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Pohjois-Pohjanmaan biotalouden kehittämisen tavoitteena 

on luoda hyvinvointia alueelle ja tuottaa lisäarvoa asiakkaille 

maailmanmarkkinoilla.

Uusien teknologioiden ja uusien tuotteiden avulla aluees-

ta kehitetään todellinen biotalouden edelläkävijä. Alueen bio-

tuotteiden markkinointia tukevat jäljitettävyys ja pohjoisten 

tuotteiden laatuominaisuudet. Maakunnan pohjoinen sijain-

ti, toimiva biotalous ja osaaminen ovat ainutlaatuinen yhdis-

telmä globaalisti. 

Biotalouden kasvun edellytyksenä ovat investoinnit ja 

kaikkiin arvoketjuihin syntyvä elinvoimainen, alueeseen si-

toutunut pk-sektori. Alueen tarjoamien mahdollisuuksien 

tunnettavuutta lisäämällä myös kansainväliset yritykset inves-

toivat maakuntaan. Raaka-ainepohjaan soveltuvat biojalosta-

mot vauhdittavat kehitystä.

Suurien puurakenteiden tuotannon monipuolistuminen 

vahvistaa mekaanisen puunjalostuksen arvoketjua entises-

tään. Yhtenä kehityskohteena ovat suuren mittakaavan kon-

septirakentamiseen sopivat tuotteet. 

Luonnontuotemarkkinoilla on kysyntää maku- ja terveys-

ominaisuuksiltaan laadukkaille erikoistuotteille. Alan kasvuun 

päästään parantamalla raaka-ainetuotannon varmuutta, mm. 

teollinen marjanviljely, ja kehittämällä teollista marjanviljelyä 

ja jalostusta alueella.   

Alueen turvevaranto on erittäin suuri ja turve on hinta-

kilpailukykyinen. Turpeen jalostusta kehitetään korkeamman 

jalostusasteen tuotteiksi mm. kemiallisen jalostuksen kautta.  

Turpeen uusiutuvia käyttötapoja, tuotantoalueiden jälkikäyt-

tömuotoja ja turvetalouden vesiensuojelua kehitetään.    

Alueen vahvalla ICT-osaamisella lisätään biotalouden 

tuottavuutta merkittävästi käyttämällä sovellusmahdollisuu-

det jalostusketjujen kaikissa vaiheissa. Kymmenien prosent-

tien tehostuminen tätä kautta on täysin mahdollista, sillä so-

vellusmahdollisuuksia on jalostusketjujen kaikissa vaiheissa, 

alkutuotannossa, raaka-ainelogistiikassa ja tuotantoprosessi-

en ohjauksessa. Myös alueen muu tekninen osaaminen tehos-

taa tuotantoa. 

Ravinne- ja muiden materiaalikiertojen sulkeminen on bio-

talouden monien osa-alueiden kasvun edellytys, sillä avoimet 

kierrot aiheuttavat ympäristöhaittoja. Vesistöjen ravinnekuor-

mituksen hallinta on olennainen kysymys vesiviljelyssä, turveta-

loudessa ja maa- ja metsätaloudessa. Kun biotalouden jalostus-

prosessien tuhka, lietteet ja muut sivuvirrat palautetaan kier-

toon voidaan saavuttaa sekä tuotanto- että ympäristöhyötyjä.
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TAVOITTEET

• Houkutteleva 
 investointikohde
•  ICT-osaamisen 
 hyödyntäminen 
 biotalouden eri 
 arvoketjuissa
• Jäljitettävyys esille 
 elintarvikkeisiin ja 
 luonnontuotteisiin
• Suurien puuraken-
 teiden monipuolinen 
 tuotanto
• Luonnontuotteiden 
 valikoiva teollinen 
 tuotanto ja 
 jalostaminen
•  Turvevarojen 
 uusiutuva käyttö ja 
 korkean arvolisän 
 tuotteet
•  Suljetut ravinne- ja 
 materiaalikierrot

MISSIO

Biotuotteet, jotka 
tuottavat lisäarvoa 
asiakkaille Suomessa 
ja maailmanmarkkinoilla

PÄÄMÄÄRÄT

• Biotalous 
 hyvinvoinnin lähteeksi
•  Edelläkävijä-
 biotalousmaakunnaksi
•  Houkutteleva 
 investointikohde
•  Elinvoimainen 
 bio-PK-sektori
•  Pohjoinen alkuperä 
 markkinaeduksi

AVAINTEEMOJEN JA 
AVAINHANKKEIDEN
TOTEUTTAMINEN

Piniferin biovoiteluaineet ovat biolo-
gisesti hajoavia tuotteita, kertovat 
tuotespesialisti Hanna-Mari Arvio ja 
projektipäällikkö Risto Anttinen. 
Kuva: Kaleva / Risto Rasila

Luonnontuotemarkkinoilla on kysyn-
tää maku- ja terveysominaisuuksil-
taan hyville erikoistuotteille.

Pohjoisten elintarvikejalosteiden 
markkinointia. 
Kuva: Pohjois-Pohjanmaan liitto
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Kaikissa strategisissa tavoitteissa edistyminen kasvattaa 

maakunnan biotalouden vuotuista liikevaihtoa vuoteen 

2030 mennessä 2 miljardilla eurolla ja työllisyysvaikutusta 

4 000 työpaikalla. Taloudelliset vaikutukset hyödyttävät 

sekä kasvukeskuksia että maaseutua. 

Määrällisesti suurin kasvu on odotettavissa puunjalos-

tuksen arvoketjussa, esimerkiksi puurakennetuotteissa. 

