta siinä vaiheessa, kun sen jäsenet tiedostavat ja tietoisesti kehittävät toimintaa yksittäisiä 

vaihdantasuhteita laajemmalla, usein alueellisella tasolla, mikä voi johtaa edelleen teollisen 

symbioosin vakiintumiseen. (Chertow & Ehrenfeld 2012) 

4.1 Kaakkoissuomalaisten yritysten bioliiketoimintaedellytykset 

Kaakkois-Suomessa merkittävä biotalouden kehitystä vauhdittava seikka on metsäbiomassan 

saatavuus ja olemassa olevat logistiset ratkaisut siihen liittyen. Myös metsäklusterin osaamisen 

hyödyntäminen tulee eritoten perinteiseen metsäteollisuuteen linkittyvissä toiminnoissa kuten 

integroiduissa metsäbiojalostamoissa olemaan tärkeässä roolissa. Mahdollisuutena nähdään myös yhä 

monipuolisempien asiantuntijapalveluiden tuottaminen sekä virkistys- ynnä muut metsää muutoin 

kuin raaka-aineena hyödyntävät palvelut. Myös puurakentamisen piiristä löytyy merkittäviä uusia 

palveluelinkeinomahdollisuuksia Kaakkois-Suomessa. Maatalouspainotteisuus ja hyvät logistiset 

yhteydet kuuluvat nekin alueen vahvuuksiin. Maksimaalisten ympäristö- ja taloushyötyjen 

saavuttamiseksi matalamman jalostusarvon tuotteiden kuten energian ja ruoan tuotanto pyritään 

biotaloudessa pitämään lähellä toisiaan ja lähellä markkinoita (Tarkka 2011). Tähän on Kaakkois-

Suomessa erinomaiset edellytykset sekä uusiutuvan energian tuotannon että elintarviketuotannon 

osalta. Näiden toimialojen linkittyminen biotalouteen on erittäin luontevaa. 

Kaakkoissuomalaisten yritysten vahvuudet bioliiketoiminnassa liittyvät kyselyn mukaan 

enimmäkseen osaamiseen ja kokemukseen sekä koneisiin, laitteisiin ja tuotantoon. Vahvuuksia liittyy 

myös olemassa olevaan raaka-aineen ja energian tuotantoon, yritykseen ja sen toimintatapoihin, 

uusien tuotteiden ja liiketoimintamallien kehitykseen ja yhteistyöhön. Merkittävimpinä heikkouksina 

vastaajat pitivät osaamisen ja kokemuksen puutetta bio-alaan ja sen markkinoihin liittyen sekä 

resurssien niukkuutta. Nieminen (2015; 72) mainitsee Kaakkois-Suomen alueellisina haasteina sinne 

asettuvien osaamispohjaisten kasvuyritysten vähyyden sekä innovaatioiden kaupallistamisen 

vaikeuden. Vahvuuksina hän mainitsee osaavan työvoiman ja edullisen kustannustason. 
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Erikoistuotteiden kohdalla suuruuden ekonomia muodostuu usein toiminnan edellytykseksi ja tuotanto 

kannattaa sijoittaa sinne, missä se on globaalisti tehokkainta (Tarkka 2011). Globalisaatio aiheuttaa 

paitsi talouksien keskinäistä riippuvuutta myös taloudellisten voimavarojen suurempaa liikkuvuutta. 

Esimerkiksi elintason nousu Aasiassa ja Itä-Euroopassa aikaansaa kasvavat markkinat muun muassa 

korkean teknologian tuotteille. (Pohjakallio 2012: 31) Tässä piilee Kaakkois-Suomen alueellisesta 

näkökulmasta sekä mahdollisuuksia että uhkia. Alueellisen ja kansallisen kilpailukyvyn nimissä muun 

muassa metsäteollisuuden yrityksiltä vaaditaan siirtymistä arvoketjussa korkeamman jalostusasteen 

tuotteisiin ja luomaan kysyntälähtöisiä konsepteja (Oksanen et al. 2010: 23; Thorp 2005). Pienet 

liiketoiminta-alueet tarjoavat kiinnostavia mahdollisuuksia, mutta niiden hyödyntäminen vaatii 

perinteisten metsäteollisuuden yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan asenteen muuttumista 

(Oksanen et al. 2010: 23). Toimintatapojen, asenteiden ja liiketoimintamallien uudistaminen 

puolestaan vie aikaa ja globaalien suuryritysten sisäisen muutoksen koordinoiminen ei ehkä anna 

mahdollisuutta panostaa ulkoisen verkoston johtamiseen ja kehittämiseen (Maunula et al. 2013). 

Kyselyn perusteella bioliiketoiminnan yritysverkoston veturiyrityksen rooliin haluavia on alueella 

vähän, mikä voi osoittautua ongelmalliseksi. Alueen vahvuutena voidaan puolestaan pitää sitä, että yli 

puolet yrityksistä osoitti mielenkiintoa toimia aktiivisena yritysjäsenenä bioliiketoiminnan 

yritysverkostossa. Kolmannes vastaajista oli kiinnostunut osallistumaan ei-aktiivisena jäsenenä.   

