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Menestystekijä
Maailman onnellisimpana kansana meillä on resurssit ratkoa 

globaaleja haasteita – ja samalla rakentaa biotaloudesta Suomen 
uusi menestystekijä. Puheenvuorossa Leena Niemistö s.2
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S U O M E N  biotalousstrategia tähtää biotalouden arvonlisän kaksin- 
kertaistamiseen ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä 
tavalla ja siten, että Suomi on ilmastoneutraali vuonna 2035. Kun vii-
me vuonna biotalouden osuus kansantalouden arvonlisäyksestä 
oli 12 prosenttia eli 27 miljardia euroa, on helppo nähdä alan tar-
joama valtava kaupallinen potentiaali tulevina vuosina. Jos 
koronapandemia kiihdytti digitaalista murrosta, on Venäjän 
hyökkäyssota Ukrainaan ehdottomasti nostanut biotalouden 
sekä energian että ruoan omavaraisuuden keskiöön. 

ILMASTONEUTRA ALIUDEN saavuttaminen taloudelli-
sesti kestävällä tavalla edellyttää resurssien allokoimista 
biotalouden kasvua edistäviin hankkeisiin. Meillä tulee olla 
riittävää teknologista ja kaupallista osaamista, rahoitus- 
kanavia ja resursseja kansainväliseen kasvuun. Korkeatasoi-
nen teknologinen koulutus- ja tutkimustoimintamme mah-
dollistaa patentoitavien, vihreän kemian ja bioteknologian 
avulla luonnosta johdettujen tuotteiden kaupallistamisen. 
Meillä on rohkaisevia esimerkkejä perinteisistä teollisuuden- 
aloista, jotka ovat menestyksellisesti luoneet nahkansa kehit-
täen ja kaupallistaen innovatiivisia biotuotteitaan. Suuryhtiöt  
kykenevät rahoittamaan biotuotteiden kehittämisen ja kaupallis-
tamisen, mutta onko meillä riittävät resurssit lukuisten lupaavien  
varhaisen vaiheen tuoteaihioiden hyödyntämiseen?    

SUOMI ON  JULKISEN talouden osalta vaikeassa tilanteessa. Silti mei-
dän tulee tehdä kauaskantavia ratkaisuja rahoituksen suhteen. Tämä 

tarkoittaa osaamiseen ja koulutukseen satsaamista lisäämällä kor-
keakoulujen aloituspaikkojen määrää siten, että huomioidaan 

myös lisääntyvä tarve houkutella kansainvälisiä opiskelijoita 
Suomeen. Julkinen ja yksityinen TKI-toiminta tulee nostaa 

kohti neljän prosentin BKT-tavoitetta, ja Business Finlandin 
rahoitus tulee turvata pitkällä tähtäimellä. Yksityiset sijoit-
tajat, VC- ja pääomasijoittajat tuovat yhtiöihin merkittävää 
osaamista etenkin kaupallistamisvaiheessa – pääomasijoit-
tajien portfolioyhtiöt kasvavatkin kahdeksan kertaa verrok-
kejaan nopeammin. Biotalousyhtiöt näyttävät säilyttävän 
myös markkinaturbulenssissa arvostuksensa verrattain 
hyvin, ja markkinastabiliteettia tukevat myös sijoitus- 
rahastojen ESG-kriteerit.    

OLEMME  MA AILMANKARTALLA kokoamme suurempi 
maa. Maailman onnellisin kansa, jossa matalan hierarkian 

takia verkostoituminen ja innovaatioekosysteemien raken-
taminen on verraten helppoa. Rakennetaan siis biotaloudesta 

”Uusi Nokia”, ja tehdään maailman pelastamisesta Suomen  
uusi menestystekijä. 

Maailman onnellisimpana kansana  
meillä on puitteet tähdätä korkealle  

Leena Niemistö | Hallitusammattilainen, enkelisijoittaja, sarjayrittäjä 

P U H E E N V U O R O 

Metsätalouden sivuvirroista 
syntyy puupohjaisia aterimia

Nature Line Cutleryn  
aterimet valmiste-
taan patentoidusta 

biokomposiitista hyö-
dyntämällä metsäte-

ollisuuden sivuvirtoja.

M aailmassa on meneil-
lään voimakas ku-
luttajakäyttäytymi-
sen muutos. Kulut-

tajat valitsevat ostoskoriinsa yhä 
useammin uudelleenkäytettävän 
vaihtoehdon, ja kertakäyttökult-
tuuria suitsitaan myös lainsäädän-
nöllä. EU:n sisällä vuonna 2021 voi-
maan tullut SUP-direktiivi eli muo-
vituotteiden ympäristövaikutusten 
vähentämistä koskeva direktiivi on 
poistanut markkinoilta muun muas-
sa kertakäyttöiset 
muoviset mehu-
pillit ja aterimet. 

Vuonna 2020 
toimintansa aloit-
tanut Nature Line  
Cutlery Oy on luo-
nut kertakäyttö-
tuotteille kestä-
vän vaihtoehdon. 
Yrityksen innovoi-
mat täysin puu-
pohjaiset, useasti uudelleenkäy-
tettävät kestokulutusaterimet ovat 
löytäneet käyttäjänsä. 

– Myyntimme on moninkertais-
tunut toimintavuosiemme aikana. 
Kuluttajat oikeasti hakevat kestä-
vän kehityksen tuotteita, ja entis-
tä useammin he valitsevat meidän 
tuotteemme kuin kertakäyttöistä, 
sanoo Nature Line Cutleryn myyn-
tijohtaja Petteri Vilkman.

Outokummussa toimivan Nature 
Line Cutleryn tuotteet valmistetaan 
maailman mittakaavassa uniikista, 
UPM:n täysin puupohjaisesta, pa-
tentoidusta EcoAce-biokomposii-

tista, joka on seos havupuukuituja 
ja mäntyöljystä tuotettavaa biopo-
lypropeenia. Raaka-aineen kompo-
nentit saadaan kokonaisuudessaan 
kotimaisen metsäteollisuuden si-
vuvirroista.

Konepestävät ja miellyttävät 
Paitsi ekologisia, Nature Line Cut-
leryn tuotteet ovat hyvin kestäviä. 
Aterimia voi käyttää uudelleen jopa 
satoja kertoja, ja ne voi pestä tavalli-
sen astianpesukoneen normaalioh-
jelmassa muiden astioiden kanssa. 

– Raaka-aineen ominaisuudet 
ovat aivan mahtavat. Tuotteet kes-
tävät pitkälti yli 100 asteen käyttö-
lämpötilaa, eli aterimet eivät vään-
ny tai sula, kun niitä käyttää kuu-
mien juomien tai ruokien kanssa. 
Tuotteet ovat erittäin jäykkiä ja kes-
täviä, ja esimerkiksi yrityksemme 
valmistamat Luxury-sarjan tuotteet 
ovat laadultaan vertailtavissa jopa 
teräsaterimiin. Lisäksi aterinten 
suutuntuma on erinomainen, sillä 
raaka-aine ei siirrä eikä vastaanota 
makuja elintarvikkeista, Vilkman 

kertoo.
Tärkeä osa Na-

ture Line Cutleryn 
vastuullisuutta on 
tuoteturvallisuus. 
Tuotteet testataan 
tarkasti, ja niiden 
turvallisuus elin-
tarvikekäyttöön 
varmistetaan vii-
meisimpien ase-
tusten mukaisesti. 

Yritys kantaa myös yhteiskunnal-
lisen vastuunsa. Niin raaka-aineet 
kuin pakkausmateriaalit ovat koti-
maisia, ja Outokummun-tehtaalla 
tehtävät investoinnit tuovat Suo-
meen ja Pohjois-Karjalan alueelle 
merkittäviä tuloja. Tehdas on tule-
vaisuudessa myös merkittävä työl-
listäjä alueella. 

– Teimme kesällä noin viiden 
miljoonan euron investoinnit, ja 
ensi keväänä käynnistyy tehtaan 
laajennus. Hyvin suuri prosentti 
investoinneista jää Suomeen, ja li-
säksi verotulot – kyllä siitä voi olla 
ihan ylpeä. Tavoitteemme on, että 

vuoden 2025 loppuun mennessä lii-
kevaihtomme on yli 45 miljoonaa 
euroa. Silloin tehdas työllistää jo 
reilu sata henkilöä.

Vastuullisin vaihtoehto
Nature Line Cutleryn slogan kertoo 
yrityksen valmistamien aterimien 
olevan markkinoiden ekologisin 
vaihtoehto. Kyseessä ei ole pelkkä 
markkinointilause.

– Meidän tuotteemme on – käytti-
pä sitä yhden tai 150 kertaa – ylivoi-
maisesti kaikkein vastuullisin vaih-
toehto. Tuotteet saapuvat hiilinega-
tiivisina kauppojen hyllyille, ja mi-
tä useammin niitä uudelleen käytät, 

sen parempi luonnolle. Yrityksem-
me tarina on avoin, tuotteet on tes-
tattu, varmistettu ja koettu turvalli-
siksi, olemme asetusten ja regulaa-
tioiden edellä. Samalla käyttämäm-
me raaka-aine on täysin uusiutuvis- 
ta lähteistä: tuotteemme valmiste-
taan vain hyödyntämällä sivuvir-
toja, eli tarvetta neitseelliselle ma-
teriaalille ei ole. Tuotteemme ei ai-
heuta metsähakkuita emmekä kil-
paile ruokatuotannon kanssa, kos-
ka tuotteissamme ei ole kasvipoh-
jaisia polymeerejä. Lisäksi meidän 
tuotteemme tarjoaa markkinoiden 
ylivoimaisimman käyttökokemuk-
sen. Tämä kaikki on luonut pohjan 

Maailman vastuullisimpia 
kestokulutusaterimia val-
mistuu Outokummussa. 
Kuluttajien valveutunei-
suus ja kestävä kehitys 
antoivat sysäyksen ainut-
laatuiselle innovaatiolle.  
teksti vilma timonen 
kuvat nature line cutlery

vahvalle kasvulle. 
Vilkman toteaa, että maailmaa 

ei valloiteta yksin. Toimiva sidos-
ryhmäyhteistyö on avainasemas-
sa Nature Line Cutleryn tarinassa. 

– Meillä on hyvin läheiset kump-
panuudet pääsidosryhmiemme 
kanssa. UPM toimittaa 99 prosent-
tia käyttämästämme raaka-ainees-
ta. Heidän kanssaan meillä on to-
della symbioottinen tuotekehitys, 
markkinaymmärrys, analysointi, 
tutkimus ja testaus. Yhteistyö tuo 
todellista lisäarvoa. Kumppanim-
me Suomessa tukevat osaltansa yri-
tyksemme pysymistä yhden aske-
leen edellä – luonnollisesti. 

Tuotteiden raaka-aineet ja pakkausmateriaalit ovat kotimaisia. 

“
Aterimia  

voi käyttää  
uudelleen jopa 
satoja kertoja. 

Elomatic edistää yritysten ideoiden jalostamista tuotteiksi. Yrityksen liiketoimintajohtaja Heikki Pirilä 
esittelee Infinited Fiber Companyn kierrätyskuitua, josta hänen päällään oleva t-paita on valmistettu.

Kertakäyttökulttuurista kestävään biotalouteen

M aailmanpoliittinen ti- 
lanne ja luonnonvarojen 
rajallisuus tekevät raa-

ka-aineiden resurssiviisaasta käy-
töstä entistä kriittisempää. Kerta-
käyttötalouden aikakausi on ohi, 
ja fossiilisten raaka-aineiden tilal-
le tarvitaan kestävämpiä ratkaisu-
ja sekä korkeampaa kiertotalousas-
tetta. Elomatic auttaa yrityksiä val-
jastamaan käytettävissä olevat ma-

teriaalit sinne, missä ne tuottavat 
eniten lisäarvoa.

