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Liikevaihto 
yhteensä
60 mrd €

Osuus 
työllisistä

13%

Osuus 
viennistä

26%

Suomen hyvinvointi perustuu biotalouteen

2025 mennessä Suomi tavoittelee 
biotalouden tuotoksen 
kasvattamista 100 miljardiin euroon 
ja tämän kasvun myötä 100 000 
uutta biotalouden työpaikkaa. 

Biotalous yhdistää puunjalostusta, 
kemiaa, energiaa, rakentamista, 
teknologiaa sekä ravinto- ja 
hyvinvointiratkaisuja.

Suomen biotaloudesta noin puolet 
on metsäbiotaloutta. 
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Kestävää kasvua 
biotaloudesta 

Biotaloudesta ihmisille kestävää 
hyvinvointia

Suomen biotalousstrategian pääteema
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Biotalous on talouden seuraava aalto

BKT ja
Hyvinvointi

Luontaistalous

Fossiilitalous

1900 2014 2030

Biotalous:
• Käyttää biologisia luonnonvaroja  kestävästi tuotteiden, energian, ravinnon ja 

palveluiden tuottamiseen

Pyrkii:
• vähentämään riippuvuutta fossiilisista raaka-aineista
• ehkäisemään ekosysteemien köyhtymistä 
• edistämään talouskehitystä ja luomaan uusia työpaikkoja

BKT ja
Hyvinvointi
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Biotalous nousee ihmisten tarpeista

Uusiutumattomille raaka-aineille 
on pakko löytää vaihtoehtoja.

• Ilmastonmuutos
• Uusiutumattomien raaka-

aineiden niukkuus jne…

Väestön 
kasvun vuoksi 

2030 
maailmassa 
tarvitaan:

50 % 
enemmän 

ruokaa

45 % 
enemmän 
energiaa

30 % 
enemmän 

vettä
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Biotaloudessa ihmisten ja ympäristön 
hyvinvointi ovat keskiössä 

Biotaloudessa kestävyys ja kasvu ovat 
tasapainossa
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Biotalouden tulevaisuus tehdään 
yhteistyöllä

• Innovaatiot, yhteistyö ja 
teknologioiden yhdistäminen tekevät 
Suomesta todellisen biotalouden 
edelläkävijän.

• Suomessa on vahva metsäalan, 
teknologian, rakentamisen, energian, 
kemian sekä elintarvike- ja terveysalan 
osaaminen. 

• Me olemme yhdessä kehittäneet 
uudenlaista osaamista, teknologioita 
ja ratkaisuja.
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Tehokkuutta yhteistyöllä ja teollisuusaloja 
yhdistämällä

– Uusiutuvaa energiaa yhdistettynä sellun ja paperin, sähkön ja lämmön sekä 
paikalliseen kaukolämmön tuotantoon

– Liikenteen biopolttoainetta sellun tuotannosta syntyvästä mäntyöljystä
– Bioöljyä hakkuutähteistä yhdistettynä sähkön ja lämmön tuotantoon
– Biokaasua kuoresta yhdistettynä sellun tuotantoon
– Bioetanolia ja biokaasua talous- ja teollisuusjätteistä (esim. sahanpurusta)
– Polttoainetta ja biotuotteita ligniinistä yhdistettynä sellun tuotantoon
– Puu - muovikomposiittia yhdistettynä paperin ja sahatavaran tuotantoon
– Tekstiilikuitua liukosellusta puuvillaa korvaamaan
– Kosmeettisia aineita ja ruoan lisäaineita puusta ja muista metsän tuotteista
– Puurakenteita asunnoissa ja kaupunkien ympäristörakentamisessa
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Yhteistyötä Suomen biotalousstrategian 
toteuttamisessa

