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1 Johdanto
1.1 EBC-työ
Pohjois-Savon yhdeksi keskeiseksi painopistealueeksi on määritetty Pohjois-Savon liitossa
ympäristö- ja bioenergia-ala. Alan tilanteen ja sen kehittämisnäkymien selvittämiseksi Pohjois-Savon liitto teetti konsulttityönä toteutetun selvitystyön. Kyseinen Pohjois-Savon ympäristö- ja energia-analyysi (Gaia Group Oy) valmistui joulukuussa 2002. Analyysi sisältää
katsauksen ympäristö- ja bioenergia-alan kehitysnäkymiin, Pohjois-Savon ympäristö- ja bioenergia-alan kuvauksen sekä bioenergia- ja ympäristöklusterin kehitysstrategian.
Kyseinen dokumentti on toiminut taustamateriaalina koko Pohjois-Savon kattavalle ympäristö- ja bioenergia-alan kehittämistyölle, joka on käynnistetty Pohjois-Savon EBC (Eco Business Center) -hankkeessa. Pohjois-Savon EBC-hankkeen vastuulliseksi toteutusorganisaatioksi määritettiin vuonna 2003 Savonia-ammattikorkeakoulu, jolla on toimipisteet kaikilla
keskeisillä Pohjois-Savon seutukunnilla; Varkaudessa, Kuopiossa ja Ylä-Savossa. EBChankkeen keskeisenä tavoitteena on ollut uuden ympäristö- ja bioenergia-alan liiketoiminnan
synnyttäminen sekä olemassa olevien alan yritysten toimintaedellytysten vahvistaminen.
Hanketyöryhmät luetellaan liitteessä 1.
Pohjois-Savon Eco Business Centerin (EBC) tehtävänä on kehittää Pohjois-Savon ympäristö- ja bioenergia-alaa liiketoiminnan näkökulmasta ja toimia Pohjois-Savon ympäristö- ja bioenergia-alan edunvalvojana sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Pohjois-Savon EBC-hankkeessa on selvitetty ympäristö- ja bioenergia-alan yritys- ja T&Ktoiminnan laajuutta ja osaamista Pohjois-Savon alueella sekä hahmotettu Pohjois-Savon
asemoitumista kansallisesti ympäristö- ja bioenergia-alan toimijakenttään. Selvitystyötä on
tehty haastattelemalla suuri osa Pohjois-Savon alueella tunnistetuista ympäristö- ja bioenergia-alalla toimivista yrityksistä sekä tutkimus- ja kehittämisorganisaatioista. Haastattelujen
avulla selvitettiin eri toimijoiden näkemyksiä alan kehityksestä sekä toiveita ja ideoita alan
jatkokehitykselle.
EBC-hankkeessa on järjestetty erilaisia toimijatapaamisia, joissa eri tahot ovat päässeet esittäytymään ja tutustumaan toisiinsa. Hankkeessa on järjestetty myös tunnistettuihin kärkihankeaihioihin liittyviä workshop-tilaisuuksia. Pohjois-Savon ympäristö- ja bioenergia-alan
strategiatyöhön liittyen on toteutettu kaksi kutsuseminaaria, joihin kutsuttiin 40 pohjoissavolaista ympäristö- ja bioenergia-alan keskeistä toimijaa ja päättäjää. Strategiatyön keskeisenä
tavoitteena on ollut Pohjois-Savon ympäristö- ja bioenergia-alan yhteisten kehittämisnäkemyksien selvittäminen.
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EBC-hankkeessa on tehty Pohjois-Savon ympäristö- ja bioenergia-alan nykytilan kartoitus,
joka kuvataan Pohjois-Savon ympäristö- ja bioenergia-alan toimintaympäristön kuvaus
–dokumentissa. Sen pohjalta on laadittu Pohjois-Savon EBC–strategia ja –toimialakuvaus
–dokumentti. Nämä dokumentit ovat luoneet pohjan tälle EBC-kehittämisohjelmalle. Niiden
lisäksi kehittämisohjelmaan ovat vaikuttaneet yritys- ja T&K–haastattelut, hanke- ja strategiatyö sekä Pohjois-Savon liiton elinympäristö ja bioenergia –työryhmätyö. Kehittämisohjelmassa huomioidaan myös Pohjois-Savon seutukuntien ympäristö- ja bioenergia-alaan liittyvät keihäänkärjet: Kuopion seudun ympäristöteknologia –osaamiskeskusohjelma, Varkauden seudun tulevaisuuden energiateknologiat –klusteriohjelma sekä Ylä-Savon materiaalivirtaosaaminen. Kuvassa 1 esitetään Pohjois-Savon EBC-kehittämisohjelman viitekehys.
POHJOIS-SAVON EBC–KEHITTÄMISOHJELMAPROSESSI

TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI
SWOT
POHJOIS-SAVON EBC -TYÖ

SISÄINEN ANALYYSI
q VAHVUUDET JA HEIKKOUDET

q YRITYSHAASTATTELUT
q T&K –HAASTATTELUT
q OHJAUS- JA KEHITYSRYHMÄTYÖ
q TOIMIJATAPAAMISET
q STRATEGIASEMINAARIT
q OSAAMISKESKUSKIERROS
SUOMESSA

YMPÄRISTÖANALYYSI
q MAHDOLLISUUDET JA UHAT

SIDOSRYHMÄANALYYSI

KEHITTÄMISSUUNNITELMA

TOTEUTUS JA SEURANTA
q ORGANISOITUMINEN
q MITTARISTO

q VISIO
q TAVOITTEET
q KEHITTÄMIS-ALUEET

Kuva 1. Pohjois-Savon EBC –kehittämisohjelman viitekehys.

1.2 EBC-kehittämisohjelman tavoitteet ja rajaukset
Tämän kehittämisohjelman tavoitteena on määrittää ne kehittämis- ja painopistealueet, joille
ympäristö- ja bioenergia-alan kehittämistä tulisi suunnata Pohjois-Savossa. Kunkin kehittämisalueen sisältä pyritään löytämään keskeiset painopistealueet sekä määrittämään toimenpiteitä, joilla tähdätään uuden liiketoiminnan syntymiseen ja olemassa olevien alan yritysten
toimintaedellytysten vahvistamiseen. Merkittävänä osana tähän työhön kuuluu T&K- ja yritystoiminnan välisen yhteistyön edistäminen. Asetettuihin tavoitteisiin pääsemisen välineeksi kehittämisohjelmassa kuvataan esitys toimintamallista, jonka mukaisesti Pohjois-Savon
ympäristö- ja bioenergia-alan toimijat organisoituisivat EBC-työn jatkamiseksi ja EBCkehittämisohjelman toteuttamiseksi. Kehittämisohjelma rajataan koskemaan Pohjois-Savon
ympäristö- ja bioenergia-alan liiketoimintaedellytysten edistämistä.
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2 Pohjois-Savon EBC-toimintaympäristöanalyysi
2.1 Ympäristö- ja bioenergia-alan kansainvälisiä kehittymisnäkymiä
Ympäristöteknologioiden maailmanmarkkinoiden suuruudeksi on arvioitu reilut 500 miljardia euroa (560 miljardia dollaria), ja sen arvioidaan nousevan 744 miljardiin dollariin vuoteen 2010 mennessä. Ympäristöteknologiamarkkinat ovat kehittyneet viime vuosina yleistä
markkinakehitystä nopeammin ja nopean kasvun odotetaan jatkuvan myös tulevaisuudessa.
Markkinoista EU:n osuus on noin kolmannes. Muita suuria toimijoita ovat Yhdysvallat ja
Markkinat
Japani. Nopeinta kasvu on tällä hetkellä Aasiassa, mutta myös Itä-Eurooppa ja entisen Neukasvavat nopevostoliiton alueet tarjoavat mittavia liiketoimintamahdollisuuksia ympäristöalalla. Positiiviasti
sen kehityksen taustalla voidaan nähdä ympäristöteknologioille avointen markkinoiden laajentuminen muun muassa EU-markkinoiden laajentuessa sekä globaalien markkinoiden
avautuessa asteittain. Kasvun ajureina ovat myös kiristyvä ympäristölainsäädäntö, kansainväliset ympäristö- ja ilmastosopimukset sekä energian hinnan nousu, joka luo lisääntyvää
tarvetta energiatehokkaiden tuotteiden kehittämiselle ja uusiutuvan energian hyödyntämiselle. Alan pääomasijoitukset kasvavat jo nopeasti, esimerkiksi vuonna 2005 PohjoisAmerikassa kasvu oli 35 %. Vuoden 2006 alussa vauhti oli edelleen kiihtynyt. Maailman
500 suurimmasta pääomasijoittajasta 28 % on tehnyt sijoituksia ympäristöliiketoimintaan.
Ympäristöalan markkinat muodostuvat hyvin erilaisista tuotteista ja palveluista, joiden kasvuennusteet poikkeavat toisistaan. Teollisuusmaissa voidaan olettaa, että ympäristöteknologioiden painopiste siirtyy tulevaisuudessa piipunpääteknologioista enemmän prosessiteknologioihin ja ympäristöä vähemmän rasittaviin palvelu- ja toimintakonsepteihin, joiden lähtökohtana on välttää ympäristöongelmien syntyminen. Silti etenkin kehittyvissä ja kehitysVedenkäsittely maissa pääosa teknologisista ratkaisuista on edelleen vanhaa piipunpääteknologiaa. Vesi- ja
ja jätehuolto
jätevesialalla on merkittäviä markkinamahdollisuuksia kehittyvissä maissa, uusissa EUmaissa ja monissa kehittyneissä maissa, joissa vanhenevan vesi-infrastruktuurin rappeutuminen alkaa olla merkittävä ongelma. Kehitysmaissa puhtaan veden ja sanitaatiojärjestelmien
puuttuminen luo tarpeita kohtuuhintaisille teknologioille, joilla saadaan käyttöön uusia vesilähteitä ja pystytään käsittelemään vettä uudelleenkäyttöön soveltuvaksi. Veden, jäteveden ja
lietteen käsittelyn markkinat ovatkin suurin ympäristöteknologiamarkkinoiden segmentti ja
sen odotetaan kasvavan noin 270 dollariin vuoteen 2010 mennessä. Toiseksi suurin segmentti on kiinteiden jätteiden markkina, jonka oletetaan kasvavan noin 200 miljardiin dollariin
vuoteen 2010 mennessä.

