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Biotalous on seuraava talouden aalto

Biotalous on osa talouden uutta aaltoa, jossa resurssiviisaus ja 
luonnonvarojen kestävän kehityksen mukainen hyödyntäminen 
toimivat teknologisina, taloudellisina ja sosiaalisina ajureina. 



Biotaloudella pyritään vastaamaan 
nopean väestönkasvun haasteisiin

• Vuonna 2030 maailmassa tarvitaan 50 % 
enemmän ruokaa, 45 %  enemmän 
energiaa ja 30% enemmän makeaa vettä.

• Sininen biotalous eli vesiluonnonvarojen 
kestävä hyödyntäminen on 
maailmanlaajuisesti keskeisessä osassa tämän 
kestävyyshaasteen ratkaisussa.



Väestön kasvu myötä kilpailu 
tilasta kasvaa

- Pinta-alasta > 70 % vettä
- Vain 3% ravinnosta tulee
vedestä



Ravinnon tuotanto on muutoksessa 
(sininen vallankumous)



Levät

• Levät ovat tehokkaita bioraaka-aineiden 
tuottajia
• Ne voivat kaksinkertaistaa massansa jopa neljässä 

tunnissa tai vieläkin nopeammin. 

• Tarvitsevat paljon vähemmän vettä ja lannoitetta 
kuin muut kasvit.

• Öljynsaanto on jopa yli satakertainen tavallisiin 
öljykasveihin verrattuna.

• Elintarvikkeiden ja muiden lisäarvotuotteiden 
tuotantopotentiaali myös korkea.



Nopeasti kasvava makean veden tarve 
korostaa puhtaiden vesivarojen ja 

vesiosaamisen merkitystä
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Asian merkitys kasvaa 
kansainvälisesti



Sininen biotalous Suomessa

• Lähtökohdat:
– Suomi on makean veden suurvalta. Pitkä merenranta 

– Korkea ja monipuolinen osaaminen

– Hyvä kansainvälinen maine

• Monessa uudessa strategisessa asiakirjassa tunnistettu vesien ja 
meren sekä niihin liittyvien biomassojen strateginen merkitys 
sekä vahva kasvupotentiaali
– Kansallisessa biotalousstrategia (2014)

– Hallituksen luonnonvaraselonteon päivitys (2014)

– MMM:n tulevaisuuskatsaus (2014)

– Hallitusohjelma (2015)



Kalavarat

Vesistöjen
kasvibiomassat

Pohjavedet

Vesiviljely

Aineettomat
arvot

Ruoka Teknologia ja
osaaminen

Energia

Sininen biotalous Suomessa?

Ravinteet

Pintavedet



Veteen perustuvien liiketoiminta-alueiden 
arvo on väh. 8,5 mrd €

11

milj. € lähteet lisätietoja

Vesiliiketoiminta 4 000 FWF 2013 arvio jäsenyritysten 
veteen liittyvästä 
liiketoiminnan arvosta

Energia 520 Aalto 2008 vesivoiman tuottama 
sähköenergia

Kalatalous 735 Pokki ym. 2013 ammattikalastus, 
vesiviljely, jalostus ja 
kauppa

Virkistyskäyttö 3 253 TEM 2014, SYKE arvioitu 75% osuutena
luontomatkailusta 
sekä rantakiinteistöjen 
virkistyskäytön arvona



Kotimaisen kalan osuus



Kotimaisen kalan tuotannon lisääminen ja 
kauppataseen parantaminen on 

kansantaloudellisesti merkittävä asia



Matkailu,
Blue care







”Insanity: Doing the 
same thing over and 
over again and 
expecting different
results.”

Albert Einstein
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Miten tästä eteenpäin?





Sininen biotalous hallituksen kärkihankkeena

• Sinisen biotalouden toimenpiteessä seuraavat kokonaisuudet:

1. Kansallisen kehittämissuunnitelman ja Pohjoismaiden sinisen 
biotalouden tiekartan laatiminen ja toteuttaminen 

2. Kokeiluhankkeiden toteuttaminen (uuden sukupolven 
vesiviljelyteknologiat ja vesistöihin joutuneiden ravinteiden 
hyödyntäminen)

3. Vesivientiohjelman toteuttaminen

4. Hallinnollisten ohjauskeinojen kehittäminen, painopisteenä kestävän 
vesiviljelytoiminnan kasvun mahdollistaminen

• Kärkihankerahoitus alustavasti 5 M€ 2016-18. Strategista julkista rahoitusta, 
jolla luodaan edellytyksiä uudelle liiketoiminnalle. 