– Raaka-aineiden saatavuuden 
epävarmuus sekä hintojen nousu 
tuovat painetta investointeihin ja 
lisäävät tarvetta korvata neitseel-
lisiä luonnonvaroja kierrätysraa-
ka-aineilla. Biotalouden kehitty-
miseen tarvitaan edistysaskelia 
myös kiertotaloudessa. Mones-
ti materiaaleille olisi löydettävis-

Teollisuuden sivuvirrat 
saadaan hyötykäyttöön 
innovatiivisten ideoiden, 
teollisen prosessitietä-
myksen ja teknologisen 
osaamisen yhdistelmällä.

sä monta uutta elämää enemmän 
kuin ne tänä päivänä saavat. Tällä 
hetkellä esimerkiksi tekstiilijätettä 
päätyy kuulemani mukaan rekalli-
nen kaatopaikalle jokainen sekunti. 
Sen sijaan, että hätiköity ostopäätös 
päätyy jätteeksi, jokaisessa kotita-
loudessa olisi tärkeää miettiä uu-
siokäyttömahdollisuuksia nykyis-
tä pidemmälle, liiketoimintajohta-
ja Heikki Pirilä Elomaticilta herät-
telee ja jatkaa: 

– Materiaalit ovat usein kierrä-
tettävissä vielä kolmannen ja nel-
jännenkin kerran enemmän kuin 
ihmiset ehkä tulevat ajatelleeksi, 
mutta kiertotaloussyklikään ei ole 
ääretön. Neitseellisiä raaka-aineita 
tullaan tarvitsemaan aina, ja jotta 
niitä olisi tulevaisuudessakin saa-
tavilla, tarvitaan viisautta olemas-
sa olevien resurssien käyttöön ko-
ko elinkaaren ajalta. 

Ideasta tuotteeksi
Suomessa on pitkät perinteet ja vah-
va osaaminen erityisesti puukuidun 
uusiokäytössä, mutta käyttämätön-
tä potentiaalia on vielä paljon. Mat-
ka ideasta käytäntöön on kuitenkin 
pitkä, jonka vuoksi moni kehitys-
kelpoinen ajatus jää nykyisellään 
toteutumatta. Elomatic edistää yri-
tysten mahdollisuuksia jalostaa ide-
at tuotteiksi vahvalla teknologisella 
prosessiosaamisella ja toimintaym-
päristön ymmärryksellä.

– Teemme suunnittelu-, konsul-
tointi- ja tuotekehitystyötä sekä pie-

nille toimijoille että tulevaisuuden 
tarpeita varten laitoksiaan uudista-
ville suuryrityksille, joilla on idea 
ja jonkinlaisia labramittakaavan tu-
loksia olemassa. Autamme selvittä-
mään taloudellisen potentiaalin jo 
varhaisessa vaiheessa, jolloin vain 
kannattavia hankkeita lähdetään 
viemään eteenpäin suuria inves-
tointeja vaativassa tuotekehitys-
prosessissa, Pirilä sanoo.  

Kokemus ja laaja-alaiset verkos-
tot teknologiatoimittajiin ja laiteval-
mistajiin yli toimialarajojen mah-
dollistavat näkymän eri teollisuu-
den haaroihin ja materiaalien uu-
delleen hyödyntämisen erilaisissa 
rajapinnoissa. Parhaimmillaan Elo-
maticin prosessi- ja teknologiaosaa-
minen yhdistettynä nerokkaaseen 
ideaan johtaa jo pilotointivaihees-
sa käsistä vietävään tuotteeseen. 

– Hyvänä esimerkkinä tästä on 
yhteistyömme Infinited Fiber Com-
panyn kanssa. Pilotti oli menestys, 
ja nyt IFC laajentaa tuotantonsa 
teolliseen mittakaavaan, Pirilä an-
taa esimerkin yhteistyön tuotta-
masta hedelmästä.

teksti mari korhonen  
kuva suvi laine “

Hätiköity  
ostopäätös ei  
saisi päätyä  

jätteeksi. 
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S olumaataloudella tar-
koitetaan soluviljely-
tekniikoiden hyödyntä-
mistä ruoantuotannos-
sa. Eläin- ja kasvisoluja, 

mikrobeja tai leviä kasvatetaan te-
rästankeissa tuottamaan ruokateol-
lisuuden käyttöön ainesosia, joilla 
voidaan korvata perinteisesti tuo-
tettuja raaka-aineita.

Teknologian tutkimuskeskuk-
sen eli VTT:n Ruokaratkaisut-tii-
min päällikkö Emilia Nordlundin 
mukaan solumaatalous voidaan ja-
kaa kahteen kategoriaan. Molem-
mat teknologiat tarjoavat mahdol-
lisuuden lukemattomien sovellus-
ten kehittämiseen.

– Soluja voidaan joko kasvattaa 
sellaisenaan ravinnoksi, tai niitä 
voidaan käyttää tuottamaan tietty 
ravintoaine, esimerkiksi rasva tai 
proteiini. Ensimmäisestä esimerk-
ki on kauppojen pakastealtaista löy-
tyvä Quorn-sienituote ja jälkimmäi-
sestä elintarviketeollisuuden käyt-
tämät apuaineet, kuten vitamiinit ja 
entsyymit, Nordlund sanoo.

Teknologialla pitkä historia
Solumaatalouden taustalla oleva 
bioteknologia ei ole uutta. Apuai-
neita on valmistettu samalla tek-
nologialla vuosikymmeniä ja hii-
vaa on käytetty oluen panemiseen 
vuosituhansia. Fermentoimalla, eli 
solujen avustuksella, valmistetaan 
myös muun muassa jogurtit, soija-
kastikkeet ja kombuchat.

Suomalaisen solumaatalouden 
uranuurtajana pidetään 1963–1975 
kehitettyä PEKILO-prosessia. Koti-
maisesta maankamarasta eristetty 
pekilosieni saatiin kasvamaan fer-
mentoreissa. Maailman ensimmäi-
nen jatkuvatoiminen sieniproteii-

solumaatalouden

nin tuotantolaitos perustettiin Jäm-
sänkoskelle vuonna 1975. Prosessil-
la tuotettiin metsäteollisuuden si-
vujakeista kestävää rehuproteiinia 
lamavuoteen 1991 saakka. 

Kotimainen startup eniferBio Oy 
on modernisoinut prosessin ja ke-
hittää lopputuotetta arvokkaampiin 
sovelluksiin eläinten ja ihmisten ra-
vitsemuksessa. Kysynnästä ei pitäi-
si tulla pulaa – maailman proteiinin 
tarpeen on arvioitu kaksinkertais-
tuvan vuoteen 2050 mennessä. Sa-
malla esimerkiksi soijan viljelyn ja 
karjankasvatuksen valtavia päästö-
jä on leikattava.

– Ympäristöarvot ja tuotanto-
eläinten hyvinvointi näkyvät yhä 
selvemmin kuluttajien ruokavalin-
noissa, mikä lisää kiinnostusta so-
lumaatalouden tuotteisiin. Suomen 
kattavat panostukset tutkimukseen 
ja tuotekehitystoimintaan, kyvyk-
kyys ruokainnovaatioiden kehit-
tämiseen sekä korkea biotekninen 
osaaminen antavat hyvät lähtökoh-
dat menestyä alalla. Haastavat il-
masto-olosuhteet estävät meitä kil-
pailemasta maataloudessa esimer-
kiksi Keski- ja Etelä-Euroopan kans-
sa, mutta solumaataloudessa Suomi 
on jo nyt johtava maa, pohtii eni-
ferBion toimitusjohtaja Simo Ellilä. 

Solar Foods Oy:n toimitusjoh-
taja Pasi Vainikka muistuttaa, että 
ruokatuotteiden ohella suomalaiset 
yritykset voivat viedä maailmalle 
solumaatalouteen kehitettyä tekno-
logiaa. Peltoalan rajallisuus asettaa 
rajat perinteisten maataloustuottei-
den viennille, mutta teknologian 
vientimahdollisuus on rajaton. So-
lar Foods on tästä hyvä esimerkki. 
Yritys investoi parhaillaan 40 mil-
joonaa euroa ensimmäiseen teh-
taaseen, jossa hiilidioksidista tuo-

tetaan sähköenergian avulla pro-
teiinipitoista mikrobimassaa. Tä-
mä teknologia saattaa tulevaisuu-
dessa olla merkittävä vientituote.

 
Solumaatalous tukee myös 
perinteistä maataloutta
Ellilä, Vainikka ja Onego Bio Ltd:n 
toimitusjohtaja Maija Itkonen usko-
vat solumaatalouden olevan ratkai-
su maailman ruokakriisiin ja ympä-
ristöhaasteisiin. Uudenlainen tuo-
tantotapa mahdollistaa ruokatuot-
teiden valmistamisen tehokkaam-
min, pienemmillä päästöillä ja lä-
hempänä loppukäyttäjiä. Näiden 
ansiosta solumaatalous tukee kes-
tävän ja omavaraisen ruokajärjes-
telmän syntymistä.

– Solumaataloudessakin solu-
viljelmät tarvitsevat ravintoaineita 
kasvaakseen. Perinteiseen maata- 
louteen verrattuna ravintoaineet 
pystytään solumaataloudessa hyö-
dyntämään tehokkaammin. Esi-
merkiksi proteiinia pystytään tuot-
tamaan vähintään kymmenen ker-
taa tehokkaammin kuin eläintuo-
tannossa, Vainikka kertoo.

Alkutuottaja ansaitsee saada 
reilun hinnan tuotteestaan
Solumaatalouden sovelluksiin kes-
kittyneiden yritysten toimitusjoh-
tajat korostavat, että teknologinen 
kehitys ei tule syrjäyttämään perin-
teistä maataloutta. 

– Päinvastoin, solumaatalous 
tarjoaa perinteisille alkutuottajille 
mahdollisuuden saada tuotteistaan 
reilumman hinnan. Maatalousyrit-
täjät suhtautuvatkin solumaatalou- 
teen positiivisesti, Ellilä toteaa.

– Solumaatalous tuottaa ruoka-
markkinoille tehokkaasti ja kestä-
västi esimerkiksi proteiinipitoisia 

Solumaataloudella on potentiaalia kasvaa yhdeksi vientimme  
vetureista. Samalla voimme löytää avaimet globaalin ruoka- ja  

ilmastokriisin ratkaisemiseen. EU:n lainsäädäntö kuitenkin patoaa 
alan kehitystä ja uusien innovaatioiden käyttöönottoa.

teksti tuomas i. lehtonen  kuvat patrik pesonen
Simo Ellilä, Pauliina Halimaa, Pasi Vainikka, Maija Itkonen, Mirva Lampinen 
 ja Emilia Nordlund työskentelevät solumaatalouden parissa.

Solumaataloutta parhaim-
millaan: Pekilo-jauhetta ja 
siitä valmistettuja lihatto-
mia lihapullia, Solein-jau-
hetta ja siitä valmistettua 
maidotonta jäätelöä sekä 
Onego Bion kananmunan 
valkuaisjauhetta ja siitä 
valmistettuja marenkeja.

raaka-aineita, jotka poistavat eläin-
tuottajilta painetta tuottaa ruokaa 
enemmän ja halvemmalla. Eläin-
tuottajat voivat tulevaisuudessa  
keskittyä kaikkein arvokkaimpiin, 
perinteisen ruokakulttuurin tuot-
teisiin, ilman että huoltovarmuus 
vaarantuu. Samalla voidaan paran-
taa tuotantoeläinten elinolosuhtei-
ta ja vähentää ruoantuotannon il-
mastovaikutuksia, Itkonen sanoo.

Itkosen yritys Onego Bio tuottaa 
fermentoimalla kananmunanvalku-
aista ruokateollisuudelle. Itkosen 
mukaan prosessi on perinteistä ka-
nanmunatuotantoa huomattavasti 
kustannustehokkaampi sekä myös 
ympäristö- ja eläinystävällisempi.

EIT FAN -ohjelma kiihdyttää 
startupien kasvua
PEKILO-projektin hiipuessa 90-lu-
vulla solumaatalous eli hiljaisempia 
vuosikymmeniä. 2010-luvun puo-
livälissä tilanne muuttui, kun ruo-
kateollisuus heräsi valtaviin kestä-
vyyshaasteisiin. Samoihin aikoihin 
VTT yhdisti elintarviketutkimuksen 
ja teollisen biotekniikan osaamis-
alueensa. Tutkimus tuotti nopeasti 
tulosta, kun aiemmin eri toimialo-
jen hyödyksi toimineet asiantunti-
jat pääsivät yhteistyöhön. Toimialo-
jen rajapinta synnytti innovaatioi-
ta, joiden ympärille rakentui start- 
up-yrityksiä. Esimerkiksi enifer-
Bion, Onego Bion ja Solar Foodsin 
prosessien taustalla on VTT:llä teh-
ty poikkitieteellinen tutkimustyö. 

– Pitkäjänteinen panostaminen 
solumaatalouden kehitykseen on 
jatkossakin kriittisen tärkeää, jotta 
uusia innovaatioita syntyy ja Suo-
mi voi pärjätä alalla kansainvälises-
ti. Tähän tarvitaan valtiovallan tu-

kea muun muassa tutkimus- ja in-
novaatiorahoituksen muodossa, 
Nordlund sanoo.

