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Mihin tarvitaan sinisen 
biotalouden murrosta?

Siniset resurssit ovat alihyödynnetty voimavara 

Vesiensuojelun esteenä lukkiutuneita tuotannon ja 
kulutuksen malleja

Vähittäinen ”hienosäätö” ei tee tilaa innovaatioille ja 
edelläkävijyydelle

@BlueAdapt
#sininenkasvu



Mikä on murrosareena?

“Areena on työpajatyöskentelyn sarja, jossa tuotetaan
visio ja edetään

• muutostavoitteiden ja esteiden kirkastamiseen
• muutospolkujen jäsentämiseen...  
• välittömien toimien ja kokeilujen listaamiseen.

• Luodaan mahdollisuus toimien konkretisoinnille, 
oppimiselle ja uudenlaisille verkostosuhteille.”

-- Sampsa Hyysalo (2017)

@BlueAdapt
#sininenkasvu



Muutoksentekijät Pohjois-Savossa

Muutostiimi

• 15 asiantuntija, jotka osallistuivat 
yksityishenkilöinä

• Viranomaisia, tutkijoita, yrittäjiä 
tai yritysedustajia, 
kehittämisyhtiöiden 
asiantuntijoita, järjestöedustajia

Fasitiimi

• Savonia ammattikorkeakoulu
• SYKE
• Aalto yliopisto
• Demos Helsinki

@BlueAdapt
#sininenkasvu



Vuonna 2035 Pohjois-Savo on kansainvälisesti tunnettu 
kestävien sinisen biotalouden ratkaisujen kehittäjä ja 
omaksuja, joka tukeutuu toiminnassaan toimialarajat 

ylittävään osaamiseen ja yhteistyöhön. 

@BlueAdapt
#sininenkasvu



Murrosareenatyön tulokset
pähkinänkuoressa

Harri Auvinen, tutkimuspäällikkö, Savonia-amk

12.3.2019



Murrosareenan keskeiset viestit
1. Pohjois-Savossa on vesiensuojelu- ja hoitotoimenpiteiden ohella kiinnitettävä

huomiota vesiin vaikuttaviin ja vesistä riippuvaisten elinkeinojen
kehittämiseen. Sininen biotalous tuottaa lisäarvoa puhtaista vesistöistä ja tukee
vesiensuojelua.

2. Julkisen vallan tulee aktiivisesti tukea kestävää sinistä kasvua.
• Valtiovallalta edellytetään mm. vero- ja tukiratkaisuja, joilla tuetaan 

lisäarvon tuottamista kotimaisista, alikäytetyistä resursseista.
• Pohjois-Savon liitolla ja aluehallinnon viranomaisilla on tärkeä rooli 

murrostoimien koordinoinnissa ja yhteistyöalustojen luomisessa.
• Kunnat voivat vaikuttaa vesistöjen käyttöön ja liiketoiminnan uusiutumiseen 

mm. maankäyttöratkaisuin sekä julkista kysyntää ja julkisia hankintoja 
ohjaamalla.

@BlueAdapt
#sininenkasvu



Kalatalouden murros
• Ammattikalastuksen lupien saantia tulee helpottaa.
• Jalostusliiketoiminnan vahvistaminen on edellytys sille, että järvikala ja 

etenkin vajaasti hyödynnetyt kalavarat saadaan kuluttajien ulottuville 
kilpailukykyisessä muodossa.

• Kalankasvatus ja sen tuottama tasainen volyymi vahvistaa arvoketjuja, 
vähentää riippuvuutta tuontikalasta ja tasaa kalastuksen 
kausivaihteluja. Kiertovesiviljelyyn perustuvan tuotannon edellytyksiä 
tulee aktiivisesti tukea.

• Lisäksi olisi selvitettävä, voisiko vesienhoidon suunnittelussa 
ammattikalastusta tarkastella ravinteita poistavana ja vesien tilaan 
vaikuttavana tekijänä

@BlueAdapt
#sininenkasvu



Vesitiedon ja teknologiaklusterin
murros
• On lisättävä veteen liittyvän tietoa ja tämän ymmärrettäväksi tekemistä.
• Vesiteknologiaklusteria on vahvistettava, jotta maakunnan yritykset 

sekä tutkimus- ja kehittämisorganisaatiot ovat paremmin tietoisia 
toistensa toiminnasta, kuten tuotekehitys- ja innovaatiotarpeista tai 
testausympäristöistä.

• Perustetaan Pohjois-Savon vesisäätiö ja vesipaneeli. Tarvitaan 
riippumatonta asiantuntijaverkostoa, vesipaneelia, joka kerää ja jalostaa 
tutkimustietoa eri käyttäjäryhmille sekä välittää tietoa sekä tuo esille 
haasteita ja kehitystarpeita. Perustettava säätiö rahoittaa vesipaneelin 
toimintaa (Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistys)

@BlueAdapt
#sininenkasvu



Ravinnekierrätyksen murros
• Tarvitaan investointeja maakunnassa tuotettavan naudanlannan 

kehittyneeseen fraktiointiin ja lantabiokaasun tuotantoon.
• Lantabiokaasun jalostamista liikennebiokaasuksi
• Verotus- ja tukiratkaisuja biokaasuajoneuvojen kuluttajakysynnän 

kasvun lisäämiseksi (LVM ja VM)
• Ruotsin mallin mukaista tukea lantabiokaasun tuotannolle (MMM)
• Julkisin hankinnoin tuettua siirtymää, jonka tuloksena lantabiokaasu 

nousee keskeiseksi liikenteen käyttövoimaksi Pohjois-Savossa (mm. 
Kuopion kaupunki)

• Viljelijöiden yhteenliittymien tukemisen ja neuvonnan jatkamista 
(ProAgria, KierRe-hanke)

@BlueAdapt
#sininenkasvu



Vesistö- ja kalastusmatkailun
murros
• On vahvistettava maakunnan palveluntarjoajien ja kehittäjien 

yhteistyötä
• Palvelukonseptien jatkokehittäminen esimerkiksi liiketoimintamallien 

tuen ja koulutuksen avulla. Pitkällä tähtäimellä tavoitteena on 
yksittäisten palveluiden sijaan palvelukokonaisuuksien (mm. majoitus, 
ravitsemuspalvelut, liikkuminen) muodostaminen.