Innovaatioverkostoilla ei aina ole verkoston työskentelyä ohjaavaa veturiorganisaatiota (Dhanarai & 

Parkhe 2006), mutta sellainen edesauttaa verkoston pysyvyyttä (Jarillo 1988). Bioinnovaatioverkoston 

muodostuminen sen toimintaa ohjaavan organisaation ympärille helpottaa eritoten pieniä ja 

keskisuuria yrityksiä hahmottamaan oman paikkansa verkostossa (Maunula et al. 2013). Uusien 

bioliiketoimintaverkostojen tai klusterin syntyminen vaatii paljon yhä uutta yhteistyötä eri toimialojen 

välillä. Biotalouden innovaatioverkostossa eri yritysten ja toimialojen roolit voivat olla hyvin erilaiset 

kuin nykyisissä arvoverkoissa. Uuden verkostosijainnin ennustaminen ja siihen asettautuminen voi 

osoittautua varsinkin pk-yrityksille vaikeaksi. Toistaiseksi on lähes mahdoton arvioida sitä, millainen 

verkostosta ajan myötä tarkalleen muodostuu. Alueelliset yhteistyöverkostot voivat myös saavuttaa 

kilpailuetua ainutlaatuisuudellaan, eikä yhtä oikeaa verkostomallia varmasti ole edes olemassa. 

Kaakkoissuomalaisten yritysten verkostoituneisuudessa on nykyisellään parantamisen varaa ja 

kyselyvastaajienkin joukossa oli yrityksiä, joilla ei ole nykyisellään yhteistyösuhteita pk-yritysten tai 

suuryritysten kanssa. Biotalouteen liittyvää yhteistyötoimintaa oli kyselyyn vastanneista 

kaakkoissuomalaisista yrityksistä noin neljänneksellä. Verkostoyhteistyötä oli kyselyn mukaan alle 

puolella yrityksistä ja tutkimus- ja kehitysyhteistyötä noin neljänneksellä. Vastauksissa kuitenkin 

korostui halukkuus tehdä tulevaisuudessa enemmän yhteistyötä muiden niin pienten ja keskisuurten 

kuin suurtenkin yritysten kanssa. Vastaajat olivat pääosin halukkaita myös toimimaan laajemmassa, 

useista toimijoista koostuvassa yhteistyöverkostossa. Yritykset suhtautuvat yhteistyöhön avoimin 

mielin silläkin perusteella, että niistä valtaosa olisi valmiita jakamaan yhteistyökumppanin kanssa 

sekä tietoa että ydinosaamista. Eniten yhteistyökumppanilta toivotaan tukea tutkimus- ja 

kehitystoiminnassa kun, taas yhteistyökumppanille oltaisiin yleisimmin valmiita tarjoamaan tuotanto- 

ja hankintayhteistyötä.  

Suuri osa kyselyyn vastanneista yrityksistä oli myös ylipäätään halukas saamaan lisätietoja 

bioliiketoiminnasta, mikä yhdistettynä yhteistyöhalukkuuteen antaa hyvät lähtökohdat alueellisen 

biotalouden kehittymiselle. Alueelliset vahvuudet ja trendin tiedostaminen osoittavat 

biotaloussiirtymän tulevaisuuden mahdollisuuksia Kaakkois-Suomessa.   
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4.2 Miten biotaloussiirtymää voidaan alueella tukea? 

Kestävän kehityksen ajurit kuten lainsäädännön ohjausvaikutus, vihreiden arvojen korostuminen, 

tuotannon jatkuvuuden turvaaminen, imago- ja markkinointivaltit sekä taloudelliset edut toimivat 

vahvoina bioliiketoiminnan ajureina. Alueellisesta tai valtion näkökulmasta kestävää kehitystä ja uutta 

bioliiketoimintaa voidaan kannusta panostamalla niin sanottuun biotalouteen. Yritysten välistä 

teollisen ekologian tasoa edustavat teollinen symbioosi ja elinkaariajattelu arvoketjussa. Myös 

alueellisella infrastruktuurilla ja kiertotalouden osalta esimerkiksi kunnallisella jätehuollolla on 

kehittämisessä tärkeä rooli. Biotalous edellyttääkin linkittyneempää, useita toimialoja kattavaa, 

tuotanto- ja innovaatioekosysteemiä. 

Biotalouden innovaatioverkostot tulevat muodostumaan jo olemassa olevien verkostojen pohjalta. 