VTT:llä on tärkeä rooli solumaa-
talouden toiminnan kiihdyttäjänä. 
VTT:n Co-creation Manager Mirva 
Lampisen mukaan tutkimusorga-
nisaatio johtaa ruokajärjestelmän 
startupien kehittämiseen keskitty-
vää kansainvälisen EIT Food -ver-
koston FAN Helsinki Hub -aksele-
raattoriohjelmaa.

– Aiemmin ohjelma suunnattiin 
kaikille ruoka- ja maataloustekno-
logiaan keskittyneille startupeille. 
Ensi vuonna keskitymme uusiin 
ruoantuotantomenetelmiin, kuten 
solumaatalouteen. Kahden kuukau-
den ohjelman aikana yritykset saa-
vat ohjausta ja tukea VTT:ltä ja Hel-
singin yliopistolta sekä kumppani-
organisaatioilta, Lampinen kertoo.

EIT FANin ovat suorittaneet myös 
globaaleille markkinoille tähtäävät 
Solar Foods ja eniferBio. Yritysten 
toimitusjohtajat kertovat ohjelman 
auttaneen muun muassa kansainvä-
listen yritys- ja sijoittajaverkostojen 
luomisessa, tiimin rakentamisessa 
ja tuotteen kehittämisessä.

EU-lainsäädäntö hidasteena
Startupien kehitystyö ja markki-
nointiponnistelut vaativat runsaasti 
pääomaa. Itkonen, Vainikka ja Ellilä 
tietävät, että suomalaiset solumaa-
talouden startupit kiinnostavat kan-
sainvälisiä sijoittajia. Ala vastaa si-
joittajien ESG-kriteereihin ja tekno-
logiset ratkaisut tarjoavat liiketoi-
minnalle hyvät skaalausmahdolli-
suudet. Suomi tunnetaan myös tur-
vallisena ja luotettavana maana.

Solumaatalouden tulevaisuus 
näyttää lupaavalta. Kapuloita yri-
tysten rattaisiin tuo kuitenkin 

EU-lainsäädännön hitaus. Esimer-
kiksi USA:ssa lainsäädäntö on huo-
mattavasti sallivampi.

– Useimmat solumaatalouden 
tuotteet ovat uuselintarvikkei-
ta, joiden myynti ja markkinoin-
ti EU-alueella vaatii EU-komission 
hyväksynnän. Uuselintarvikkeek-
si katsotaan uudella menetelmällä 
valmistettu tuote tai sellainen tuo-
te, jota ei ole käytetty EU:n alueel-
la merkittävässä määrin ihmisravin-
noksi ennen vuotta 1997. Myyntilu-
van saaminen edellyttää Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomai-
sen EFSAn turvallisuusarvion, ja 
kestää vuosia, kertoo Biosafe Oy:n 
toimitusjohtaja Pauliina Halimaa.

Biosafe auttaa solumaatalouden 
yrityksiä kansainvälisissä lupapro-
sesseissa, tukee tuotteiden viemistä 
markkinoille ja tekee yritysten tuot-
teille arviointiviranomaisten vaa-
timia tutkimuksia. Biosafe edistää 
myös lainsäädännön muuttamista 
solumaataloudelle suotuisammak-
si osana bioteknologia-alan yhdis-
tystä EuropaBioa.

– Lainsäädäntöön tarvitaan pi-
kaisesti muutoksia. Esimerkiksi 
EU:n niin sanottu avoimuusasetus 
2019/1381 on lisännyt byrokratiaa ja 
lupaprosessiin vaadittavaa aikaa, 
ja geenimuunneltuja organismeja 
koskeva lainsäädäntö on vanhentu-
nut uusien teknologioiden myötä. 
Myös viranomaisten toimien tulisi 
olla läpinäkyvämpiä ja ennustetta-
vampia. Jotta EU pärjäisi kansain-
välisessä maatalouden murroksessa 
Kiinaa ja Yhdysvaltoja vastaan, toi-
voisin europarlamentaarikoiltam-
me ja kansanedustajiltamme toi-
mia EU-lainsäädännön muuttami-
seksi. Lakien tulisi tukea innovaa-
tioita, jotka voivat pelastaa maail-

Keino ruokkia 
alati kasvava 
väestömäärä
n Solumaatalous tuo  
perinteisen ruoantuotan-
non rinnalle tehokkaan 
ratkaisun kasvavan väes-
tön ruokkimiseksi.

n Solumaataloudessa  
raaka-aineita tuotetaan 
bioreaktoreissa, joissa  
kasvatetaan esimerkiksi 
mikrobeja tai eläinsoluja.

n Menetelmällä voidaan 
tuottaa esimerkiksi eläin-
peräisiä proteiineja ja  
rasvoja lihankorvikkeeksi.

n Esimerkkejä menetel-
mällä tuotetuista elintar-
vikkeista ovat homesienen 
biomassasta valmistettu 
Quorn sekä ravintolisinä 
myytävät mikrolevät.

n Solumaatalous on myös  
turvallinen menetelmä 
tuottaa ravintoa, sillä sul-
jettuun systeemiin ei pääse 
haitallisia aineita maaperän 
kautta, eikä tuotannossa 
tarvita antibiootteja.

Suomi on

kärkimaa
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Mäntyselän uusi yrityspuisto on täynnä mahdollisuuksia. Kuvassa alueelle rakennettu jätevedenpuhdistamo, jonka ympärille on suunniteltu rakennettavan myös muita biotalouslaitoksia.

Kuusamosta biotalouden veturi

Jari Karsikko ja Mika Mankinen kehittävät biotaloutta Kuusamossa.

Kuusamon Mäntysel-
kään nousevaan yritys-
puistoon sijoittuvat  
nyt tulevaisuuteen  
katsovat bio- ja kierto- 
talousalan yritykset.
teksti jukka nortio 
kuvat keijo lehtimäki

K uusamon kaupunki, ke-
hittämisyhtiö Naturpo-
lis Oy, Kuusamon ener-
gia- ja vesiosuuskun-

ta EVO sekä energiayhtiö Adven 
Oy ovat tehneet puitesopimuksen 
Mäntyselän alueen kehittämisestä. 
Yhteistyössä laaditaan parhaillaan 
suunnitelmaa, joka kattaa muun 
muassa lämpövoimalaitoksen, bio-
kaasulaitoksen sekä kiertotalous-
keskuksen. Kehittämisyhtiön vetä-
mässä ja Pohjois-Pohjanmaan liiton 
rahoittamassa Hiiliviisaan biotalou-
den innovaatioekosysteemi -hank-
keessa selvitetään alueen potenti-
aalia ja etsitään ekosysteemin toi-
minnan kannalta merkittäviä taho-
ja mukaan alueen kehittämiseen.

Kun Kuusamon tulevaisuustoi-
mialan johtaja ja vt. kehitysjohtaja 
Jari Karsikko kertoo syitä yrityk-

sille tulla Mäntyselkään, on ensim-
mäinen alueen yritysten ainutlaa-
tuinen synergia.

Synergialla päästään siihen, että 
yhden yrityksen sivuvirta tai loppu-
tuote on toisen raaka-aine. Tavoit-
teena on ”Zero Waste City”. Syner-
giaan liittyy myös alueen energia-
omavaraisuus.

– Toimijoiden keskinäiset hyödyt 
energiakysymyksissä ovat ilmeiset. 
Alueelle luodaan parhaillaan mallia, 
joka palvelisi kaikkia siellä toimivia 
yrityksiä. Energian hinta ja energia-
tehokkuus pyritään tekemään yri-
tyksille mahdollisimman houkut-
televiksi, Karsikko sanoo.

Kaupungin rooli maanomistaja-
na on kolmas vetovoimatekijä.

– Ehdot yritysten maanvuokral-
le tulevat olemaan varsin kohtuul-
liset. Yli sadan hehtaarin alueella 
mahdollistamme myös laajentu-
mismahdollisuudet, Karsikko lupaa.

Miljoonien investoinnit
luovat satoja työpaikkoja
Yrityspuisto takaa elinkeinojen ke-
hittymisen. Investointien yhteen-
laskettu arvo on parisataa miljoo-
naa. Jo rakentamisvaiheessa syn-
tyy satoja työpaikkoja. Kun kaikki 
suunnitellut toiminnot ovat käyn-
nissä, Kuusamoon syntyy vähin-
tään 150 uutta työpaikkaa.

Työvoimatarve ei tyydyty paikal-
lisesti, joten alueen vetovoima kas-
vaa. Kun ihmisiä muuttaa alueelle, 
piristää se palveluiden kysynnän 
kasvun myötä koko Kuusamoa.

Mäntyselän yrityspuistoon on 
suunniteltu useita logistiikka-aluei-
ta, joista parinkymmenen hehtaa-
rin puutavaraterminaalia jo raken-
netaan. Se hyödyntää tulevien saha-  
sekä lämpölaitoksien tarpeita.

Alueelle valmistui marraskuus-
sa 2021 jätevedenpuhdistamo, joka 
avaa biotalouden toimijoille lukui-

sia synergiamahdollisuuksia.
– Tavoitteemme on saada jäte-

vedenpuhdistamon ympärille sitä 
tukevaa teollisuutta. Puhdistettua 
jätevettä tulee 2500 kuutiometriä 
vuorokaudessa. Sitä voisi käyttää 
esimerkiksi muovijätteen puhdista-
miseen. Laitoksemme lietettä voi-
si puolestaan hyödyntää energia-
tuotannossa, kertoo energia- ja ve-
siosuuskunta EVOn toimitusjohta-
ja Mika Mankinen. 

Jätevedenpuhdistamon lietettä 
hyödyntävän laitoksen investointi-

päätös pyritään saamaan valmiiksi 
tämän vuoden aikana.

Professori Olli Dahl sekä Jyväs-
kylän yliopiston tohtori Sami Tai-
pale tuovat alueen kehittämishank-
keisiin tutkittua tietoa. Parhaillaan 
on meneillään Ympäristöministeri-
ön avustama tutkimushanke, jossa 
selvitetään vedenpuhdistamon liet-
teen hyödyntämistä myös metsän-
lannoituksessa joko yksin tai yhdes-
sä lämpölaitoksen tuhkan kanssa.

Toiminta käynnistymässä
Kiertotalousyhtiö Lassila & Tikan- 
oja teki syyskuussa Mäntyselän 
alueelle tontinvarauksen kiertota-
louskeskusta varten. Kuluttajavas-
tuun alaista jätettä keräävän, varas-
toivan ja jalostavan laitoksen raken-
taminen alkaa keväällä 2023.

– Myös uudenlaisen sahalaitok-
sen kehittäminen alueelle on suun-
nitteilla, Karsikko kertoo.

Kaupunki rakentaa parhaillaan 
katuverkostoa niin, että alueelle 
tuleville yrityksille on infra valmii-
na. Rakennettava yrityspuisto ni-
voutuu mainiosti yhteen Kuusa-
mon luontoarvoja kunnioittavan 
kaupunkistrategian kanssa.

– Luonnonvarojen kestävä hyö-
dyntäminen ja biotalouden edistä-
minen ovat tärkeä osa toimintaam-
me, Karsikko päättää.

Anturiteknologia 
vauhdittaa myös 
vihreää siirtymää

Kaasun tarve ei maailmasta katoa. Biokaasu ja biometaani ovat Pasi Iisakkalan ja Antti Heikkilän mukaan 
tärkeä osa ratkaisua. Vaisalan teknologian avulla niiden tuotanto saadaan taloudellisesti kannattavaksi.

B iokaasuun ja siitä jalostet-
tavaan biometaaniin on 
kohdistunut vuosien saa-
tossa isoja kasvuodotuk-

sia. Mittavamman kaasutehtailun 
tiellä on kuitenkin ollut perinteisen 
fossiilisen maakaasun pitkään ma-
talalla pysynyt hinta sekä sen hy-
vä saatavuus.

Venäjän Ukrainaa vastaan käyn-
nistämän hyökkäyssodan myötä 
globaalit kaasu- ja energiamarkki-
nat ovat kuitenkin kääntyneet ai-
van uuteen asentoon. Sen myötä 
monelle teollisuuden alalle elin-
tärkeän maakaasun rinnalle hae-
taan nyt kiivaasti korvaavia ja vä-
häpäästöisempiä energianlähteitä.

Tähän joukkoon on noussut 
uudelleen myös biokaasu ja sii-
tä jalostettu biometaani, jota voi-
daan käyttää sellaisenaan fossiili-
sen maakaasun sijasta. Toistaisek-
si biometaania on tuotettu pitkälti 
paikallisesti esimerkiksi maatiloilla, 
jätteenkäsittelylaitoksilla ja kaato-
paikoilla. Laajemman energiantuo-
tannon avainpulmia ovat olleet bio-
kaasulaitosten heikot hyötysuhteet, 
tuotannon laatu- ja volyymivaihte-
lut sekä laitosseisokit, jotka käyvät 
kalliiksi myös asiakkaille.