• Alueellisten palvelukärkien (vesistöt, ruoka ja hyvinvointi) 
konkretisointia tulevassa hanketoiminnassa.

• Vastuullisuuden ja kestävyyden tukemista esimerkiksi alueellisia 
vastuullisuussertifiointeja kehittämällä ja järvialuesuunnittelulla.

@BlueAdapt
#sininenkasvu



Polkutyökalu käytännössä: 
askeleet kohti ravinnekierrätyksen 

murrosta
12.3.2019

Helena Valve

@BlueAdapt
#sininenkasvu



Esimerkkinä ravinnekierrätys @BlueAdapt
#sininenkasvu

• Maatalous on Pohjois-Savossa merkittävä vesistöjen ravinne-
kuormituksen lähde

• Maakunta on intensiivisen karjatalouden aluetta

• Lantaa hyödynnetään lannoitteena nurmirehun tuotannossa

• Lannan ravinteita tulisi voida käyttää entistä 
tarkoituksenmukaisemmin samalla kun tarve 
mineraalilannoitteiden käytölle vähenee 

• Lannan ravinteiden kierrätys edellyttää kehittynyttä 
lannan fraktiointia helposti kuljetettaviin ja 
levitettäviin ravinnejakeisiin

• Fraktiointi järkevää osana biokaasuntuotantoa



Prosessi
24.8. Aloitustilaisuus

14.9. Sinisen biotalouden haasteet, ajurit ja epävarmuudet

5.10. Visio: sinisen biotalouden muutostavoitteet Pohjois-Savossa

26.10. Muutospolkujen muodostaminen, osa 1

16.11. Muutospolkujen muodostaminen, osa 2

14.12. Polkujen viimeistely, tulevien toimien tunnistaminen

1.2.2019 Areenan yhteenveto

12.3.2019 Loppuraportin julkistamistilaisuus

26.10. Muutospolkujen muodostaminen, osa 1

16.11. Muutospolkujen muodostaminen, osa 2

14.12. Polkujen viimeistely, tulevien toimien tunnistaminen

@BlueAdapt
#sininenkasvu



Pohjois-Savon ravinnekierrätyksen 
murrokselle asetetut tavoitteet

Päätavoite

Maakunnan lehmänlannasta 
30–40 % on edistyneen 

fraktioinnin piirissä v. 2035

Alatavoite 1:
Investointi (1 kpl) väkevöitettyjen 
orgaanisten (seos)lannoitteiden
valmistamiseen

Alatavoite 2: 
Maakunnassa kattava ja toimiva 
liikennebiokaasun tankkausasemien 
verkosto

@BlueAdapt
#sininenkasvu





Teknologia: 
kehittynyt 
fraktiointi 

Biokaasu-
ajoneuvot

Lanta-
ekosysteemi

Julkinen ja 
palvelu-
liikenne

3 lanta-
ekosysteemiä

Lannoite-
valmisteiden 

tuotanto



MUUTOSASKEL

Lantaekosysteemi
Pohjois-Savossa ensimmäinen 

kehittyneeseen fraktiontiin 
perustuva lantaekosysteemi

2023

TEKNOLOGIA /
MENETELMÄT

Lannan fraktioinnin teknologia 
kypsyy ja muuttuu edullisem-

maksi

LIIKETOIMINTA

Lannan fraktioinnin hyöty 
maataloustuottajille 1-3 senttiä 

maitolitraa kohden

2020

INVESTOINTI

Tuotantolaitosinvestointi 
lietelannan käsittelyyn 

(yhteensä noin 12 miljoonaa 
euroa)

Viljelijöiden yhteenliit-

SÄÄNTELY

Tuki lantabiokaasulle Ruotsin 
mallin mukaan

Hallitus

2023

LIIKETOIMINTA

Ekosysteemi biokaasulaitoksen 
ympärille

Hyödynnetään sivuvirtoja 
biokaasutuotannon lisäämisessä

LIIKETOIMINTA

Yhtenä lopputuotteena 
luomukelpoiset

kierrätyslannoitteet
@BlueAdapt
#sininenkasvu



Muutospolusta nousevia välittömiä toimenpiteitä 
• Viljelijöiden biokaasuyhteenliittymien fasilitointi ja neuvonta

• Liikennebiokaasuinfrastruktuuri Pohjois-Savossa: vaihtoehdot ja 

yhteistyöverkostot 

• Toimet, joilla edistetään biokaasuajoneuvojen kuluttajakysynnän kasvua  

(LVM ja VM)

• Tuki lantabiokaasun tuotannolle (MMM)

• Laaja T&K -ohjelma korkean jalostusasteen kierrätyslannoitteista (Business 

Finland)  

• Joukko- ja palveluliikenteen kalusto biokaasukäyttöiseksi 

• (mm. Kuopion kaupunki)

@BlueAdapt
#sininenkasvu



Paneelikeskustelu



@BlueAdapt
#sininenkasvu
#strateginentutkimus

Lämmin kiitos! 
Jatketaan keskustelua 

Hankkeen mahdollistaa: 