Esimerkiksi Kaakkois-Suomessa metsäklusterilla on hyvät mahdollisuudet muovautua biotalouden 

verkostoksi. Metsäteollisuuden ympärille Suomessa muodostunut metsäklusteri on 

teknologianäkökulmasta hyvin monipuolinen (Oksanen et al. 2010: 14) ja Korhonen et al. (2001) 

mukaan Suomen kansallista metsäteollisuutta voidaan käyttää esimerkkinä teollisesta ekosysteemistä 

jo nykyisessä muodossaan. Yritysten, tutkimuslaitosten ja yliopistojen omistaman Metsäklusteri Oy:n 

laajenemista biotalousklusteri FIBICiksi (2013) ja edelleen cleantechin ja biotalouden yhdistäväksi 

CLIC-klusteriksi (2015) voidaan pitää osoituksena käynnissä olevasta biotaloussiirtymästä. 

Kaakkoissuomalaiset yritykset eivät vuonna 2012 kokeneet bioliiketoiminnan nykytilaa Suomessa 

kovinkaan rohkaisevana. Yritysten mielenkiinnon puute on tutkitusti vakavin este teollisten 

symbioosien synnylle silloinkin, kun poliittinen tahtotila niiden edistämiseksi on olemassa (Heeres et 

al. 2004). Kyselyyn vastanneet suhtautuivat tulevaisuuteen enimmäkseen varovaisen myönteisesti. 

Mahdollisuuksien esilletuonnin ja yhteistyöstä kiinnostuneiden yritysten linkittämisen avulla voidaan 

edesauttaa tämän myönteisyyden realisoitumista käytännön demonstraatiohankkeina. Joitakin 

inspiroivia menestystarinoita onkin jo syntymässä ja ne toivottavasti toimivat eteenpäin vievänä 

voimana tuleville yhteistyöhankkeille.  Usko biotalouteen, sellun kysynnän kasvuun ja sen uusiin 

käyttömahdollisuuksiin on näkynyt eritoten suuryritysten investoinneissa, mutta pk-yritysten mukaan 

lähteminen on biotaloussiirtymässä avainasemassa (Nieminen 2015: 72). Kasvua haetaan Kaakkois-

Suomessa monilta biotalouteen linkittyviltä aloilta kuten energia- ja ympäristöteknologiat, 

kiertotalous, pakkaukset ja kansainvälisen koulutustoiminnan laajentaminen (Nieminen 2015: 72).  

Kyselyssä tiedusteltiin sitä, mitkä liiketoimintamallit ovat vastaajien edustamille yrityksille 

kiinnostavia bioliiketoimintaa ajatellen. Vastauksissa korostui verkoston tärkeys, mikä voidaan nähdä 

hyvänä lähtökohtana uusille yhteistyöprojekteille ja yhteistyön laajentamiselle. Kaakkoissuomalaiset 

yritykset kokivat suurtuotannon ja toisaalta laadun korostamisen ja ratkaisujen tuottamisen 

mahdollisuuksina. Bulkkituotteen valmistaminen houkutteli harvoja yrityksiä, mutta tuotteen 

kehittyneisyyden asteen suhteen yritykset jakautuivat tasaisemmin, mikä on tasapainoisen 

verkostorakenteen syntymisen kannalta erittäin tärkeää. Monet yritykset haluaisivat tavoittaa useita 

asiakasryhmiä ja näin saavuttaa suuremman liikevaihdon ja suurtuotannon etuja ja ovat halukkaita 

ottamaan tuotetarjontansa oheen täydentäviä tuotteita ja ratkaisuja ulkopuolelta, mikä myös tukee 

verkostoitumisen ajatusta. 

Bioliiketoimintaan suuntaavien yritysten tulee pystyä innovoimaan sekä tuote- että 

liiketoimintamallitasolla. Biotalouteen tähtäävä ja sitä tukeva tutkimus suuntautuu kuitenkin usein 

resurssitehokkuuden ja sitä kautta kilpailukyvyn parantamiseen teollisuudenalakohtaisesti ja 

globaalista mittakaavasta. Sen sijaan koko arvoverkon kehittäminen kokonaisuutena mukaan lukien 
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alhaisen jalostusarvon biotuotteiden valmistus, raaka-aineentuotanto ja erilaiset tukitoimet voisi 

nopeuttaa biotaloussiirtymän etenemistä tehokkaammin.  

 

Lienee sanomattakin selvää, että tutkimus- ja kehittämispanostukset ovat uusien innovaatioiden ja 

uuden liiketoiminnan luomisen kannalta äärimmäisen tärkeitä. Koska tulevaisuuden innovaatioiden 

arvellaan olevan perustutkimukseen pohjautuvia tai muilta toimialoilta omaksuttuja ja toimialojen 

rajapinnoilla syntyviä (Oksanen et al. 2010: 23), tulisi panostukset kohdentaa korkeatasoiseen pitkällä 

aikajänteellä tapahtuvaan perustutkimukseen ja toisaalta yritysten välisen konkreettisen yhteistyön 

synnyttämiseen. Kaakkoissuomalaiset yritykset toivoivat kyselyn mukaan julkiselta vallata yritysten 

tukemista investoinnein, panostamista alan tutkimukseen ja teknologioiden kehittämiseen, sekä 

valtion tukea biotuotteita kehittäviin projekteihin. Lisäksi toivottiin eri toimialojen välisen yhteistyön 

tukemista ja rahoitusmekanismien luomista, sekä lainsäädännön ja ohjeistuksen sekä verotuksen 

selkeyttämistä ja pitkäjänteisyyttä. Säännöksiin ja lakeihin tiukennoksia toivoi harva. 

