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Mitä on Suomen maaseutu?

• Suomen maapinta-alasta on metsämaata (22,84 milj ha/ n. 75%), 
peltoa (alle 10%) ja vesiä (n.10%)

• alle 5% on rakennettua aluetta

• Metsistä suojeltu tai rajoitetussa metsätalouskäytössä 2,9 
milj.ha (13 % metsäalasta) -> korkein osuus Euroopassa

• Suomen puuvarat Euroopan 5:s suurimmat (Venäjän, Ranskan, 
Ruotsin, Saksan jälkeen)

• Suomi on yksi Euroopan maatalousvaltaisimmista maista

– maaseutuväestön osuus n. 30 %

• Väestötiheys 17,4 as./km2 (vrt. EU-27 114,7 / km² as./km2)
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Maatilojen määrä laskee edelleen

• 52 775 maatalous- ja puutarhayritystä v. 2014 ( 87% 
perhetilaa) 

• tilojen määrä väheni 1 vuodessa 1 600 kpl (n. 3%).

• arvio:  v. 2016 alle 50 000 maatilaa

• peltomaata käytössä 2,27 milj ha; 1/3 vuokralla;  ei vähene

• tiloista 65% kasvinviljelytiloja, 30% kotieläintiloja, loput 
”sekatiloja” (2 tai useampi tuotantosuunta)

• 15% kaikista tiloista lypsykarjatiloja

• Pohjois-Savon ELY:n alueella 3758 maatilaa, joista 1117 
lypsykarjatilaa (v. 2014)
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Maaseutuelinkeinot- luonnonvaraelinkeinot-

paikkasidonnaisuus ominaista
Tuotanto ja prosessointi vaatii tilaa 
Eri tuotantomuodot- erilaisia ehtoja sijoittumiselle
Luonnonvara-alojen  kehitys voimakasta
Synergia, yhteistyö , uudet tavat toimia



ALUEIDEN  TUOTANTO- TUOTANTOALUEIDEN LUKUISAT RESURSSIT

UUUSIUTUVIEN LUONNONVAROJEN HYÖDYNTÄMINEN – >

MUUTTAA, MUOKKAA, PALAUTTAA JA KEHITTÄÄ



Biotalousstrategia- tavoitteita ja 
mahdollisuuksia

esimerkkejä
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Biotalous on talouden seuraava aalto

Ennuste : v. 2030
- maailmassa tarvitaan 50 % 
nykyistä enemmän ruokaa 
- 45 % enemmän  energiaa
-30 prosenttia enemmän vettä



Mitä biotalous voi olla…

• uusiutuvia luonnonvaroja käytetään monipuolisesti ja 
kestävästi ravinnon, energian, erilaisten tuotteiden ja 
palvelujen tuottamiseen

• ominaista materiaalien tehokas kierrätys - toisen jäte on 
toisen raaka-aine

• fossiilisten luonnonvarojen riippuvuus vähenee

• ”ekosysteemipalvelujen” toimintaedellytysten 
turvaaminen, arvottaminen ja hyödyntäminen
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Mitä biotalous voi merkitä Suomelle

Tuotos Arvonlisäys Työlliset Vienti

milj. € milj. € milj. €
Ruoka yhteensä 16 093 4 356 128 400 515

Maatalous 4 822 1 658 90 100 0
Elintarviketeollisuus 11 271 2 698 38 300 515

Biotalouden tuotteet yhteensä 29 273 9 317 101 400 13 819
Metsätalous 4 232 2 898 25 000 68
Puutuoteteollisuus 6 870 1 542 36 400 2077
Massa- ja paperiteollisuus 13 653 2 967 23 300 9185
Rakentaminen 9 228 3 344 58 120 100
Kemianteollisuus 1 644 434 1 600 1 347
Lääketeollisuus 1 339 845 4 100 932

Uusiutuva energia 4 033 1 903 5 801 0
Veden puhdistus ja jakelu 610 400 2 700 0
Biotalouden palvelut yhteensä 2 993 1 416 33 900 0

Luontomatkailu 2 737 1 226 32 000 0
Metsästys  85 79 100 0
Kalastus 171 111 1 800 0

Koko biotalous 60 685 20 104 319 321 14 248
Koko kansantalous 375 777 163 424 2 509 500 54 221
Biotalouden osuus 16,1 % 12,3 % 12,7 % 26,3 %

Luvut vuodelta 2011



Tässä on vasta alkua…

Näen vihreää, 
keltaista, punaista

ja sinistä!
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Visio ja tavoitteet

Visio vuodelle 2025
Biotalouden kestävät ratkaisut ovat Suomen 

hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn perusta

Vuoteen 2025 mennessä biotalouden tuotos on 
kasvanut 100 miljardiin ja biotalouteen on syntynyt 

100 000 uutta työpaikkaa.
Tämä on saavutettavissa 4 %:n vuosittaisella kasvulla.