Nyt alalla kuitenkin puhaltavat 
muutoksen tuulet. Biometaanin 
tuotanto tekee uutta nousua, sillä 
kaasun tarve ei maailmasta mihin-
kään katoa, muistuttavat Vaisalan 
Power & Energy -segmentin johta-
ja Pasi Iisakkala ja tuotepäällikkö 
Antti Heikkilä.

– Muutoksen moottorina on kal-
liin maakaasun lisäksi EU:n vihreä 
siirtymä ja sen tiukat päästötavoit-
teet. Mikäli ne aiotaan saavuttaa, on 
fossiilisia polttoaineita korvaavan 
biometaanin tuotanto kymmenker-
taistettava vielä kuluvan vuosikym-
menen aikana, kaksikko toteaa.

Käsiohjauksesta siirrytään 
optimoituun tuotantoon
Tässä kohtaa kuvaan astuu Vaisa-
lan kehittämä ja useissa biokaasu-
laitoksissa testaama anturiteknolo-
gia, jonka myötä biometaanin tuo-
tannosta saadaan entistä resurssite-
hokkaampaa, puhtaampaa ja tasa-
laatuisempaa. Automaatiolla ja etä-
ohjauksella myös laitosten koko ja 
niiden tuotantomäärät saadaan ai-
van uudelle tasolle.

Ja mikä tärkeintä, yhtälö on nyt 
toteutettavissa taloudellisesti kan-
nattavasti. Biometaanin tuotanto-
hinta on ollut noin 80 euroa me-
gawattitunnilta. Paremman tuo-
tannonohjauksen ja kasvavien ja-
lostuslaitosten koon myötä sen odo-
tetaan laskevan noin 50 euroon eli 
nykyhinnoin noin puoleen maa-

kaasun tasosta.
Kun biokaasua tuotetaan pel-

kästään sähköä ja lämpöä tuotta-
valle CHP-laitokselle, prosessia on 
voitu ohjata tyydyttävästi jopa il-
man reaaliaikaista kaasun laadun 
mittausta, sillä kaasun metaanipi-
toisuus on suhteellisen alhainen ja 
pitoisuuden vaihtelu sallittua tie-
tyissä rajoissa.

– Kun biokaasu jalostetaan yli 
95-prosenttiseksi polttoaineena 
käytettäväksi biometaaniksi, se vaa-
tii täsmällisempää ja älykkäämpää 
mittausteknologiaa. Näin kaasun 
tuotannosta tulee tehokasta ja hai-
talliset metaanivuodot pystytään 
minimoimaan, Heikkilä toteaa.

Mahdollisimman pitkälle auto-
matisoidussa ja optimoidussa tuo-
tantoprosessissa raaka-aineet hyö-
dynnetään tarkemmin ja samalla 
materiaalihukka jää pienemmäksi. 
Myös prosessista hukkaan menevän 
metaanin määrä saadaan minimoi-
tua. Samalla biokaasusta erotettu 
hiilidioksidi voidaan ottaa talteen 
ja myydä puhdistettuna eteenpäin.

Parhaimmillaan kyse on lähes 
suljetusta materiaalikierrosta, jossa 
kaikki tuotannon sivuvirrat tulevat 
hyödynnetyiksi jossain muodossa.

– Eikä laitosten tarvitsemasta 
raaka-aineesta tule heti pulaa. Tällä 
hetkellä biokaasuksi mädätettävis-
sä olevista jätteistä jää World Biogas 
Associationin arvion mukaan glo-
baalisti hyödyntämättä noin 98 pro-
senttia, Heikkilä muistuttaa.

Luontevaa jatkoa yrityksen 
aiemmalle osaamiselle
Biokaasun mittaamiseen tarvitta-
va teknologia oli Vaisalassa pitkäl-
ti jo olemassa, ja yhtä sen sovellus-
ta käytettiin muun muassa suurte-
homuuntajien kunnonvalvontaan.

– Biokaasulaitoksissa lisähaastee-
na olivat korrosiiviset epäpuhtau-
det kuten rikkivety, Iisakkala kertoo.

Asiakkaiden kanssa yhteistyös-
sä kehitettyä ”biokaasuversiota” on 
koeponnistettu menestyksekkäästi 
muun muassa Espoon Ämmässuon 
jätekeskuksessa, joka on lajissaan 
yksi Euroopan suurimmista. Muita 
pilottikohteita ovat olleet Kööpen-
haminan jätteenpolttolaitos, jossa 
kehitetään erityisesti hiilidioksidin 
talteenottoteknologiaa sekä Japa-
nin Miurassa toimiva iso jätteenkä-
sittelylaitos, joka tuottaa biokaasua, 
lämpöä ja sähköä. 

– Nyt tuomme ja skaalaamme 
näitä prosessiteollisuudessa testat-
tuja ratkaisuja ja teknologiaa uudel-
le toimialalle. Lopulta kyse on sa-
masta tarinasta, joka alkoi Vaisalas-
sa jo 25 vuotta sitten ympäristömit-
tauksista, Iisakkala toteaa.

Vihreä siirtymä ja maakaasun korvaaminen vaihtoehtoisilla energian- 
lähteillä on yksi kuluvan vuosikymmenen avainhaasteista. Sitä on ratko-
massa myös Vaisala, jonka kehittämälle teknologialle on löytynyt jälleen  
uusi sovellusalue. Vaisalan antureiden avulla biometaanin tuotannosta  
saadaan entistä puhtaampaa, tehokkaampaa ja taloudellisesti kannattavaa.
teksti timo sormunen  kuva joona raevuori

Suomi nousuun biokaasulla?
n Tuotannon moninker-
taistaminen on sekä EU- 
komission että Suomen 
hallituksen agendalla.

n  Biometaanin kysyntä 
kasvaa, kun tuontimaa-
kaasusta pyritään eroon.

n Biokaasua voidaan 
tuottaa maatalouden ja 
elintarviketeollisuuden 
sivuvirroista.

n  Kotimaisena ja uusiu-
tuvana energiamuotona 
se lisää omavaraisuutta.
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Biomassojen ravinteet täytyy saada kiertämään

R avinteiden kierrätyk-
sen tehostaminen on 
ollut Suomen agen-
dalla jo 2010-luvun 
alusta lähtien. Se on 

ollut myös yksi keskeisistä teemois-
ta Suomen viimeisimmissä hallitus-
ohjelmissa. Aihe kiinnostaa vahvas-

ti EU-tasollakin – ravinteiden kierrä-
tys on huomioitu EU:n Green Dealis-
sä ja biodiversiteettistategiassa. Itä-
meren suojelukomissio eli HELCOM 
on puolestaan julkaissut Itämeren 
alueen ravinteiden kierrätyksen 
strategian.

Luonnonvarakeskuksen eli Lu-

ken johtavan asiantuntijan Sari 
Luostarisen ja maa- ja metsätalous-
ministeriön ravinnekierrätyksen eri-
tyisasiantuntijan Sanna Tikanderin 
mukaan lannan ja muiden orgaanis-
ten biomassojen sisältämien ravin-
teiden, erityisesti typen ja fosforin, 
tehokkaampaan ja hallittuun hyö-

Orgaaniset biomassat ovat Suomelle suuri mahdollisuus. Niiden avulla  
voidaan parantaa kotimaista lannoiteomavaraisuutta ja suomalaisten pelto- 
maiden kuntoa sekä vähentää vesistöjen rehevöitymistä ja kasvihuonekaasu-
päästöjä. Rakiti-tutkimushanke tuottaa spesifiä tilastotietoa ravinteiden  
kierrätystä koskevan päätöksenteon ja kehitystyön tueksi.
teksti tuomas i. lehtonen  kuva mikko pääkkönen

dyntämiseen panostaminen on erit-
täin tärkeää monesta syystä.

– Ravinteiden tehokkaampi hyö-
dyntäminen paitsi vähentää vesis-
töjemme ja Itämeren ravinnekuor-
mitusta ja rehevöitymistä, myös pa-
rantaa olennaisesti Suomen lannoi-
teomavaraisuutta sekä ruuantuo-
tannon huoltovarmuutta. Riippu-
vuutta ulkomaisista lannoitteis-
ta ja lannoitteiden raaka-aineista 
voitaisiin vähentää biomassojen 
tehokkaammalla hyödyntämisellä,  
Tikander sanoo.

Omavaraisuuden ja huoltovar- 
muuden näkökulma on Venäjän 
käynnistämän hyökkäyssodan 
vuoksi korostunut, sillä merkittävä 
osa Suomessa käytetyistä lannoit-

teista ja lannoitteiden raaka-aineista 
on tuotu itänaapurista. Ravinteiden 
talteenottoa ja kierrätystä tehosta-
malla ja lannoitusta täsmentämäl-
lä voitaisiin vähentää merkittävästi 
teollisesti tuotettujen väkilannoit-
teiden käyttöä. Ravinteiden kier-
rättäminen toisi myös uusia liike-
toimintamahdollisuuksia.

– Suomi on tähän saakka ollut 
riippuvainen erityisesti Venäjältä 
tuoduista typpilannoitteista sekä 
niiden raaka-aineista. Kansainvä-
linen kriisi ja EU:n Venäjään koh-
distamat pakotteet ovat vaikeut-
taneet lannoitteiden saantia ja sa-
malla kiihdyttäneet niiden hintojen 
nousua. Nyt maataloudessa onkin 
ollut selkeä tarve lisätä kotimais-

ten ravinteiden käytön tehokkuut-
ta, Luostarinen toteaa.

Tehokkuutta prosessoinnilla
Luostarinen ja Tikander painotta-
vat, että Suomessa syntyy runsaasti 
hyödynnettävissä olevia biomasso-
ja. Kierrätettäviä biomassoja ei kui-
tenkaan synny tasaisesti koko maas-
sa, vaan niiden tuotanto ja käyttö-
tarve keskittyvät usein eri alueille.

– Meillä on alueellisia keskittymiä 
eri biomassoille. Paikoin kierrätettä-
viä ravinteita on tarjolla enemmän 
kuin lähialueella tarvitaan. Biomas-
soja on tarpeen prosessoida, jolloin 
lopputuotteita on kustannustehok-
kaampaa kuljettaa. Esimerkiksi fos-
foria ja typpeä voidaan erottaa toi-

sistaan erillisiksi kierrätyslannoi-
tevalmisteiksi. Prosessista riippu-
en voidaan tuottaa samalla uusiu-
tuvaa energiaa, Luostarinen kertoo.

Suomessa on panostettu jo vuo-
sia systemaattiseen ravinteiden 
kierrätykseen. Hallitusohjelmien ta-
voitteiden pohjalta yrityksiä ja maa-
talouden toimijoita on kannustettu 
kehittämään ravinteiden kierrätyk-
sen toimintatapoja.

– Edelleen tarvitaan uusia ideoi-
ta ja innovaatioita niin palveluiden 
kuin teknologioidenkin kehittämi-
seen. Mukaan kaivataan uusia osaa-
jia ja toimijoita myös muilta kuin 
perinteisiltä maatalouden ja tut-
kimuksen aloilta, Tikander sanoo.

Esimerkki valtion satsauksista ra-

vinteiden kierrätykseen on maa- ja 
metsätalousministeriön rahoittama 
ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuk-
sen hallinnoima Ravinteiden kier-
rätyksen kokeiluohjelma. Se on ra-
hoittanut jo useiden vuosien ajan 
erilaisia hankkeita ja investointeja 
ravinteiden kierrätyksen käytän-
nön toimenpiteiden kehittämisek-
si ja käyttöön ottamiseksi.

Ravinteiden kierrätyksen kokei-
luohjelma ja siihen liittyvät inves-
tointituet ovat osoittautuneet tar-
peellisiksi työkaluiksi. Niiden avul-
la on kehitetty ja kehitetään ravin-
teiden kierrätyksen ja biokaasu-
tuotannon ympärille uusia ratkai-
suja, jotka tuottavat kierrätyslan-
noitevalmisteita vaihtoehdoksi vä-
kilannoitteille. Kokeiluohjelmalle 
on myönnetty lisämäärärahaa täl-
le ja ensi vuodelle hallituksen maa-
talouden huoltovarmuuspaketista.

Yksi ravinteiden kierrätyksen 
keskeisistä haasteista on kehitys-
työssä tarvittavan tiedon aukkoi-
suus ravinnevirtojen seurannan 
kokonaisuuden kannalta. Toimen-
piteitä tilanteen parantamiseksi on 
jo tehty, mutta tavoiteltua tasoa ei 
ole vielä saavutettu.