 

Säädösten ja lakien tiukkenemisen voidaan nähdä olevan ympäristötietoisuuden lisääntyessä ja 

fossiilisten resurssien huvetessa ennen pitkään vääjäämätöntä. On esitetty, että suomalaisten yritysten 

kansainvälistä menestystä cleantech ja bioliiketoiminnassa voitaisiin edesauttaa kilpailijamaihin 

verrattuna tiukalla lainsäädännöllä. Pakotetut uudistukset eivät ymmärrettävästi ole yrityksille mieleen 

varsinkaan, jos siirtymän edellyttämien muutosten tekemistä ei tueta tai palkita julkiselta taholta. 

Lainsäädännön ohjausvaikutusta on aina puntaroitava tarkoin, sillä se saattaa ohjata 

innovaatiopanostuksia ja toimintakenttää yhdenkaltaisemmaksi kuin millaiseksi se vapaammissa 

olosuhteissa kehittyisi. Säädösten lyhytkatseisuudella puolestaan vähennetään yritysten motivaatiota 

ja sitoutumista muutoksiin kun luottamus jatkuvuuteen jää puuttumaan. 

 

Innovaatioiden syntyminen vaatii uudenlaisia yhteistyöverkostoja, joiden rakenne ei vielä ole 

tiedossa. Uudistumisen tarve on kuitenkin käsillä nyt ja verkoston osapuolten tulee olla aktiivisia 

hyvien verkostorakenteiden muotoutumiseksi ja alojen rajapinnoilla syntyvien innovaatioiden 

mahdollistamiseksi. Ympäristönäkökulmien tärkeys tiedostetaan hyvin muuallakin kuin Suomessa. 

Esimerkiksi raportissa esitelty Kalundborgin teollinen symbioosi on muotoutunut nykyiseen 

muotoonsa vuosikausia ja tällaisten jo olemassa olevien konseptien kanssa voi olla vaikea kilpailla. 

Toisaalta, alueellisella tasolla maailmassa riittää mahdollisuuksia lukemattomille biotalouksille ja 

kaupunki-ekosysteemeille. Kansainvälisen kilpailuedun saavuttaminen ja avainasema korkean 

jalostusarvon tuotteiden tarjoajana tai vihreän teknologian mallimaana vaatii kuitenkin paljon 

määrätietoisia panostuksia ja yhteistä visiota. Hallinnollisella ohjauksella ja innovaatiojärjestelmän 

kehityksellä voidaan tutkitusti edistää uudistumista (Buttoud et al. 2011). 

 

Materiaalivirroilla ja toimijoiden läheisellä maantieteellisellä sijainnilla on merkittävä rooli teollisessa 

symbioosissa, mutta usein myös bioinnovaatioverkostojen lähtökohtana. Koska osaaminen välittyy 

usein yksilöiden, ryhmien ja verkostojen kautta, on erikoistuneilla alueellisilla työmarkkinoilla usein 

merkittävä rooli alueen yritystoiminnan kehityksessä. Rajatussa verkostossa toimivat yritykset 

saattavat kuitenkin keskittyä liiaksi keskinäiseen kehittämiseen, jolloin ulkopuolelta tulevat 

merkittävätkin muutokset voivat jäädä huomaamatta (Nambisan & Sawhney 2011). Erityisesti 

muutostilanteessa alueellisilla vaikutuksilla on sekä toimijoille että päätöksentekijöille suurin 

merkitys, mutta globaalia toimintaympäristöämme ei silti pitäisi jättää huomiotta.  

 

Teollinen symbioosi tuo yhteen perinteisesti eri teollisuudenaloille kuuluvia yrityksiä tarjoten niille 

kilpailuetua yhteistyön kautta (Chertow 2000; 2007). Teollinen symbioosi mahdollistaa eri 

teollisuudenalojen välistä yhteistyötä ja edesauttaa paikallista ja alueellista kasvua toimialarajapinnat 
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ylittävien ja resurssitehokkuutta parantavien yritysklustereiden kautta (Rademaekers et al. 2011: 37). 

