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Ohjelma
9.00 Tervetuloa, 

Riikka Leskinen, Valonia

Murrosareenat osana sinisen biotalouden edistämistä
Liisa Kolehmainen, Demos Helsinki

9.15 Millaisin askelin kohti sinisen biotalouden murrosta Varsinais-Suomessa? 

Helena Valve, Suomen Ympäristökeskus SYKE

Kommenttipuheenvuoroja ja keskustelua

Risto Veivo, Turun Kaupunki

Katriina Partanen, Pro Kala ry

Anni Karhunen, Varsinais-Suomen ELY-keskus

Petteri Partanen, Varsinais-Suomen liitto

10.20 Miten työ jatkuu? 

Aleksis Klap, Varsinais-Suomen liitto

10.30 Tilaisuus päättyy



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

• Miten hukatut resurssit voidaan kääntää lisäarvoa
tuottavaksi liiketoiminnaksi?



Mikä on murrosareena?

“Areena on työpajatyöskentelyn sarja, jossa tuoteaan konkreettinenvision 
ja edetään

muutostavoitteiden ja esteiden kirkastamiseen…

muutospolkujen jäsentämiseen...

välittömien toimien ja kokeilujen listaamiseen.

Luodaan mahdollisuus toimien konkretisoinnille, oppimiselle ja uudenlaisille 
verkostosuhteille.”

-- Sampsa Hyysalo (2017)



Muutoksentekijät 
Varsinais-Suomessa

Muutostiimi

• 18 murroshenkistä asiantuntijaa

Fasitiimi

• Valonia ja Varsinais-Suomen liitto

• SYKE

• Aalto yliopisto

• Demos Helsinki



Murrosareenat osana 
sinisen biotalouden 

edistämistä 

Liisa Kolehmainen, 
Demos Helsinki



• Suomen Akatemian yhteydessä toimivan Strategisen
tutkimuksen neuvoston rahoittama tutkimushanke

• 2018 – 2020 (2023)

• Tutkii edellytyksiä Suomen vesistöjen kestävään
hyödyntämiseen

• Kehittää tutkimustietoon perustuvia sääntelyvälineitä
ja sekä antaa politiikkasuosituksia

• Tukee tuotannonalojen uusiutumista

BlueAdapt – Sopeutuva 
hallinta luo sinistä kasvua 
Suomelle 



• Suomen Akatemian yhteydessä toimivan Strategisen
tutkimuksen neuvoston rahoittama tutkimushanke

• 2018 – 2020 (2023)

• Tutkii edellytyksiä Suomen vesistöjen kestävään
hyödyntämiseen

• Kehittää tutkimustietoon perustuvia sääntelyvälineitä
ja sekä antaa politiikkasuosituksia

• Tukee tuotannonalojen uusiutumista

BlueAdapt – Sopeutuva 
hallinta luo sinistä kasvua 
Suomelle 

”Yhteiskunnallisesti 
merkittävää ja 

vaikuttavaa 

korkeatasoista tiedettä, 
jonka avulla etsitään 

konkreettisia ratkaisuja 

suuriin ja monitieteistä 
otetta vaativiin 

haasteisiin. 

Yhteistyö 

tiedontuottajien ja -

hyödyntäjien välillä koko 
hankkeen ajan on 

tärkeää.” 



• Prof. Anna-Stiina Heiskanen, (SYKE), 
hankkeen johtaja

• Prof. Jukka Similä, Lapin yliopisto 
(oikeustiede)

• Prof. Markku Ollikainen, Helsingin 
yliopisto (taloustiede)

• Prof. Otso Ovaskainen, Helsingin 
yliopisto (ekologia)

• Dr. Helena Valve, SYKE 
(ympäristöpolitiikka)



Millaisin askelin kohti 
sinisen biotalouden 
murrosta Varsinais-

Suomessa?

Helena Valve, SYKE 



Murrosareenan tulokset

http://bit.ly/murrosareenan_tulokset_varsinaissuomi

Helena Valve

Suomen ympäristökeskus/ BlueAdapt-hanke



Murrosareenan kolme 
ydinviestiä

• Kestävien ruokajärjestelmien kehittäminen on murroksen 
ytimessä. Ruokavaliomuutosten ohella on huomioitava 
eläinproteiinin tuotannon kehittämismahdollisuudet ja -
tarpeet

• Julkisen vallan on luotava edellytyksiä murroksen 
edellyttämille investoinneille ja ohjattava liiketoimintaa 
kestävään suuntaan

• Tarvitaan välittömästi käynnistettäviä muutostoimia



1. Uudet siniset tuotteet 
silakasta ja muista 
alihyödynnetyistä 
kalakannoista

2. Ympäristökestävän 
ruuantuotannon murros

3. Varsinais-Suomen 
vesiviljelyn 
kolminkertaistaminen 
ravinneneutraalisti

Kolme murrospolkua



1. Uudet siniset tuotteet silakasta 
ja muista alihyödynnetyistä 

kalakannoista



Lähtökohta ja murrostavoite

• Vain 17 % vuosittaisesta silakkasaaliista elintarvikekäyttöön

• Tavoite: Vuonna 2035 markkinoilla on uusia, Varsinais-Suomesta lähtöisin 
olevia, menestyviä sinisiä tuotteita ihmisten ja lemmikkien 
ravinnoksi. Silakan elintarvikekäyttö kaksinkertaistuu, jolloin suomalaiset 
syövät 10 miljoonaa kiloa silakkaa vuosittain.