Vihreä biotalous

• Metsävarojen käyttö -> lisätään kestävästi

• Puuraaka-aine ->  jalostetaan kotimaassa

• Huolehditaan -> puuperäisten liikennepoltto-

aineiden tuotantoedellytykset

• Turvataan -> pienpuun käyttöön perustuva 

uusiutuvan energian tuotanto

• Puun jalostus -> mahdollisuudet vasta alussa
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Keltainen biotalous
• Hyödynnetään peltobiomassojen, eloperäisten jätteiden 

ja sivuvirtojen sekä lannan sisältämä ravinteet ja energia 
sekä monet arvokkaat orgaaniset yhdisteet  kestävästi ja 
tehokkaasti

• Parannetaan proteiiniomavaraisuutta – pienennetään  
hiilijalanjälkeä, lisätään huoltovarmuutta, kehitetään 
elintarvikejalosteita ja reseptiikkaa 

• Luodaan maaseudulle palveluita ja uusia työpaikkoja –
UUSIA TEOLLISIA AVAUKSIA JA TEKNOLOGISIA 
INNOVAATIOTA
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Sininen biotalous

• Kasvatetaan vesivarojen ja vesiekosysteemien 
tuotantopotentiaalia

• Lisätään vesi- ja kalavarojen sekä vesiviljelyn käyttöä 
ruuan, energian, ravinteiden ja hyvinvointipalveluiden 
tuottamiseen kestävästi
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Punainen biotalous

• luodaan edellytyksiä uusille biojalostamoille ja niiden 
ympärille syntyville yrityksille -

• yritykset hyödyntävät biojalostamoiden sivuvirtoja,  
jätteitä ja tuottavat korkean lisäarvon tuotteita 
vientimarkkinoille

• luodaan edellytyksiä muullekin biotalouspohjaiselle 
yritystoiminnalle yhteistyöalustojen avulla

UUTTA YRITYSTOIMINTAA- INNOVAATIOITA- TEKNISIÄ RATKAISUJA-
LOGISTIIKKAA- UUTTA YHTEISTOIMINTAA..
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Miksi?

esim.

• huoltovarmuus paranee; perustana hyvä osaaminen, 
ravinne- ja energiaomavaraisuus

* kiertotalous kehittyy; uudet tavat tehdä eivät tuhlaa

* uusia yrityksiä syntyy; osaamista ja ideoita yhdistetään 
ennakkoluulottomasti
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Kärkihankkeita esim.

• Biotalouden ekosysteemien rakentaminen

• Ravinteet hyötykäyttöön hyötykäyttöön

• Valkuaisomavaraisuuden kasvattaminen

• Vesi- ja kalavaroihin pohjautuvan liiketoiminnan 

kehittäminen

JA 

KAIKKEA MUUTA,  JOTA VASTA OLLAAN KEHITTÄMÄSSÄ
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Milloin kaavoitusta tarvitaan –

milloin sitä ei tarvita tai siitä on haittaa?

• taajamien rakentamisen ohjaus oltava hallinnassa

• muutoin: millaista rakentamista tulossa, kuinka hyvin 

ennustettavissa?

• kaikkea ei pidä eikä voi ”suunnitella valmiiksi”-

erityisesti uusiutuvat luonnonvarat ja niiden 

innovaatiot eivät toimi kaavoituksen (tai MRL:n) 

ehdoilla 

• arvoja ja arvottamista pohdittava jatkuvasti 

uudelleen- sukkessiokehitys ja  60-80 vuoden syklit
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MAL- uusien haasteiden edessä?

• taajamien ja ympäröivien alueiden vuorovaikutus- kuka löytää?

• maa-ala ei ole ”tulevaisuuden reservi” vaan jatkuva voimavara

• herkkyys ottaa huomioon kehitysituja, lähiruokaa, ketjuuntuvia 
toimintoja, orastavien ja tulevien vuosien- vuosisatojen vielä 
keksimättömiä elinkeinoja ja toiminnan mahdollisuuksia

• varautuminen jo tänään jatkuvaan muutokseen ja 
vaihtuvuuteen- toimintojen muutokset, ja ihmisten liikkuvuus 

• biotalouden prosesseihin ja yhteistyön edistämiseen tehdään 
uusia ohjausvälineitä-

• nykykaavoituksen rooli supistuu ja kapenee- tarvitaan täysin 
uusia toimintatapoja
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Kiitos!

katso lisää biotaloudesta esim.

www.biotalous.fi

ja

hallitusohjelman kärkihankkeet
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