Symbioottisissa verkostoissa toimivat yritykset huomioivat yhteiskunnallisia ja ympäristöhyötyjä, 

vaikka teollisten toimijoiden ensisijainen tavoite onkin taloudellisten höytyjen saavuttaminen 

(Chertow & Ehrenfeld 2012). Julkisen talouden näkökulmasta yhteistyön tukeminen on siis perustelua 

sekä taloudellisesta että vastuullisuusnäkökulmasta. Kuitenkin esimerkiksi ekoteollisuuspuistojen 

keskitetyssä suunnittelussa on havaittu sivutuotteiden hyödyntämisen ylikorostumista taloudellisiin 

vaikutuksiin nähden (Chertow & Ehrenfeld 2012), joten ohjausvaikutuksen keinoja ja tavoitteita tulee 

arvioida tarkoin. 

Useimmat teolliset symbioosit ovat syntyneet itseorganisoitumisen kautta, jolloin sivuvirtojen 

vaihdannan ajureina toimivat kustannusten alentaminen, lisäansiot, sekä liiketoiminnan laajentaminen. 

Yhteistyö ei kuitenkaan takaa teollisen symbioosin syntyä, joten sitä voidaan pyrkiä 

julkishallinnollisin keinoin tukemaan. Yksinomaan perusteet vaihdannalle ja teknologiset uudistukset 

eivät kuitenkaan riitä, vaan tarvittava sosiaalinen muutos edellyttää lisäksi yhteisten arvojen ja 

normien muodostumista. Vallitseviin normeihin voidaan kuitenkin vaikuttaa regulaation ja 

lainsäädännön keinoin. (Chertow & Ehrenfeld 2012)   

Teollisten symbioosien syntyä voidaan julkisen tai yksityisen alueellisen kehittämisorganisaation 

avustuksella tukea luomalla uusi tai olemassa olevaan kohteeseen sijoitettava teollisuusalue tai -puisto 

ja etsimällä tahot, joiden käyttöön se tulee. Olemassa olevia teollisuusalueita tai -puistoja voidaan 

myös pyrkiä muuttamaan ekoteollisuuspuistoiksi jälkikäteen. Alueen kehittymistä voidaan ohjata 

infrastruktuurin kehittämisen ja markkinoinnin keinoin. Vaihdantasuhteiden syntymistä voidaan tukea 

määrittelemällä yritysten mahdollisuuksia jakaa resursseja keskenään. Tällöin pitää kuitenkin varoa, 

etteivät teknologiset näkökulmat pääse ylikorostumaan ja verkoston joustavuus kärsi. (Chertow & 

Ehrenfeld 2012) Yritysten välinen luottamus luo perustan yhteistyölle, minkä lisäksi on tärkeä 

ylläpitää teollisen symbioosin muuntautumiskykyä (Ehrenfeld & Chertow 2002). 

Biotalouden ja bioliiketoiminnan tarkastelua alueellisesta ja verkostonäkökulmasta tulisi tehdä 

tarkemmin eri tyyppisten verkostorakenteiden näkökulmasta. Toimialan kehityksen hahmottamiseksi 

tarvitaan ymmärrystä sekä teknologisesta kehityksestä että liiketoiminta- ja 

innovaatiojärjestelmänäkökulmasta. Ajateltaessa biotaloussiirtymää yhteiskunnallisena murroksena, 

on myös tarkastelemisen arvoista, mikä on kuluttajan rooli biotaloudessa ja sen edistämisessä 

(Rissanen 2013: 1).  

Biotaloussiirtymä on Kaakkois-Suomessa jo käynnissä. Vuoden 2012 jälkeen biotaloustermin käyttö 

on yleistynyt ja sen tavoitteet yhä vahvemmin juurtuneet sekä päätöksenteon tueksi että useiden 

yritysten visioihin. Vaikka jokainen yksittäinen bioliiketoiminnan hanke viekin lähemmäs biotalouden 

syntymistä, edellyttää biotaloussiirtymä paljon uutta verkostoitumista. Biotalouden innovaatio 

verkostojen edellytysten tutkiminen ja parantaminen sekä yhteistyön tukeminen ovat nyt erittäin 

tärkeässä roolissa sekä alueellisella että kansallisella tasolla.  
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BIOLIIKETOIMINTA-KYSELY

I TAUSTATIEDOT

Seuraavat kysymykset ovat taustatietoja varten. Kysymyksissä, joissa on annettu vastausvaihtoehdot, voit vastata valitsemalla
sopivan vaihtoehdon tai vaihtoehdot. Kysymyksissä, joissa ei ole annettu vastausvaihtoehtoja, voit vastata kirjoittamalla
vastauksen sille varattuun tilaan.

Yrityksen toimiala

gfedc Metalliteollisuus

gfedc Lääketeollisuus

gfedc Kemianteollisuus

gfedc Informaatio- ja teknologiateollisuus

gfedc Puu- ja metsäteollisuus

gfedc Maatalous

gfedc Riista- ja kalatalous

gfedc Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto

gfedc Elintarviketeollisuus

gfedc Majoitus- ja ravitsemustoiminta

gfedc Tukku- ja vähittäiskauppa

gfedc Rakennusteollisuus

gfedc Kuljetus ja logistiikka

gfedc Ympäristö- ja kiinteistöpalvelut

gfedc
Muu;

mikä?