Rakiti parantaa tilastointia
Luke on kerännyt tilastotietoa ra-
vinteiden käytöstä ja kehittänyt 
kaksi sovellusta biomassoja koske-
van tiedon saatavuuden parantami-
seksi. Biomassa-atlas on avoin säh-
köinen työkalu, joka näyttää kierrä-
tettävien biomassojen määriä paik-
katietoina. Ravinnelaskuri on taas  
viranomaiskäyttöön tarkoitettu työ-
kalu, joka mahdollistaa ravinnepi-

14 milj. t

0,40 milj. t

4,4 milj. t

0,42 milj. t 0,67 milj. t

Elintarviketeollisuuden 
sivuvirrat

Yhdyskuntajätevesiliete Biojätteet Ylijäämänurmet Kotieläinten lanta

Kierrätysravinteilla voidaan  
korvata väkilannoitteita

Lähde: Tiedot on koonnut Luonnonvarakeskus vuosien 2018-2021 
tilastotietoihin perustuen.

Väkilannoitteita korvataan enenevästi kierrätetyillä lannoi-
tevalmisteilla, jolloin ravinteiden kokonaistarve ja –käyttö  
ruoantuotannossa laskee. Tämä tukee ruokajärjestelmän 
huoltovarmuutta ja vähentää sen ympäristövaikutuksia. 
Kierrätettävissä olevia biomassoja muodostuu  
Suomessa vuosittain yhteensä 20 miljoonaa tonnia.

toisten biomassojen prosessoinnin 
ja lannoituskäytön suunnittelua 
aluetasolla. Luken ponnistelujen 
ohella useampien tutkimuslaitos-
ten yhteistyönä on toteutettu koon-
tiraportti ravinteiden kierrätyksen 
nykytilasta (Marttinen ym. 2017).

– Suomi on ravinteiden kierrä-
tykseen liittyvän tiedon keruus-
sa monia muita maita edellä, mut-
ta kotimaisessakin tiedonkeruussa 
on haasteita. Aiemmissa projekteis-
sa havaittiin, että tilastot ja tiedon-
keruut eivät usein mahdollista bio-
massojen seurantaa syntypaikaltaan 
loppukäyttöön tai tiedot puuttuvat 
kokonaan, Luostarinen kertoo.

Tilastoinnin parantamiseksi 
maa- ja metsätalousministeriö päät-
ti käynnistää Ravinteiden kierrä-
tyksen tilastointi ja seuranta -tut-
kimushankkeen eli Rakitin. Hank-
keen operatiivisena toteuttajana 
toimii Luke ja rahoittajana maa- ja 
metsätalousministeriö.

– Näimme tarpeelliseksi kehittää 
ravinteiden kierrätykseen liittyvää 
tilastointia, sillä tiedonkeruu eri jär-
jestelmistä ja sen yhteismitallista-
minen on ollut haastavaa. Tarvit-
semme myös indikaattoreita, joiden 
avulla voidaan tarkastella ravintei-
den kierrätyksessä tapahtuvia muu-
toksia. Rakitissa pureudutaan juuri 
näihin haasteisiin, Tikander sanoo.

Tavoitteena on päivittyvä 
tilastokokonaisuus
Viime vuoden helmikuussa käyn-
nistyneessä ja tämän vuoden lopul-
la päättyvässä Rakiti-hankkeessa 
kehitetään menetelmää ravinteiden 
kierrätyksen tilan ja kehityksen seu-

raamiseksi ja siihen liittyvien tie-
donkeruiden kehittämiseksi. 

Tavoitteena on luoda säännöl-
lisesti päivittyvä tilastokokonai-
suus Luken ylläpitämään tietokan-
taan. Indikaattoriin kerätään tieto-
ja muun muassa kierrätettävien bio-
massojen massa-, ravinne- ja orgaa-
nisen aineksen määristä, biomasso-
jen prosessoinnista, maatalouteen 
päätyvien kierrätyslannoitevalmis-
teiden määristä sekä niiden siirty-
mästä syntypaikoiltaan sellaisenaan 
tai prosessoituna loppukäyttöön.

– Hyödynnämme Rakitin tiedon-
keruutyössä pääasiassa olemassa 
olevia tietolähteitä, kuten Ruoka-
viraston tilastoja ja ympäristöval-
vonnan sähköisen asiointijärjestel-
mä YLVA:n tietoja. Lisäksi olemme 
laskeneet maatilojen lannantuotto-
määriä. Tiedonkeruun ohella Raki-
tissa luodaan myös suunnitelma tie-
donkeruun kehittämisestä, jotta ra-
vinteiden kierrätyksen tilastointi ja 
seuranta olisi tulevaisuudessa täs-
mällisempää, Luostarinen sanoo.

Nyt tilastointityössä on pystytty 
tekemään vertailuja vuoden 2017 ti-
lanteeseen. Jatkossa Rakitissa teh-
ty tilastointioperaatio on tarkoitus 
toistaa kehitetyn protokollan mu-
kaisesti kolmen vuoden välein. 

– Tietoa voidaan hyödyntää yh-
teiskunnallisessa päätöksenteossa 
sekä viranomais- ja edunvalvonta-
työssä. Esimerkiksi sidosryhmät ja 
etujärjestöt voivat hyödyntää tilas-
tokantaa ja indikaattoreita, Tikan-
der valaisee.

Indikaattori on vuoden vaihtees-
sa saatavilla Luonnonvarakeskuk-
sen luke.fi/tilastot –sivulla.

Maa- ja metsätalous- 
ministeriön ravinne- 
kierrätyksen erityis- 

asiantuntija Sanna  
Tikander ja Luken  

johtava asiantuntija  
Sari Luostarinen.
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Lietteiden hyödyntäminen lannoitteena takaa maa- ja metsätaloudelle  
nykyistä paremman huoltovarmuuden. Samalla vesilaitokset säästävät  
kustannuksissa jopa 50 miljoonaa euroa vuodessa. 

V enäjän hyökkäys Ukrai-
naan ja siitä aiheutunut 
lannoitepula ovat nosta-
neet julkiseen keskus-

teluun maamme lannoiteomava-
raisuuden. Yara saa vielä kymme-
nen vuotta Siilinjärven kaivokselta 
lannoitteiden raaka-ainetta, mutta 
sen jälkeen tilanne on toinen. Vuo-
sikymmenen päästä meidän on tuo-
tava lannoitteet tai niiden raaka-ai-
neet merien takaa.

Mineraalipohjaisiin lannoitteisiin 
liittyy toinenkin ongelma: ne tuote-
taan uusiutumattomista luonnon-
varoista, joiden käytössä tulee glo-
baalisti jossain vaiheessa raja vas-
taan. Ennen sitä niiden hinnat nou-
sevat, sillä lannoitteiden kysyntä 
kasvaa jatkuvasti.

Kotimaisista sivuvirroista
saa kierrätyslannoitteita
Biopohjaiset ja luonnon kierrosta 
saatavat lannoitteet ovat taloudelli-
nen, ekologinen ja kestävä ratkaisu. 
Puumalalaisen Nanoparin puhdista-

Nanoparin kehittämän ratkaisun avulla miljoonien tonnien painoisista lietemassoista saadaan jalostettua käyttökelpoista kierrätyslannoitetta.  

mo- ja karjatalouslietteitä hyödyn-
tävä teknologia perustuu olemassa 
olevien ja hyväksi havaittujen tek-
nisten ratkaisujen soveltamiseen.

– Kotimaisista sivuvirroista val-
mistetuilla kierrätyslannoitteilla 
voidaan kattaa koko Suomen lan-

noitetarve, Nanoparin toimitusjoh-
taja Jaakko Kuntonen toteaa.

Nanopar yhdisti kaivos- ja pro-
sessiteollisuudessa käytetyn kuivai-
men lietteen prosessointiin. Tekno-
logialla kaikki terveydelle vaaralli-
set taudinaiheuttajat tuhotaan kor-
keassa lämpötilassa. Ratkaisu on ke-

hitetty sopimaan erityisesti yhdys-
kuntajätevesilietteiden käsittelyyn.

Nanoparin ratkaisulle on huimat 
markkinat jo pelkästään kotimaas-
sa. Lietemassoja on valtavat määrät: 
miljoona tonnia puhdistamolietet-
tä, 15 miljoonaa tonnia lehmän lan-
taa ja puoli miljoonaa tonnia hevo-
sen lantaa. Niissä on noin 22 tuhatta 
tonnia fosforia ja runsaasti typpeä, 
jotka voisi kierrättää maa- ja metsä-
talouden lannoitteiksi.

Säästöjä vesilaitoksille
Kuntonen sai idean lietteen hyö-
dyntämiseen, kun hän alkoi toi-
mia Puumalan vesiosuuskunnan 
puheenjohtajana. Osuuskunnan 
300 000 euron vuosibudjetista ku-
luu noin 15 prosenttia siihen, että 
lietettä kuljetetaan Mikkeliin käsi-
teltäväksi. Yhden kuutiometrin kä-
sittelykulu on 80-100 euroa.

– Suomessa menee noin sata mil-
joonaa euroa lietteiden kärräykseen 
ympäri maata, Kuntonen tietää.

Koska Kuntosella on pitkä koke-

mus kuivatustekniikoiden ja ter-
misen kuivauksen hyödyntämi-
sestä, hän alkoi kehittää ajatusta, 
miten teknologioita voisi käyttää 
lietteen kuivatukseen – ja nimen-
omaan niin, että liete saataisiin kä-
siteltyä sen syntypaikalla.

– Infrapunakuivain on minulle 
tuttu, kun edustin teknologiaa yri-
tyksessäni Brasiliassa. Sillä voidaan 

kuivata lietteitä ja muita materiaa-
leja aiempaa paljon tehokkaammin. 
Kun perinteisillä menetelmillä kui-
vataan litra per kilowattitunti, pääs-
tään menetelmällämme kahteen ja 
puoleen litraan per kilowattitunti.

Valmiina tositoimiin
Nanopar on kehittänyt teknolo-
giaansa vuodesta 2018 lähtien. Täl-
lä hetkellä sen teknologialla tuotet-
tuja lannoitteita käytetään muun 
muassa Puumalan golfkentällä. 
Mikkelin Biosairilaan toimitetaan 
tutkimuskäyttöön 40 jalan meri-
konttiin rakennettu Paskíer-kier-
rätyslannoitteiden valmistuslait-
teisto. Luonnonvarakeskus Lukel-
la on Jokioisissa tutkimuskäytössä 
Nanopar-infrapunakuivain.

Yritys tekee pilottiprojekteja 
myös biokaasulaitosten kanssa, joi-
den mädätysjäännökset ovat hyvää 
raaka-ainetta kierrätyslannoitteelle. 
Laitoksilla on eri linjat puhdistamo-
lietteille ja biojätteille. Biojätteistä 
tuotetusta lietteestä voidaan tehdä 
suoraan kierrätyslannoitteita.

Jätevesipuhdistamoiden liettei-
siin suhtaudutaan toistaiseksi va-
rauksella. Puhutaan muun muassa 
niissä olevista lääkejäämistä, hait-
ta-aineista ja raskasmetalleista.

Nanopar on teettänyt Eurofinsil-
lä analyysit Helsingin, Mikkelin ja 
Puumalan jätevedenpuhdistamojen 
lietteistä, joissa on havaittu, että nii-
den lääkejäämät ja haitta-ainemää-
rät ovat varsin pieniä ja mittausto-
leranssien rajoissa. Raskasmetallien 
määrät olivat myös selkeästi sallittu-
jen pitoisuuksien alapuolella. 

– Luke on tutkinut jo pitkään lie-
tepohjaisia lannoitteita ja todennut 
niiden käytön olevan täysin turval-
lista. Lietteiden saaminen kiertoon 
on tärkeä asia sekä kansantaloudel-
le että huoltovarmuudelle.

Kiertotaloudesta 
säästöjä ja turvaa 
huoltovarmuuteen

“
Toimitusjohtaja Jaakko Kuntonen kertoo lietteiden sisältävän paljon  
fosforia ja typpeä, joita voidaan hyödyntää maataloudessa lannoitteena. 

teksti jukka nortio  kuvat anna-katri hänninen

Kierrätetyillä 
lannoitteilla  

voi kattaa  
koko Suomen 

tarpeet.

Simulointi tarjoaa tietoa  
jäteveden kiertotaloudesta
Mikkeliläinen BEM- 
osaamiskeskus hyödyn-
tää LUT-yliopiston kehit-
tämää simulointimallia, 
jolla voidaan seurata, hal-
lita ja optimoida muun 
muassa jätevedenpuhdis-
tukseen liittyvää materi-
aali- ja energiakiertoa. 
teksti elina jäntti 
kuva anna-katri hänninen

L UT-yliopiston EAKR-ra-
hoitteisessa Sairila-
Sim-hankkeessa kehite-
tään simulointimallia, jol-

la voidaan tarkastella kiertotalou-
den monimutkaista järjestelmää, 
kuten vesihuollon kiertotaloutta.