1. KILPAILUKYKYINEN BIOTALOUDEN 
TOIMINTAYMPÄRISTÖ

2. UUTTA LIIKETOIMINTAA BIOTALOUDESTA

3. VAHVA OSAAMISPERUSTA BIOTALOUDELLE

4. BIOMASSOJEN KÄYTETTÄVYYS JA KESTÄVYYS
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Biotalouden 
kestävät ratkaisut 

ovat Suomen 
hyvinvoinnin ja 
kilpailukyvyn 

perusta 
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Biotalouden kokonaisuus
• Suomi  erottautuu metsäbiotaloutena
• Metsäbiotalous koostuu metsä-, energia- ja kemian alan arvoketjuista

Energia     

Ag
ro

Kuva: European Commission
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Biotalous tarkastelee kokonaisia arvoketjuja ja 
ekosysteemejä

Puunjalostus

Kemia

Energia

Ruoka

Rakentaminen

Ekosysteemipalvelut

Bio-
massat

Tuotteet
Osaaminen

Biotalous hyödyntää puhtaita teknologioita 
(cleantech) tuottaessaan tuotteita ja palveluita 

kestävästi. 
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Mitä kaikkea on jo nyt ja mitä on tulossa?
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Puu, moderni ratkaisu urbaaniin 
rakentamiseen

Kuvat: Stora Enso
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Puuta sisältävä 
rakennettu ympäristö 
lisää tutkitusti ihmisen 

hyvinvointia

Puurakentamisella 
voidaan saavuttaa 

15–30 % tavanomaista 
pienempi hiilijalanjälki

Uusien innovaatioiden 
ansiosta puusta 

voidaan tehdä entistä 
monipuolisempia 

ratkaisuja 
sisustamisessa ja 

talonrakennuksessa

Puun käyttö rakentamisessa 
lisää hyvinvointia
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Maailman luokan integrointi jalostaa puuta 
monipuolisesti

Kuvat: UPM18.11.2014



Biotuotetehtaat yhdistävät suur- ja 
pk-teollisuutta

Lähde/Kuvat: Metsä Group18.11.2014



Sananpuru - jätteestä monipuoliseksi raaka-aineeksi

Kuva: st1

Sahanpurun tie biopolttoaineeksi

Terminen 
esikäsittely Hydrolyysi Käyminen Tislaus 90%

Etanoli

Jätevesi

Ligniini-
polttoaine

Hyödykkeet
• Vesi
• Jäähdytysvesi

Sivutuotteet
• Tärpätti
• Furfuraali
• Hiilidioksidi

Veden kierrätys

Jalostus polttoaineeksi

Entsyymejä Hiivaa

Veden poisto Sekoitus

Energia
- Höyry
- Sähkö

Sahanpurusta tehdään sähköä, lämpöä, erikoispaperia sekä 
sisustus- ja julkisivulevyjä. Tulevaisuudessa myös bioetanolia

Kuva: Tälli Oy

Fortum

Kuva: Fortum
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Tulevaisuuden tehtaat ja tuotteet ovat vielä 
monipuolisempia

Lähde/Kuvat: VTT18.11.2014



Jalostusarvoa metsäbiotaloudesta
• Miten maksimoidaan jalostusarvo?
• On etsittävä optimaalista tuote- ja palvelujakaumaa

Ar
vo

/y
ks

ik
kö

Raaka-aineen/markkinoiden potentiaali

Palvelut

Kosmetiikka
Kemikaalit

Rehut/Ruoka
Uudet biotuotteet

Innovatiiviset puutuotteet
Puurakentamisen valmisteet

Pakkaukset ja paperit

Bioöljy/Liikenteen biopolttoaineet

Sellu- ja kuitutuotteet

Perinteiset puutuotteet

Sähköä ja lämpöä

€/yks. * yks.
= kok. arvo

Maksimoidaan:
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Yhteenveto

• Biotalous lisää ihmisten ja ympäristön hyvinvointia
• Innovaatiot, integrointi ja yhteistyö tekevät Suomesta 

biotalouden edelläkävijän
• Biotaloudessa puusta on moneksi – miten  maksimoidaan 

hyöty?
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Kannattaa kysyä 
suomalaisilta!

www.biotalous.fi

Lähde: TEM
Työ- ja elinkeinoministeriö
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