Yrityksen koko 

nmlkj
Mikroyritys (yritys, jonka palveluksessa on vähemmän kuin 10 työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto tai taseen
loppusumma on enintään 2 miljoonaa euroa)

nmlkj
Pieni yritys (yritys, jonka palveluksessa on vähemmän kuin 50 työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto tai taseen
loppusumma on enintään 10 miljoonaa euroa)

nmlkj
Pk-yritys (pieni tai keskisuuri yritys, jonka palveluksessa on vähemmän kuin 250 työntekijää, jonka vuosiliikevaihto on
enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma enintään 43 miljoonaa euroa)

nmlkj Suuri yritys (yritys, joka ei täytä edellä mainittua pk-yrityksen määritelmää)

Liite 1.



Vastaajan asema/tehtävä yrityksessä

55

66

II BIOLIIKETOIMINNAN NYKYTILANNE JA TULEVAISUUS

Biojalostamo on tuotantolaitos, joka tuottaa biomassasta biopolttoaineita (esim. bioetanolia, biodieseliä), bioenergiaa (esim. 
hake, mustalipeän poltto) sekä perinteisiä ja uusia bioperäisiä tuotteita (esim. uudet muovien raaka-aineet). Biojalostamo voi 
olla joko itsenäinen tehdas tai esim. sellu- tai paperitehtaaseen integroitu tuotantoyksikkö. Se voi tuottaa bioperäisiä tuotteita 
joko suoraan bioraaka-aineesta tai jatkojalostaa muualla tuotettuja bioperäisiä lähtöaineita.  

Bioliiketoiminnalla tarkoitetaan kaikkea sellaista tuotantoa, jossa hyödynnetään luonnosta saatavaa yhteyttämisen seurauksena 
uusiutuvaa materiaalia. Bioliiketoimintaa on myös biologisten prosessien, kuten entsyymien tai bakteerien hyödyntäminen 
tuotannossa. Tässä yhteydessä bioliiketoimintaan kuuluvaksi katsotaan laajasti kaikki biojalostamotoiminnan alan 
arvoketjujen osat ja toiminnot (esimerkiksi biojalostamoissa käytettävien teknologioiden suunnittelu ja valmistus, bioperäisten 
komponenttien yhdistäminen perinteisiin tuotteisiin, kuljetus- ja logistiikkapalvelut, puurakentaminen jne.). 

Seuraavaksi esitetään bioliiketoimintaa koskevia kysymyksiä yrityksenne sekä koko toimialan osalta.

1 = täysin eri mieltä...2...3...4 = ei samaa eikä eri mieltä...5...6...7 = täysin samaa mieltä

Yrityksellämme on

1 2 3 4 5 6 7 

biojalostamotoiminnaksi luokiteltavissa olevaa toimintaa nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

bioliiketoiminnaksi luokiteltavissa olevaa toimintaa  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Yrityksemme näkee 

1 2 3 4 5 6 7 

biojalostamotoiminnan liiketoimintamahdollisuutena nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

bioliiketoiminnan liiketoimintamahdollisuutena  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Bioliiketoimintaan yritystämme ajavat

1 2 3 4 5 6 7 

uudet liiketoimintamahdollisuudet  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

yleisen trendin seuraaminen  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

kumppaneidemme painostus  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

regulaatio/lainsäädäntö  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

uusiutumattomien energialähteiden kalleus raaka-aineina nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Asiakkaamme ovat kiinnostuneita biopohjaisista tuotteista, koska

1 2 3 4 5 6 7 

loppuasiakkaamme saavat lisäarvoa biopohjaisesta tuotteesta
verrattuna muihin tuotteisiin  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

loppuasiakkaamme ovat valmiita maksamaan biopohjaisesta
tuotteesta  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj



loppuasiakkaamme arvostavat kierrätettävää tuotetta nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

biopohjaiset prosessit alentavat valmistuksesta johtuvaa
ympäristön kuormitusta  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

1 = täysin eri mieltä...2...3...4 = ei samaa eikä eri mieltä...5...6...7 = täysin samaa mieltä 

Bioliiketoiminta mahdollistaa

1 2 3 4 5 6 7 

uusien tuoteinnovaatioiden syntymisen  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

uusien prosessi-innovaatioiden syntymisen nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

uusien palveluinnovaatioiden syntymisen  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

uusien liiketoimintamallien syntymisen  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Bioliiketoiminnan

1 2 3 4 5 6 7 

nykytila Suomessa on rohkaiseva nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

tulevaisuus Suomessa on rohkaiseva nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

kasvu ja yleistyminen Suomessa on lähitulevaisuudessa
todennäköistä  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

kasvu ja yleistyminen maailmanlaajuisesti on lähitulevaisuudessa 
lähitulevaisuudessa todennäköistä  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Bioliiketoiminta 