– Kiertotalous on monen toimi-
jan järjestelmä, johon jokaisen toi-
mijan päätökset vaikuttavat. Jos esi-
merkiksi biokaasulaitoksen tai ve-
silaitoksen toimintaan tulee häiriö, 
kaikkien siihen sidoksissa olevien 

yksiköiden toiminnot sekä materi-
aalien ja energiavirtojen kulku häi-
riintyvät, kuvailee SairilaSim-hank-
keen projektipäällikkö, tutkijatoh-
tori Mika Aalto LUT-yliopistosta. 

Hankkeessa kehitettävän digi-
taalisen simulointimallin avulla 
voidaan tutkia turvallisessa ympä-
ristössä, mitä kiertotalouden järjes-
telmässä tapahtuu, ilman että vai-
kutetaan todelliseen järjestelmään.

– Malli havainnollistaa materiaa-
livirtojen kulkuja visuaalisesti, mi-
kä tarjoaa järjestelmän toiminnasta 
realistisen kuvauksen, Aalto sanoo.

Täydellinen ekosysteemi 
SairilaSim-hankkeessa simulointi-
mallin mahdollisuuksia ja käyttöä 
testataan Mikkelissä sijaitsevassa 
EcoSairilassa. EcoSairila on kierto-
talouden kehittämisalusta, joka yh-
distää yhteiskunnan materiaalikier-
tojen hyödyntämisen ja vedenkäsit-
telyteknologiat. 

– Simulointimallin kehitys vaa-
tii tarkkaa tietoa järjestelmästä. 
EcoSairila ja siellä toimiva Blue Eco-
nomy Mikkeli -osaamiskeskus tarjo-
avat täydellisen ekosysteemin mal-

lin kehittämiseen, koska saamme 
sieltä tarkkaa käytännön tietoa jär-
jestelmän toiminnasta, Aalto toteaa. 

Vesihuollon kiertotalous on pitkä 
ketju, joka alkaa siitä, että jätevesi 
tulee puhdistamoon ja päättyy sii-
hen, että puhdistettu vesi palaa Sai-
maaseen tai vielä puhtaampana esi-
merkiksi teollisuuskäyttöön. 

– Mikkelin puhdistamossa esi-
merkiksi otetaan lämpö talteen ja 
erotellaan siitä biokaasulaitoksen 
käyttöön liete, josta saadaan vie-
lä kaasun lisäksi mädätettä maan-
parannusaineeksi tai lannoitteek-
si. Kun tämä kiertotalouden ketju 
muutetaan biteiksi eli tehdään sii-
tä digitaalinen malli, ketjua voidaan 
seurata, hallita ja optimoida parem-
min, kertoo BEM-osaamiskeskuk-
sen koordinaattori Juha Kauppinen.

Malli auttaa varautumaan
myös häiriötilanteisiin
SairilaSim-hankkeen simulointi-
mallin avulla voidaan esimerkiksi 
tarkastella vesilaitoksen operointia 
ja löytää mahdollisuuksia sen ener-
giatehokkaampaa toimintaan. Sen 
avulla voidaan myös esitellä veden-

käsittelyn kiertotaloutta sidosryh-
mille ja yleisölle. Lisäksi voidaan 
tehdä skenaarioanalyysejä esimer-
kiksi häiriötilanteiden tarkastelua ja 
niihin varautumista varten.

– Kun erilaisista kiertotalousjär-
jestelmän paikoista ja tilanteista on 
kerätty paljon dataa, mallin avulla 
voidaan huomioida myös poikkea-
mia, Kauppinen kertoo.

Kauppinen nostaa ajankohtai-
seksi esimerkiksi häiriötilanteesta 
Helsingissä marraskuussa tapah-
tuneen putkirikkojen sarjan. Tuol-
loin iäkkään putken rikkoutuminen 
muutti putkiverkostossa niin vir-
taussuhteita kuin painetilannetta, 
mikä sai aikaan useamman putken 
rikkoutumisen. Verkoston eri koh-
dista saatu mittaustieto ilmeisesti 
auttoi kuitenkin estämään laajem-
pien vahinkojen syntymisen.

Uniikki testiympäristö
Blue Economy Mikkeli eli BEM- 
osaamiskeskus on erityisesti vesi-
huollon kiertotalouteen keskitty-
vä kansainvälinen osaamiskeskus, 
joka tarjoaa palveluita yrityksille ja 
yhteistyökumppaneille. Keskeinen 

palvelu on testaus- ja pilotointiym-
päristö, johon yritykset voivat tuo-
da omia laitteitaan ja ratkaisujaan. 

– Testiympäristö on ainutlaatui-
nen, koska se rakennetaan suoraan 
täysimittaisen jätevedenpuhdista-
mon yhteyteen. Voimme siis tarjo-
ta paljon laboratorioita isomman 
koeympäristön, jossa virtaa vettä 
peräti 50-100 kuutiota vuorokau-
dessa, Kauppinen sanoo.

BEM-osaamiskeskuksen tärkei-
tä kumppaneita ovat muun muas-
sa Operon Group ja Mipro, joka on 
automaation ja tietoalustan raken-
tamisen asiantuntija.

Käyttäjäpuolella osaamiskes-
kuksen palveluita käyttää esimer-
kiksi japanilainen AWA Paper & Te-
chnological Company, joka kehit-
tää ja valmistaa muun muassa suo-
datinkalvoja vedenpuhdistukseen. 

– AWA Paper aloittaa kalvotek-
nologian testauksen EcoSairilassa. 
Mittausdata siirtyy Japaniin, jossa 
he voivat käyttää sitä omassa tuote-
kehityksessään, Kauppinen kertoo.

Osaamiskeskus  hyödyntää vah-
vasti LUT-yliopiston kehittämän si-
mulointimallin tarjoamaa tietoa.

SairilaSim-hankkeen projektipäällikkö, tutkijatohtori Mika Aalto LUT-yliopistosta ja EcoSairilan Mikkelissä sijaitsevan BEM-osaamiskeskuksen koordinaattori Juha Kauppinen.
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M etsä- ja biotuoteteol-
lisuuden strategia-
konsulttiyritys Vi-
sion Hunters auttaa 

yrityksiä biotuotteiden prosessien 
tehostamisessa, liiketoiminnan ke-
hittämisessä, sekä ratkaisujen kau-
pallistamisprosessin eri vaiheissa. 
Riippumattomalla ja faktoihin poh-
jautuvalla neuvonannolla on tärkeä 
rooli uusien biotuotteiden liiketoi-
minnan kehityksessä.

Teoriassa kaikki fossiilisiin raa-
ka-aineisiin pohjautuvat tuot-
teet voidaan korvata biopohjaisil-
la, mutta kaupallinen toimivuus ja 
skaalautuminen vaativat mittavia 
investointeja.

– Pääoman tarve on valtava, ja 
saavuttaaksemme vihreän siirty-
män tavoitteet, täytyy kaikkien in-
vestointien tukea fossiilisista raa-
ka-aineista irtautumista. Biotalou-
den innovaatiot ovat yksi vihreän 
siirtymän keskeisimmistä mahdol-
listajista, arvioi Vison Huntersin toi-
mitusjohtaja Iris Ollila. 

Rahoitusmarkkinoiden uudet 
velvoitteet nopeuttavat siirtymää, 
jossa taksonomia ja yritysten uudet 
raportointivaatimukset ovat keskei-
sessä roolissa. Uusien biotuotteiden 
kaupallistamiseen liittyy kuitenkin 
toisenlaisia haasteita: uusien raa-
ka-aineiden, prosessien tai mark-
kinoiden kehitystyö vaatii pitkän 
aikavälin sitoutumista eikä pika-
voittoja ole tarjolla. 

Vision Huntersin asiantuntija  
Samuel Leppänen työskentelee ak-
tiivisesti uusien tuotteiden ja liike-
toiminnan kehityksen parissa.

Pohjoismaiden välillä on ak-
tiivinen yhteistyöverkosto, jossa 
yritykset, yliopistot ja tutkimus-
laitokset kehittävät jatkuvasti uu-
sia biotuotteita erilaisiin loppukäyt-
töihin. Pohjoismaat, erityisesti Suo-
mi, ovat edelläkävijöitä biotuotete-
ollisuuden saralla.

Yhteistyö on tärkeää, sillä teol-
lisen mittakaavan tuotantoon täh-
tääviä innovaatioita ei synny ilman 
pitkäjänteistä tutkimus- ja kehitys-
työtä, sekä yritysten sitoutumista 
strategisella tasolla.

– Teollisen luokan tehdashank-
keissa investointikustannukset ovat 
suuria, ja uusien tuoteinvestointi-

Vision Huntersin asiantuntija Samuel Leppänen ja toimitusjohtaja Iris Ollila toteavat, että puuta tulee käyt-
tää siellä, missä vaikuttavuus ja lisäarvon luonti on suurinta. “

Investointien  
tulee tukea  
fossiilisista  

raaka-aineista  
irtautumista. 

Kilpailukykyinen, innovoiva  
ja investoiva biotuotetalous
Fossiilisten korvaaminen 
biopohjaisilla raaka-aineil- 
la on suomalaiselle bio-
tuoteteollisuudelle valta-
va mahdollisuus. Ratkai-
sujen kaupallistaminen 
vaatii muun muassa uu-
denlaista ajattelua ja pit-
käjänteistä kehitystyötä.
teksti outi rantala 
kuva joona raevuori

en takaisinmaksuun liittyy aina epä-
varmuustekijöitä, Leppänen toteaa.

Kannattavuutta pyritään paran-
tamaan raaka-aineen käyttöä tehos-
tamalla ja prosessien tehokkuutta 
parantamalla.

– Esimerkiksi puunkäyttöä voi-
daan tehostaa hyödyntämällä myös 
osa ligniinistä ja hemiselluloosas-
ta, jotka osaltaan korvaavat fossii-
lisia raaka-aineita, kuten esimerkik-
si liimoja, hiilimustaa ja teollisia ke-
mikaaleja. Kiertotalouden filosofi-
an tulee olla läsnä kaikissa proses-
seissa, Ollila mainitsee.

Vahvuutena osaaminen ja 
hyvin hoidetut metsät
Etenkin Suomen vahva osaaminen 
sekä pitkät perinteet metsäteolli-
suudessa ja koulutuksessa luovat 
hyvän pohjan kilpailukykyiselle 
biotuotetaloudelle.
  – Ulkomaiset rahoittajat ovat 
osoittaneet kasvavaa kiinnostus-
ta alan yrityksiä kohtaan ja useita 
monikansallisia hankkeita on vii-
me vuosina käynnistetty Suomes-
sa, esimerkiksi selluloosapohjaisen 
tekstiiliteollisuuden tehtaita, Lep-
pänen kertoo. 

Raaka-aineen osalta Suomella 
on myös vahvat lähtökohdat. Suo-
malaiset metsät ovat hyvin hoidet-
tuja ja kestävän metsänhoidon jat-
kuvaan kehittämiseen panostetaan. 
Venäjän hyökkäyssodan aiheuttama 
geopoliittinen muutos on vaikutta-
nut havupuumarkkinoihin luoden 
kahden markkinan todellisuuden. 
Pohjoismainen sertifioitu havupuu 
on nyt entistä halutumpaa, kun bio-
materiaalien, ennen kaikkea puun, 
kysyntä on kasvanut. Kasvua on 
vauhdittanut kysyntä uusilla teol-
lisuuden aloilla, kuten metalli- ja ke-
mianteollisuudessa, joilla ympäris-
tötavoitteet luovat painetta fossiilis-
ten raaka-aineiden korvaamiselle. 
Myös energiakriisi on lisännyt ky-
syntäpainetta merkittävästi. 

– Kilpailukykyisen toimintaym-
päristön ylläpitäminen ja kehittämi-
nen ovat avainasemassa, kun kor-
kean jalostusarvon biotuoteteolli-
suutta kehitetään Suomeen. Arvon-
luontikyky sekä lainsäädäntö mää-
rittävät lopulta sen, missä puuta ja 
muita biopohjaisia raaka-aineita 
käytetään. Myös kriittinen tarkas-
telu on kohdallaan. On tärkeää ar-
vioida missä loppukäytöissä vaikut-
tavuus on suurinta, Leppänen ja Ol-
lila huomauttavat.

ken avaavat ovia aina vain uusille 
innovaatioille, Åkerlund hymyilee.