• Sinistä biotaloutta edistetään lisäksi muilla käytössä olevalla 
rahoitusinstrumenteilla (esim. EMKR, yritystuet, T&K –rahoitustuet).



Sinisen biotalouden ”työkalupakki”

Pohjoismainen yhteistyö (1,3 M€) 2016-2018

- Pohjoismainen sinisen biotalouden tiekartta
- Tunnistettujen toimenpiteiden edistäminen 

yhteistyössä muiden pohjoismaiden kanssa 

Sinisen biotalouden kärkihanke 2016-2018

- Kansallinen kehittämissuunnitelma
- Vesivientiohjelma
- Kokeiluhankkeet
- Hallinnollisten ohjauskeinojen kehittäminen

Meri- ja kalatalousrahasto 2015-2023

- Kalatalouden innovaatio-ohjelmat
- Kalatalouden investointituet
- Menekinedistäminen
- Ympäristötoimet
- Kansallisen yhdennetyn meripolitiikan edistäminen

Vesiluonnonvarojen 
kestävään 
hyödyntämiseen 
perustuvien 
elinkeinojen kasvu

Vesiluonnonvarojen 
suojelun tason 
parantuminen



Kansallinen kehittämissuunnitelma ja 
Pohjoismainen tiekartta

• Kansallinen kehittämissuunnitelma

– MMM laatii yhteistyössä YM:n ja TEM:n kanssa kehittämissuunnitelman. 
Suunnitelma valmistuu toukokuun loppuun 2016 mennessä. 

– Valmistelutyö tehdään avoimesti ja osallistavasti. Valmistelutyötä avustavat 
Luke ja Syke. Työn ohjaamiseen asetetaan keskeisistä ministeriöistä ja 
edistäjätahoista koostuva ohjausryhmä

– Kärkihankerahoitusta suunnataan kehittämissuunnitelman toimenpiteiden 
toteuttamiseen.

• Pohjoismainen sinisen biotalouden tiekartta

– Valmistelutyö ja tiekartan toimeenpano toteutetaan yhteistyössä muiden 
Pohjoismaiden kanssa. Tavoitteena tiekartan vahvistaminen 2016. 

– Tiekartan valmisteluun ja toteuttamiseen on saatu 3-vuotinen rahoitus 
Pohjoismaiselta ministerineuvostolta (1,34 milj. euroa). 

– Tiekartan valmistelu kytketään kansallisen kehittämissuunnitelman laadintaan

– Tiekartan toimenpiteet rahoitetaan pohjoismaisella rahoituksella



Kansallinen kehittämissuunnitelma

• Pystyttävä vastaamaan keskeisiin kysymyksiin:

– Miten nyt käytetään vesiluonnonvaroja?

– Mitkä ovat tulevaisuuden käytön mahdollisuudet ja 
prioriteetit?
• Lyhyen ja pitkän aikavälin mahdollisuudet

– Mitä pitää muuttaa nykyiseen käytäntöön verrattuna?

=> Määritetään visio, rajaukset ja tunnistetaan 
kehittämispolut (tavoitteet, toimenpiteet, vastuut, 
rahoitus ja aikataulut)



Tavoitellut lopputuotokset

1. Lisääntyvät investoinnit, uusia työpaikkoja, uutta 
liiketoimintaa

2. Omavaraisuuden parantaminen, kauppataseen 
tasapainottaminen

3. Uusia liiketoimintasektoreita, vesibiomassoihin perustuvia 
arvoketjuja

4. Uutta tutkimusta, innovaatioita ja tiedon lisäämistä. 
Yhteistyötä ja kumppanuutta.

5. Ympäristön suojelun tason parantaminen



Sininen biotalous on vain termi. 
Se antaa kuitenkin signaalin 

muutoksesta. 

On aidosti tehtävä asioita 
uudella tavalla!



“Take care of the ocean and the 
ocean will take care of you!”