Nopein kasvu syntyy kansainvälisille markkinoille pääse-

vissä uusissa tuotteissa arvoketjusta riippumatta. 

Biotalouden laajalla kehittämiselle on huomattavia, 

suurelta osin myönteisiä ympäristövaikutuksia.  Kasvihuo-

nekaasupäästöjen ja vesistökuormituksen väheneminen 

sekä maisema- ja elinympäristömuutosten hallinta ovat 

keskeisiä biotalouden kehitystyön ympäristötavoitteita.    

Biotalouden kehittämisstrategian toteutumista koordi-

noi Pohjois-Pohjanmaan liitto; strategiaa tarkennetaan oh-

jelmakaudella. Luonnonvarakeskuksella, Oulun yliopistol-

la, ammattikorkeakouluilla ja muilla osaajilla on keskeinen 

rooli avaintoimenpiteiden toteuttamisessa. Avaintoimenpi-

teiden toteuttamisessa on käytettävissä useita kansallisia 

ja EU:n rahoituskanavia. Muut biotalouteen, kuten luon-

nonvarojen käyttöön liittyvät ohjelmat tukevat kehitystyö-

tä. Biotalouden kehittäminen kytkeytyy vahvasti mm. maa-

kunnan ilmasto- ja energiastrategioihin ja niiden tavoittei-

den saavuttamiseen. Biotalouden tutkimus on ratkaisevas-

sa roolissa osaamisen kehittämisessä pitkällä tähtäimellä.

Pohjois-Pohjanmaan 
biotalouden kehittämisen 
avaintoimenpiteet 2015–2020

Ohjausryhmän priorisoimat lihavoitu.

Teema: Biotalouden yleiset toimintaedellytykset, biotalous-

visio ja liiketoimintamahdollisuudet tunnetuksi. 

Teema: Biotalouden yleiset toimintaedellytykset, alueen 

raaka-ainepohjaan soveltuvat biojalostamokonseptit.

Teema: Puunjalostuksen arvoketjun uudistaminen. 

Hankeaihiot: kemiallisen metsäteollisuuden sivuvirrat, sa-

hateollisuuden sivuvirrat, puurakentaminen (suuret raken-

teet), puunhankinnan uudet mallit, puuntuottamisen uudet 

mallit

Teema: Bioenergiatuotteet.

Hankeaihiot: bioenergian toimijaverkkojen kehittäminen, 

hajautetut pienenergiakonseptit – palvelukonseptit, taloudel-

linen CHP, biokaasutushankkeiden kannattavuus, täsmäpel-

lettien arvoketjuanalyysi ja liiketoimintamallin kehittäminen; 

energiabiomassojen terminaalien, kuivauksen, laadunhallin-

nan ja varastoinnin kehittäminen

Teema: Elintarvikejalostuksen arvoketjun kehittäminen.

Hankeaihiot: jäljitettävyyden hyödyntäminen alueen ravin-

to- ja luonnontuotteiden markkinoinnissa, perunan jalos-

tusarvon nosto, kalatalouden, vesiviljelyn ja kalanjalostuk-

sen kehittäminen, kannattava maatila 

Alateema: Marjoista liiketoimintaa

Teema: Biotalouden innovaatiot ja uudet tuotteet.

Hankeaihiot: biopohjaisten erikoiskemikaalien valmistus pe-

rustuen paikallisiin luonnonvaroihin, ICT-osaamisen integ-

rointi biotalouden arvoketjuihin, C1-kemian osaaminen, 

korkean arvonlisän tuotteiden teknologiat (alueen osaami-

seen ja raaka-ainepohjaan perustuvat)

Alateema: Turpeen uudet käyttömuodot

Teema: Materiaali- ja ravinnekierrätys.

Mittavat taloudelliset vaikutukset

Kannen kuvat: • Antti Heinonen syöttää maitoaihioita pakkauskoneeseen Valion Oulun meijerillä. Kuva: Kaleva / Jukka Leinonen 
 • Rypsi, öljykasvi. Kuva: Taimi Mahosenaho • Sahatavaraa Oulun satamassa. Kuva: Kaleva / Maiju Torvinen 
 • Oulussa toimiva mäntyöljyn jalostaja Arizona Chemical. Kuva: Kaleva / Pekka Peura

Puunjalostuksen arvoketju on Pohjois-Pohjanmaan 
biotalouden tärkein osa-alue, ja siihen kytkeytyy 
eniten mahdollisuuksia. Kuvat: puinen design-
lampunvarjostin, puuhaketta ja kuorta, muovi-puu 
-komposiittia (Oulun yliopiston materiaalitekniikan laboratorio). 
Metsäkuva: Risto Mulari, muut: Pohjois-Pohjanmaan liitto.
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Puh./Tel.  +358 (0)40 685 4000
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kokonaisuudessaan osoitteessa: www.pohjois-pohjanmaa.fi/B77

Oulun yliopiston valmisteleman osatyö Pohjoinen biotalous, 

näkökulmia ja mahdollisuuksia Pohjois-Suomessa, Oulun yliopiston tuotantotalouden tutkimusraportti 2/2014 osoitteessa:

http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-0593-9

Alkutuotanto
798 milj. €/v

MetsätalousMaatalous

Turkistarhaus
Luonnontuotteet

Paperi ja sellu

Lääkeaineet

Biotuotteiden jalostus 2 324 milj. €/v

ElintarvikkeetSahaus, puutuotteet

Orgaaniset kemikaalit

Energiatuotteet
410 milj. €/v

Turvetuotanto

Sähkö ja lämpö

Jätteiden käsittely
140 milj. €/v

Pohjois-Pohjanmaan nykyinen biotalous toimialojen liikevaihtona.
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