Kaupunki luo edellytyksiä 
menestyvälle toiminnalle
Alueen elinkeinoelämän kehittämi-
seen apua tarjoava Business Ääne-
koski edistää yritysten sijoittumis-
ta alueelle tarjoamalla tukea muun 
muassa lupa-asioihin ja osaavan 
työvoiman rekrytointiin.

– Tehtävämme on omalta osal-
tamme edistää alueelle tulevien 
toimijoiden liiketoimintamahdolli-
suuksia ja yhdistää eri alojen osaajia 
synergiaetujen löytämiseksi. Metsä 
Groupin innovatiivinen ote biokier-
totalouteen on tuonut tänne moni-

Äänekosken elinvoimai-
suus ja biokiertotalouden 
liiketoimintapotentiaali  
vahvistuvat entisestään 
rakenteilla olevan meta-
nolin jalostuslaitoksen 
seurauksena. 

Elinvoimaista liiketoimintaa 
ekologisesta transformaatiosta

R anskalaisomisteinen 
Veolia kuljettaa kuntia 
ja teollisuuden alan toi-
mijoita globaalisti koh-

ti ekologisempia ratkaisuja yli 300 
000 henkilön asiantuntemuksen 
voimin. Vesien, jätteiden ja ener-
gian hallintaan sekä resurssien vii-
saampaan hyödyntämiseen ratkai-
suja kehittävä yhtiö perustaa nyt 
ensimmäisen metanolin puhdis-
tuslaitoksen Suomeen Metsä Fib-
ren kanssa tehdyn yhteistyösopi-
muksen seurauksena. Vuonna 2024 
valmistuva puhdistamo tulee jatko-
jalostamaan Metsä Fibren Äänekos-
kella sijaitsevan biotuotetehtaan 
sivuvirtoina syntyvän metanolin 
muun muassa biopolttoaineeksi 
liikennekäyttöön.

– Nykyisellään Metsä Fibren teh-
taan selluprosessissa syntyvä raa-
kametanoli poltetaan uudelleen-
käytettäväksi tehtaalla, mutta puh-
distamalla tämä sivuvirtoina synty-

vä raaka-aine saadaan hyödynnet-
tyä siellä, missä se tuottaa eniten 
lisäarvoa. Metanolin puhdistuslai-
tos tukee Veolian strategista tavoi-
tetta kehittää raaka-aineiden saata-
vuutta, käytettävien resurssien yl-
läpitoa ja fossiilisten raaka-aineiden 
korvaamista kestävämmillä vaihto-
ehdoilla, Suomen maajohtaja Tomi 
Ihalainen Veolialta kertoo.

Yhteensä 50 miljoonan euron lai-
tosinvestoinnin arviolta 12 000 ton-
nin vuotuisella tuotantokapasitee-
tilla edistetään paikallista päästö-
töntä energiaomavaraisuutta ja re-
surssiviisasta tuotantoa. Samalla 
Veolian ja Metsä Fibren pitkäaikai-
nen yhteistyösopimus luo Äänekos-
kelle uusia työpaikkoja ja biotalou-
den liiketoimintamahdollisuuksia.

– Nykyinen maailmantilanne on 
lisännyt tarvetta paikallisesti tuote-
tuille biopolttoaineille ja tällä het-
kellä Suomessa on huutava pula bio-
massoista ja pelleteistä. Koko kon-
sernimme seuraakin Äänekosken 
hanketta suurella mielenkiinnolla, 
sillä sen potentiaali fossiilisten ja 
primäärien raaka-aineiden korvaa-
jana on merkittävä. Liikennekäyt-
töön tulevan metanolin lisäksi puh-
distusprosessissa syntyy etanolia ja 
lannoitusaineita, eikä lainkaan uu-
sia päästöjä ympäristöön.

Paikkakunta pursuaa osaajia
Business Äänekosken elinvoimajoh-
taja Sari Åkerlund on tulevan lai-
toksen tuomista synergiamahdol-

lisuuksista innoissaan. Äänekosken 
perinteet metsäteollisuudessa ovat 
tuoneet kaupunkiin osaamista, jo-
ka lisää kompetensseja paikallisen 
biotalouden kehittämiseen yhdes-
sä elinvoimaisen verkoston kanssa.

– Äänekosken bioekosysteemissä 
ratkaistaan koko maapallon kannal-
ta kriittisiä ilmastokysymyksiä, jot-
ka koskettavat ihan jokaista. Tule-
vaisuudessa pystymme tuottamaan 
paikallisesti entistäkin kestävämpiä 
ratkaisuja yhteistyöverkostomme 
voimin. Osaamisen jakaminen yli 
organisaatio- ja toimialarajojen se-
kä tiivis yhteistyö ja avoin keskus-
teluyhteys yritysten, kaupungin, 
oppilaitosten ja kuntalaisten kes-

Äänekoskesta, perinteikkäästä metsäteollisuuskaupungista, on tulossa biotalousliiketoiminnan veturi. Sen on huomannut myös Veolia, joka investoi paikkakunnalle isoja summia.

puolisen kentän erilaisia toimijoita. 
Tavoitteena on, ettei mitään jakei-
ta mene hukkaan, Åkerlund avaa.

Veolia näkeekin Äänekoskella 
paljon biopolttoaineita ja lannoit-
teita laajemman potentiaalin.

– Emme rakenna laput silmillä 
vain jalostustehdasta, vaan huo-
mioimme yhteistyömahdollisuu-
det energia-, vesi- ja kierrätysasi-
oissa laajasti myös Metsä Fibren 
ulkopuolella. Olemme nyt istutta-
neet Äänekoskelle siemeniä, joista 
kasvaa tulevaisuudessa puita, ja kun 
saavutamme puolen miljardin bis-
neksen, voimme puhua metsästä, 
Ihalainen päättää keskustelun ver-
tauskuvallisesti.

teksti mari korhonen 
kuvat äänekosken kehitys

Veolian uusi puhdistuslaitos muuntaa raakametanolin arvokkaaksi raaka-aineeksi.
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Biotalouden innovaatiot kaipaavat maakunnan, kuntien, yritysten sekä koulutuksen ja tutkimuksen tukea. 
Etelä-Karjalassa metsäteollisuuden perinteisten tuotteiden rinnalle halutaan tuoda uusiutuvista raaka-aineista  

valmistettavia vaihtoehtoja. Tiiviillä yhteistyöllä saadaan aikaan ilmastolle merkittäviä tuloksia.

teksti maisa lampinen  kuvat ville tulkki, fiber-x ja nbg

M aailman väkilu-
ku kohosi kah-
deksaan mil-
jardiin marras-
kuussa. Viimeis- 

tään väestönkasvullisen kehitys-
kulun myötä uusiutumattomat 
raaka-aineet eivät enää riitä tarjoa- 
maan kaikille hyvää elämää, ja il-
mastokriisinkin puolesta niille on 
keksittävä kestävämpiä vaihtoehto-
ja. Metsäbiotalouden innovaatioissa 
lepää merkittävää potentiaalia vih-
reän siirtymän edistäjänä.

Etelä-Karjala on metsäbiotalou-
den suurmaakunta ja edelläkävijä. 
Maakuntaohjelma rakentuu kestä-
vyyden edistämiselle ja vihreään 
siirtymään panostetaan.

– Etelä-Karjalassa metsäteolli-
suuden perinteisten tuotteiden rin-
nalle halutaan tuoda tuotteita uu-
siutuvista raaka-aineista, joten tuo-
tannon sivuvirtojen resurssiviisaan 
hyödyntämisen puolesta tehdään 
valtavasti töitä ja tutkimusta, Ete-
lä-Karjalan liiton maakuntajohtaja 
Satu Sikanen selventää.

Metsäbiotalous on luonut Ete-
lä-Karjalaan hyvinvointia jo toista 
sataa vuotta. Menestyksen jatkumi-
nen vaatii uudistumista ja älykästä 
erikoistumista eli alueen vahvuuk-
sista lähtevän toiminnan tunnista-
mista ja kehittämistä. 

Strateginen työ mahdollistaa 
vihreän liiketoiminnan 
Bio- ja kiertotalouden tulevaisuu-
den tarpeet huomioidaan Etelä-Kar-
jalan liitossa aluekehitysrahoituk-
sen painopisteissä, liikennejärjes-
telmän kehittämisessä ja maakun-
takaavoituksessa. Myös Lappeen-
rannan kaupunki haluaa edesaut-
taa yritysten menestymistä ilmasto-
kestävien periaatteiden mukaisesti.

– Lappeenrannan kaupunki voit-
ti Euroopan vihreimmän kaupun-
gin tittelin 2021 European Green 
Leaf -kilpailussa. Sitoutuminen il-
mastotyöhön tähtää kaupungin ta-
voitteeseen olla hiilineutraali 2030. 
Kaupunki ymmärtää tulevaisuuden 
kehityksen suunnan ja meillä osa-
taan tukea vihreää siirtymää edistä-
vää liiketoimintaa esimerkiksi lupa- 
asioista päätettäessä, Lappeenran-
nan kaupungin ympäristöjohtaja 
Ilkka Räsänen kertoo. 

Lappeenrannan kaupungin ja 
maakunnan johdon tuesta iloitsee 
biotuotealan pilotointi- ja tuoteke-
hityskeskus Fiber-X Finland. Oman 

IPR-toiminnan lisäksi ytimessä on 
tahto auttaa biotuoteteollisuutta ke-
hittämään uusia tuotteita vastuulli-
semmista materiaaleista.

– Suomessa syntyy hyviä ide-
oita, mutta aihioista skaalaus- ja 
tuotantovaiheeseen on vaikeampi 
päästä. Matka koeputkesta valmii-
seen tuotteeseen on usein kompas-
tuskivi sekä pienille että isommil-
le yrityksille. Autamme näitä mat-
kaajia pääsemään kuolemanlaak-
son yli ja rakennamme ekosystee-
miä, jossa syntyy uusia innovaati-
oita ja kaupallistettavia tuotteita, 
Fiber-X:n toimitusjohtaja Mikko 
Ruuska täsmentää.

Sivuvirtoja hyödyntävän tuo-
tantoprosessin ympärille rakentu-
va ekosysteemiajattelu korostuu 
myös Lappeenrantaan 2023 nou-
sevassa uuden sukupolven bioja-
lostamossa, jonka suunnittelusta ja 
rakentamisesta Fiber-X on vastan-
nut. Pilottilaitos on osa Aalto-yli-
opiston spin-off-yrityksenä alka-
neen bio- ja kiertotalouden teknolo-
gioita ja materiaaleja kehittävän es-
poolaisen Nordic Bioproducts Grou-
pin 30 miljoonan euron kokonais- 
investointia sivuvirtojen resurs-
siviisaampaan käyttöön. Laitok-
sessa sellusta valmistetaan NBG:n  

kehittämää viskoosin korvaavaa 
myrkytöntä Norratex-tekstiilikui-
tua sekä monipuolisesti esimerkik-
si kosmetiikka- ja elintarviketeolli-
suudessa käytettävää mikrokiteis-
tä selluloosaa. Fiber-X Finlandin 
ja NBG:n yhteistyöhankkeen myö-
tä tuotantoprosessi on kestävä ja vä-
häpäästöinen. 

Nordic Bioproducts Groupin in-
novaatiojohtaja Olli Kähkösen mu-
kaan laitoksen sijainniksi valikoi-
tui Etelä-Karjala, sillä maakunnas-
sa on selkeä tahtotila nostaa profii-
liaan vihreisiin innovaatioihin sat-
saavana alueena. Pilottihanke on 
merkittävä investointi Lappeen-
rannan alueelle, jossa kilpailuky-
kyä lisäävän ja työpaikkoja luovan 
projektin menestymiselle on loista-
vat puitteet. 150 kilometrin säteellä 
on lähes puolet Suomen metsäteol-
lisuudesta ja kuituvalmistuksesta 
sekä merkittävää osaamista alalla. 

Koulutus ja tutkimus ovat 
merkittävässä roolissa
Koulutus ja tutkimus selvittää, 
mitä kaikkea metsäteollisuuden 
käyttöön korjatusta biomassasta 
voidaan tehdä. Modernin tuotere-
pertuaarin laajentamiseksi tuotan-
non sivuvirtoja on hyödynnettävä 

kestävästi ja kustannustehokkaas-
ti. LUT-yliopiston kemiantekniikan 
ydinosaaminen on erotustekniikas-
sa, jonka menetelmillä prosessivir-
roista voidaan ottaa talteen kiin-
nostavimmat raaka-aineet jatko-
jalostettavaksi. Puupohjaisilla yh-
disteillä on potentiaalia jopa kor-
vata perinteiset öljypohjaiset raa-
ka-aineet meille arjestakin tutuis-
sa hyödykkeissä.