1 2 3 4 5 6 7 

lisää myyntiämme  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

alentaa valmistuskustannuksiamme  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

vastaa paremmin asiakkaidemme muuttuviin tarpeisiin nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

parantaa yrityksemme kilpailuasemaa  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Seuraavat tuoteryhmät vaikuttavat bioliiketoiminnan osalta potentiaalisilta

1 2 3 4 5 6 7 

biopolttoaineet  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

bioenergia  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

elintarvikkeet  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

elintarvikkeiden lisäaineet  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

kosmetiikka  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

lääkkeet  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

lääkkeiden raaka-ja lisäaineet nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj



desinfiointiaineet  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

suojatekstiilit  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

pakkaukset  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

hiilikuitu  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

komposiitit  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

biomuovi  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

muovin raaka-ja lisäaineet  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

voiteluaineet  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

polymeerit  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

lannoitteet  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

liimat  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

pesuaineet  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

tisleet muiden teollisuudenalojen käyttöön nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

sellu-, paperi- tai pahvituotteet  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

entsyymit  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Muut; mitkä? 

55
66

1000 merkkiä jäljellä

Näemme yrityksemme vahvuuksiksi bioliiketoiminnan osalta 

55
66

1000 merkkiä jäljellä

Näemme yrityksemme heikkouksiksi bioliiketoiminnan osalta 

55
66

1000 merkkiä jäljellä

Mielestämme bioliiketoiminnan kasvua estäviä tekijöitä ovat 

1 = täysin eri mieltä...2...3...4 = ei samaa eikä eri mieltä...5...6...7 = täysin samaa mieltä

1 2 3 4 5 6 7 

EU:n kankeus/hidasliikkeisyys  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

biotuotteiden kannattavuus  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

kuluttajien tietämättömyys  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

kuluttajien alhainen kiinnostus nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj



terveysriskit  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

metsäteollisuuden haluttomuus yhteistyöhön  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

metsäteollisuuden huono kannattavuus  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

bioliiketoiminnan pieni volyymi ei kiinnosta suuria 
metsäteollisuusyrityksiä  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

tutkimuksen ja tuotekehityksen hitaus ja kankeus nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

lainsäädäntö  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

mahdollisuuksista saatavana liian vähän tietoa  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Muut; mitkä? 

55

66

1500 merkkiä jäljellä

Mielestämme julkisen vallan tulisi bioliiketoiminnan edistämiseksi 

1 = täysin eri mieltä...2...3...4 = ei samaa eikä eri mieltä...5...6...7 = täysin samaa mieltä

1 2 3 4 5 6 7 

tukea yrityksiä investoinnein  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

tukea yrityksiä verohelpotuksin  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

tukea yrityksiä rahoitusinstrumenttien avulla  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

tukea alan start-up-yrityksiä erilaisin rahoitusmekanismein  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

tiukentaa säännöksiä ja lakeja  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

panostaa alan tutkimukseen ja teknologioiden kehittämiseen nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

tukea eri toimialojen välistä yhteistyötä  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Muuten; miten? 

55
66

1500 merkkiä jäljellä

Mitkä olisivat mielestänne tärkeimmät toimenpiteet maakuntatasolla bioliiketoiminnan edistämiseksi? 

55

66

Mitkä olisivat mielestänne tärkeimät toimenpiteet valtakunnallisella tasolla bioliiketoiminnan edistämiseksi? 

55



66

 

III YHTEISTYÖ MUIDEN YRITYSTEN KANSSA 

Seuraavassa esitetään kysymyksiä ja väittämiä yrityksenne olemassa olevista ja tavoittelemista yhteistyösuhteista. 
Kysymyksissä, joissa on annettu vastausvaihtoehdot, voit vastata valitsemalla sopivan vaihtoehdon. Kysymyksissä, joissa ei ole 
annettu vastausvaihtoehtoja, voit vastata kirjoittamalla vastauksen sille varattuun tilaan.

 
Yrityksemme tekee yhteistyötä 

1 = täysin eri mieltä...2...3...4 = ei samaa eikä eri mieltä...5...6...7 = täysin samaa mieltä

1 2 3 4 5 6 7 

pk-yritysten kanssa  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

suurten yritysten kanssa  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

energia-alan yritysten kanssa  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

suuren metsäalan yrityksen kanssa  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

osana laajempaa verkostoa, joka koostuu useista toimijoista  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

tutkimus- ja kehittämistoiminnoissa  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

bioliiketoimintaan liittyen  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 
Yrityksemme olisi valmis tekemään enemmän yhteistyötä 

1 2 3 4 5 6 7 

pk-yritysten kanssa  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

suurten yritysten kanssa  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

energia-alan yritysten kanssa  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

suuren metsäalan yrityksen kanssa  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

osana laajempaa verkostoa, joka koostuu useista toimijoista  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 
Suuren metsäalan yrityksen kanssa toimiessa vetovastuu yhteistyöstä olisi 