Keskeiset
muutosaskeleet
• Sidosryhmä- ja olennaisuusanalyysi silakan 

arvoketjulle

• Alueellinen profiloituminen: Varsinais-Suomi kala-
aitaksi koko Suomelle

• Pienikokoisten kalojen hyödyntämistä tukevat 
innovaatiot 

• Vaikuttava kuluttajaviestintä 

• Kalamassaeinekset: tunnetut yritykset käyttävät 
kalamassaa uudenlaisissa tuotteissa 

• Lemmikkiruoantuottajat hyödyntävät silakkaa 
raaka-aineena

• Uudet teollisuudenalat ja sivuvirtojen 
hyödyntäminen 



2. Ympäristökestävän
ruuantuotannon murros



Lähtökohta ja murrostavoitteet

• Varsinais-Suomessa kotieläintuotanto on osin keskittynyt alueille, joilla lantaa 
syntyy yli alueella viljeltävien kasvien lannoitustarpeen. Jos lantaa levitetään 
pelloille, joiden fosforivarat ovat jo ennestään korkeita, on 
ravinnekuormituksen riski suuri. 

• Tavoite: Vuonna 2035 maakunnassa syntyvät orgaaniset biomassat 
kääntyvät tehokkaasti resurssiksi. Puolet syntyvästä kotieläinten lannasta 
prosessoidaan tehokkaasti ja siitä otetaan energia talteen. Ravinteet 
kiertävät kestävästi. 



Keskeiset 
muutosaskeleet 

• Valtakunnalliset linjaukset ja tuki murroksen 
käynnistymiselle

• Tilakohtaiset ratkaisut

• Vahva kysyntä liikennebiokaasulle

• Orgaanisilla lannoitteilla on kysyntää ja niille sopivia 
levitysratkaisuja

• Keskitetyt laitosinvestoinnit 

• Kehittyneiden kierrätys- ja seoslannoitteiden tuotanto 





3. Varsinais-Suomen vesiviljelyn
kolminkertaistaminen

ravinneneutraalisti



Lähtökohta ja murrostavoitteet

• Varsinais-Suomessa on kalankasvattajia, joilla on resursseja ja halua uudistua 
sekä lisätä kalantuotantoa. Rannikkoalueet ovat kuitenkin rehevöityneitä ja 
kalankasvatuslupien saaminen vaikeaa. 

Parhaimmillaan kalanviljely voisi toimia osana siirtymää kohti kestävää 
eläinproteiinin tuotantoa. 

• Tavoite: Varsinais-Suomen alueen vesiviljelyn kolminkertaistaminen vuoteen 
2035 ravinneneutraalisti. Perkaamattoman kalan määrässä mitattuna kyse 
on noin 8 miljoonan kilon lisäyksestä vuodessa. 



Keskeiset 
muutosaskeleet

• Kalankasvatuksen ympäristöluvituksen tarkastelu

• Ruokapolitiikan rooli

• Sijainninohjauksen ja sen tietoperustan 
kehittäminen

• Kiertovesiviljelyn ja avomerikasvatuksen yhteiset 
kalankasvatusketjut

• Varsinais-Suomen kalankasvatuksen klusteri



Miten työ jatkuu?

Aleksis Klap, Varsinais-Suomen liitto 



Miten työ jatkuu?

Tunnistettu selkeitä tarpeita ja toimijoita niihin:

• Politiikka- ja ohjaustoimet

• Edistämis- ja vaikuttamistoimet

• Tutkimustarpeet ja selvitystyöt

• Konkreettiset kokeilut ja kehittämistoimet

Maakunnallisesti tukee alueen strategioita ja tavoitteita

• Älykäs erikoistuminen

• Maakuntastrategia



Miten työ jatkuu?

Laajojen muutostarpeiden vuoksi edellyttää jatkossa 

monitasoista yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa niin 

alueella kuin kansallisesti

Liiton kumppanuustyö on luonnollinen 

kokoonkutsuja alkuvaiheessa, jonka kautta tulee 

muodostaa jatkoaskeleet raportissa tunnistetuille 

välittömille muutostoimille



Kiitos! 

Pysytään yhteyksissä! 

Erikoistutkija Helena Valve, 

Suomen ympäristökeskus SYKE, 

p. 0295 251 723, 

etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Toimialapäällikkö

Riikka Leskinen, Valonia, 

p. 044 907 5995, 

etunimi.sukunimi@valonia.fi

Sinisen kasvun verkosto, Varsinais-

Suomen liitto, Aleksis Klap, 

p. +358 40 7213 137, 

etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

mailto:etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
mailto:etunimi.sukunimi@valonia.fi
mailto:etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi


BlueAdapt on Suomen Akatemian 
yhteydessä toimivan Strategisen 
tutkimuksen neuvoston rahoittama 
tutkimushanke.

HANKKEEN JOHTAJA

Anna-Stiina Heiskanen
Suomen ympäristökeskus
anna-stiina.heiskanen@ymparisto.fi
+358 29 525 1339

HANKKEEN VUOROVAI KUTUS VAS TAAVA

Mikael Sokero
Demos Helsinki
mikael.sokero@demoshelsinki.fi
+358 40 164 6453

www.blueadapt.fi /Blueadapt @BlueAdapt

mailto:anna-stiina.heiskanen@ymparisto.fi
mailto:mikael.sokero@demoshelsinki.fi




Konsortion jäsenet