– Yliopistossa perehdymme ilmi-
öihin, sillä niitä ymmärtämällä rat-
kaisemme ongelmia ja kehitämme 
entistä parempia prosesseja. Kestä-
vyyden nimissä meidän on luota-
va ekosysteemejä, joissa useampi 
yritys hyödyntää kerätystä biomas-
sasta saatuja raaka-ainevirtoja tuo-
tannossaan. Toteutuakseen proses-
sien on oltava kustannustehokkai-
ta ja logistiikalla, jota LUT:ssa tutki-
taan ja opetetaan, on kustannusten 
kannalta paljon merkitystä, dekaa-
ni Mari Kallioinen-Mänttäri kertoo.

Tutkimuksen oivalluksista pääs-
tään liiketoimintaan aktiivisella 
vuoropuhelulla korkeakoulujen 
ja yritysten välillä. LAB-ammatti-
korkeakoulun osaamisen keskiös-
sä on soveltava tiede, jossa tutki-
muksella etsitään kiertotalouden 
ratkaisuja liiketoiminnalle muun 

muassa testaukselle, prosessikehi-
tykselle ja pilotoinneille varatussa 
kiertotalouslaboratoriossa. Lisäk-
si koulu kehittää osaamispohjaista 
yrittäjyyttä: 

– Business Mill on maksuton yri-
tyshautomo, joka tarjoaa kasvuha-
luisille yrityksille asiantuntijapal-
veluita liiketoiminnan elinkaaren 
jokaisessa vaiheessa. Ideasta start-
tiin ja kasvusta uudistumiseen – Bu-
siness Mill antaa käytännön tukea 
menestymiseen, LAB:n TKI-johtaja 
Vesa Karvonen kuvailee.

Myös Fiber-X:n Ruuska hehkut-
taa yrityshautomon palvelua.

– Meillä meinasi hyvällä tavalla 
pää räjähtää, kun pallottelimme lii-
ketoimintasuunnitelmaa Business 
Millin kanssa. Ideoista otettiin he-
ti koppia ja lähdettiin yhdessä vie-
mään ajatuksia eteenpäin. Aito vä-
littäminen paistoi läpi.

Verkostosta saa rutkasti 
oppeja sekä onnistumisia
LAB:n ja LUT:n strategioissa koros-
tuu bio- ja kiertotalous sekä uudet 
avaukset ja innovaatiot. Ajatukset 
ovat linjassa Etelä-Karjalan maakun-
tastrategian ja useiden alueen yri-
tysten tahtotilan kanssa. Jaettu mo-
tivaatio tuottaa konkreettisia tulok-
sia, kun ideoita kehitetään yhdes-
sä. Lappeenrannan kaupungin ope-
roima maakunnallinen Greenreality 
Network on verkosto, johon kuuluu 
energia- ja ympäristöalan yrityksiä, 
alueen kuntia sekä tutkimus- ja kou-
lutuslaitoksia. Verkostoituminen 
edistää kumppaneiden löytämistä 
sekä pääsyä erilaisiin hankkeisiin. 
Lopulta se luo jäsenilleen ja koko 
alueelle liiketoimintamahdollisuuk-
sia, innovaatioita ja kasvua.

Ekologisemmat raaka-aineet ovat 
tulevaisuuden välttämättömyys, jo-
ten tilausta biotalouden innovaati-
oille on. LAB:n mukaan resurssivii-
saus ja kiertotalous ovat toisiinsa 
liitoksissa olevia käsitteitä, joiden 
mukaan toimiminen on liiketoimin-
nallekin kannattavaa. Kun tuotan-
non sivuvirtoja osataan hyödyntää 
ja jalostusarvoa nostaa, kustannus-
ten ja tuottojen välinen kuilu tasoit-
tuu. Etelä-Karjalassa tälle työlle on 
hienot puitteet: tutkimus ja koulu-
tus tuottaa osaamista, kun metsäte-
ollisuusperinteen luoma markkina-
rako kannustaa yritystoimintaan ja 
synnyttää työpaikkoja. Kestävälle 
innovaatiotyölle on olemassa maa-
kunnan vankkumaton tuki. 

Lappeenrannan kehitysjohtaja Markku Heinonen, Etelä-Karjalan maakuntajohtaja Satu Sikanen, Fiber-X:n HR- 
ja markkinointipäällikkö Tiina Ruuska ja toimitusjohtaja Mikko Ruuska sekä LABin TKI-johtaja Vesa Karvonen.

Biotalouden ilmastoteot
syntyvät yhteistyöllä

Fiber-X Finland Nordic Bioproducts Group
n  Fiber-X Finland on vuonna 2019 perustettu biotuotealan pilotointi-,  
koulutus- ja tutkimuslaitos, jonka toimipiste sijaitsee Lemillä.

n  Yritys tarjoaa kustannustehokkaan pilotointiympäristön biotuotealan  
toimijoille sekä innovaatiohankkeille.

n Pilotoinnin pääalueita ovat eri paperi- ja kartonkilaadut, kemikaali- ja  
materiaalitestaus, prosessilaitteiden ja sensoreiden testaus, kuitukäsittely,  
jauhatus sekä uusien raaka-aineiden testaus.

n Oman IPR-toiminnan lisäksi yrityksen ytimessä on tahto auttaa biotuote- 
teollisuutta kehittämään uusia tuotteita vastuullisemmista materiaaleista.

n Nordic Bioproducts Group on espoolainen Aalto-yliopiston Spin-off-yritys, 
joka kehittää bio- ja kiertotalouden teknologioita ja materiaaleja.

n  Yritys kehittää ja kaupallistaa älykästä bioteknologiaa tehdäkseen sellu- 
loosasta uusia korkean jalostusarvon biotuotteita.

n Tuotteet valmistetaan mikrokiteisestä selluloosasta, joka on jalostettu  
kestävästi tuotetuista ja jäljitettävistä suomalaisista metsäkuiduista tai  
selluloosaa sisältävistä teollisuuden ja maatalouden sivu- ja jätevirroista.

n Selluloosahybrideillä voidaan korvata fossiilipohjaisia, kestämättömiä tai 
haitallisia ainesosia muun muassa elintarvike-, pakkaus-, ja muoviteollisuudessa.

Tekstiilikuitu märkä- 
kehruuvaiheessa.

Tekstiilikuitukangas 
on pehmeää, kiiltä-
vää ja hinnaltaan kil-
pailukykyistä nykyis-
ten tekstiilituottei-
den kanssa.

NBG:n kehittämä  
Norratex-kuitu  
on täysin kasvi- 
pohjaista.

Fiber-X:n koepaperi-
kone pilottilaitoksel-
la, jossa järjestetään 
avoimien ovien päivä 
16.12.2022.

Ilman myrkyllisiä  
kemikaaleja valmis-
tettava NBG:n Aalto- 
cell Sellofaani on 
ihanteellinen korvaa- 
ja perinteiselle sello- 
faanille.
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Rakennusten energiankulutuksen perusta on hyvä eristys, jonka ansiosta lämmöntarve ei pääse nousemaan  
kovimmillakaan pakkasilla. Kesällä eristys puolestaan suojaa kuumalta ilmalta.

Hyvällä lämmöneristyksellä on mahdollista laskea esimerkiksi pientalon 
energiankulutusta jopa 20 000 kWh vuodessa.

Säästöä  
eristämällä  
– ilmasto  

kiittää

S uomen uudisrakentamisen 
U-arvojen vaatimustasot 
ovat edelleen vaatimatto-
mat. Asia on erittäin mer-

kittävä, koska vaatimustaso mää-
rittelee tavat toimia. Rakennusten 
käytönaikainen energiankulutus on 
suurin hiilijalanjäljen aiheuttaja: jo-
pa 75 prosenttia rakennuksen elin-
kaaren aikaisista päästöistä.

Sama pätee myös vanhoihin ra-
kennuksiin, joissa energian käyttö 
on vielä huomattavasti suurempaa 
ja päästöt sen mukaiset.

Helppo ja tehokas ratkaisu
Asiaan on helppo ratkaisu: energia- 
tehokkuus eli hyvä lämmöneris-
tys, johon kuuluvat myös energia-
tehokkaat ikkunat ja ovet. Hyvällä 
lämmöneristyksellä voidaan laskea 
esimerkiksi pientalon energianku-
lutusta jopa 20 000 kWh vuodes-
sa, jolloin energian hinnan nousul-
la on merkittävästi pienemmät vai-
kutukset loppulaskuun. 

Suomessa minimivaatimuksilla 
rakentamisen kulttuuri kuitenkin 
elää voimakkaana. Kun määräykset  
eivät ohjaa rakentamista, eivätkä 
kuluttajat välttämättä osaa vaatia 
parempaa, jää rakennusten ener-
giatehokkuuden parannus teknii-

Energian hinnan nopea nousu on yllättänyt monet. 
Vaihtuviin tilanteisiin on kuitenkin mahdollista va-
rautua eristämällä asunnot oikein. Samalla voidaan 

säästää rahaa ja vähennetään ilmastohaittoja.
teksti ja kuvat finnfoam

kan kehityksen varaan. 
– Kehittyvää teknologiaa toki tar-

vitaan, mutta ekologisuuden ja al-
haisen energiankulutuksen perus-
ta on aina erittäin hyvin eristetty 
rakennus kokonaisuudessaan. Tä-
mä takaa sen, että kovimmillakaan 
talvipakkasilla lämmityksen tarve ei 
juurikaan nouse. Kesähelteillä sama 
rakenne eristää kuumaa vastaan, 
sanoo markkinointi- ja kehitys- 
johtaja Asso Erävuoma Finnfoam 
Oy:ltä.

Vihrein kilowattitunti
Energiatehokkuusasetuksen ra-
kenteellista energiatehokkuutta 
käsittelevä pykälä 33 on ollut vaih-
toehtoisena reittinä osoittaa vaa-
timustenmukaisuus. Sen käyttä-
minen on kuitenkin jäänyt pienen 
piirin sisäiseksi, sillä esimerkiksi 
pientalopuolella rakenteellisesti 
energiatehokasta mallia ei ole ol-
lut tarjolla. 

– Ympäristön vinkkelistä vihrein 
kilowattitunti on käyttämättä jä-
tetty watti. Meidän tulisikin katsoa 
tulevaisuuden rakentamista Kio-
ton pyramidin opeilla, jossa en-
simmäinen askel on lämmönhukan 
vähentäminen. Kaikki muut asiat, 
kuten teknologia ja energiamuo-

Lämmöneristys tukee ympäristön hyvinvointia
n  Vanhojen eristeiden vaih-
taminen tehokkaampiin tuo 
parannuksia muun muassa 
rakennuksen palonkestoon. 

n  Paremmasta lämmön- 
eristämisestä aiheutuvat  
lisäkustannukset on mah-
dollista saada suurelta osin 
takaisin muun muassa läm-
mitysjärjestelmän kustan-
nussäästöissä. 

n Finnfoamin tehokkailla ja 
homehtumattomilla eristeillä 
nollaenergiatalon toteutta-
minen on turvallista.

n Energiatehokkaiden eris-
teiden ansiosta rakenne-
paksuudet pysyvät maltil-
lisina. Uudiskohteessa lisä-
kustannuksen takaisinmak-
suaika on vain muutamia 
vuosia.

dot, tulevat vasta seuraavilla as-
kelmilla, Erävuoma pohtii.

Hän jatkaa, että korjaamisessa 
karkeaksi säännöksi on muodostu-
massa ”lisäeristä aina niin paljon 
kuin vain mahdollista”, koska hyö-

dyt ympäristölle ja kukkarolle ovat 
pitkässä juoksussa erittäin myön-
teisiä. Ympäristöystävällisyys ja ta-
loudellisuus kulkevat käsi kädessä.

− Vanha sanonta kuuluu, että 
hyvin eristetty talo on paras elä-

kesäästö, tiivistää Erävuoma.
Lämmöneristeitä valmistava 

Finnfoam on toiminut jo yli 40 
vuotta, ja sen innovaatioista on 
syntynyt useita menestyviä tuot-
teita rakennusteollisuuteen.

n  Innovatiivinen FF-FLOOR- 
lattiaratkaisu laskee mer-
kittävästi asuinrakennuksen 
alapohjan hiilijalanjälkeä.

n  Minimoidakseen ympä-
ristön kuormitusta ja ra-
kennusalan hiilidioksidi-
päästöjä Finnfoam hyödyn-
tää tuotteissaan mahdol-
lisimman paljon kierrätys-
raaka-aineita.