1 = omalla yrityksellä...2...3...4 = molemmilla tasapuolisesti...5...6...7 = suurella yrityksellä

nmlkj 1 nmlkj 2 nmlkj 3 nmlkj 4 nmlkj 5 nmlkj 6 nmlkj 7

 
Yrityksemme odottaa saavansa yhteistyökumppanilta 

1 = täysin eri mieltä...2...3...4 = ei samaa eikä eri mieltä...5...6...7 = täysin samaa mieltä

1 2 3 4 5 6 7 

teknologiaresursseja  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

tukea tutkimus- ja kehittämistoiminnassa  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

jakeluyhteistyötä  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

markkinointiyhteistyötä  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

tuotantoyhteistyötä  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj



hankintayhteistyötä nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

muuta; mitä: 

55
66

Yrityksemme on valmis tarjoamaan yhteistyökumppanille 

1 = täysin eri mieltä...2...3...4 = ei samaa eikä eri mieltä...5...6...7 = täysin samaa mieltä

1 2 3 4 5 6 7 

teknologiaresursseja  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

tukea tutkimus- ja kehittämistoiminnassa nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

jakeluyhteistyötä  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

markkinointiyhteistyötä  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

tuotantoyhteistyötä  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

hankintayhteistyötä  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

muuta; mitä: 

55
66

Yrityksemme on valmis jakamaan yhteistyökumppanin kanssa 

1 = täysin eri mieltä...2...3...4 = ei samaa eikä eri mieltä...5...6...7 = täysin samaa mieltä

1 2 3 4 5 6 7 

tietoa  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

ydinosaamista nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Bioliiketoiminnan alueella meitä kiinnostaa 

1 2 3 4 5 6 7 

yritysten välinen liiketoiminta (esim. tukkukauppa)  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

kuluttajamarkkinat (esim. luontaistuotekauppa)  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

tuotteen valmistaminen alihankintana toisen yrityksen 
tuoteportfolioon (jonkun muun brandin alaisena)  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Bioliiketoiminnassa tarjoaisimme tuotteitamme 

1 2 3 4 5 6 7 

suoralla asiakaskontaktilla nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

telemarkkinoinnin keinoin (puhelimitse, sähköpostitse jne.) nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

fyysisessä myymälässä/liiketilassa  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

verkkokaupassa  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj



myyntiagentin välityksellä nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Tuotteiden jakelu tapahtuisi 

1 2 3 4 5 6 7 

yrityksemme koordinoimana (suoraan asiakkaalle tai 
tukkuliikkeelle ilman välikäsiä)  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

verkoston yhteisen jakelukanavan kautta nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

suuren yhteistyöyrityksen kautta  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

yhteistyöverkoston veturiyrityksen kautta nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Muuten; miten? 

55
66

100 merkkiä jäljellä

Meillä on kiinnostusta toimia bioliiketoiminnan yritysverkoston 

1 2 3 4 5 6 7 

veturiyrityksenä  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

aktiivisena yritysjäsenenä  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

ei-aktiivisena yritysjäsenenä nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Meillä on mahdollisuus toimia bioliiketoiminnan yritysverkoston 

1 2 3 4 5 6 7 

veturiyrityksenä  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

aktiivisena yritysjäsenenä nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

ei-aktiivisena jäsenenä  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Seuraavat liiketoimintamallit ovat yrityksellemme kiinnostavia bioliiketoimintaa ajatellen 

1 = ei lainkaan kiinnostava...2...3...4 = jonkin verran kiinnostava...5...6...7 = erittäin kiinnostava

1 2 3 4 5 6 7 

Bulkkituotteen valmistaminen  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Astetta kehittyneemmän tuotteen valmistaminen nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Useamman asiakasryhmän saavuttaminen (suurempi liikevaihto 
sekä suurtuotannon etuja).  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Muiden toimijoiden tuotteiden ja ratkaisujen käyttäminen oman 
tuotetarjonnan täydentämiseksi  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Riskejä jakamassa on useampia kumppaneita  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Verkostomainen toiminta on luonteenomaista toiminnallemme nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Olemme keskeinen toimija "liiketoimintaekosysteemissämme" nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj



Voit antaa palautetta ja/tai lisätietoja alla olevaan tilaan: 

55

66

1500 merkkiä jäljellä

Halutessasi voit antaa hankkeen toteuttajille luvan ottaa sinuun tai yritykseesi yhteyttä vastauksiasi tai Biotuli-hankkeen 
tulevia tapahtumia koskien: 

nmlkj Minuun saa ottaa ottaa yhteyttä antamiani vastauksia koskien

nmlkj Minuun saa ottaa yhteyttä Biotuli-hankkeen tulevia tapahtumia koskien

Jos annoit edellisessä kohdassa luvan otaa sinuun yhteyttä, anna yhteystietosi: 

Nimi 

Sähköposti 

Yritys / Organisaatio 
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