Uusiutuva- ja
bioenergia

Uusiutuvien energialähteiden lisäämiseen tähtäävät ohjelmat ajavat ympäristöteknologioita
voimakkaaseen kasvuun energiasektorilla. Kioton pöytäkirjan ratifiointi sekä EU:ssa vuonna
2005 käynnistynyt päästökauppa kiihdyttävät entisestään nopeaa markkinakehitystä sekä
luovat kokonaan uusia ympäristöteknologioiden ja palvelujen markkinoita. Esimerkiksi tuulivoiman vuosittaisen markkinakasvun odotetaan lähivuosina pysyvän keskimäärin 20 %:ssa
ja bioenergiaan liittyvien teknologioiden markkinoiden arvioidaan Euroopan vetämänä kasvavan noin 10 % vuosivauhdilla, 11 - 16 miljardiin euroon vuoteen 2010 mennessä ja jopa
22 - 32 miljardiin euroon vuoteen 2020 mennessä. Puhtaan energiateknologian markkinat
vuonna 2005 olivat 40 miljardia dollaria ja niiden odotetaan kasvavan noin 70 miljardiin
dollariin vuoteen 2010 mennessä.
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Ympäristöteknologiaklusterin kasvun ajurina on toiminut perinteisesti lainsäädäntö. Pakottavien määräysten rinnalle ovat nousemassa ympäristötaloudelliset ohjauskeinot, kuten päästökauppajärjestelmä, jotka ovat lähempänä markkinamekanismeja. Markkinaehtoisen ympäristöliiketoiminnan osuus nousee näiden säädöslähtöisten ajurien rinnalle ja ohikin. Tämä
johtuu kohonneista energian ja raaka-aineiden hinnoista, jotka tekevät säästävistä ympäristöteknologioista taloudellisesti kannattavia ilman lainsäädäntöä tai taloudellisia ohjausvaikutuksiakin. Ympäristö- ja energia-asioiden painoarvo on noussut kansainvälisessä politiikassa
kärkiteemoiksi viime vuosina. Nämä lisäävät edelleen myös perinteistä ympäristönormistoa
ja synnyttävät liiketoimintamahdollisuuksia. (Ympäristöteknologian ennakointi, Sitran raportteja 61)

2.2 Ympäristöalan liikevaihdon alueellinen jakautuminen Suomessa

Tuoreimmat
alueelliset
tiedot vuodelta 1998

Tilastokeskus on julkaissut tutkimuksen ympäristöteknologia-alasta viimeksi vuonna 2004.
Kyseisessä ympäristöteknologiatilastossa ei oteta kantaa ympäristöteknologiatoimialan liikevaihdon alueelliseen jakautumiseen Suomessa. Tämä johtuu siitä, että tutkimuksessa yritysten ympäristöteknologian liikevaihdot on tilastoitu niille alueille, joissa yritysten päätoimipaikat sijaitsevat. Näin ollen ympäristöteknologian liikevaihdon alueellinen jakautuminen
on jätetty vuoden 2004 tutkimuksessa julkaisematta. Tuoreinta tietoa ympäristöalan liikevaihdon alueellisesta jakautumisesta Suomessa edustaa Tilastokeskuksen vuonna 2000 julkaiseman vuoden 1998 volyymejä koskeva tutkimus, jonka tietoja käytetään lähteenä tässä
kehittämisohjelmassa.

Tilastokeskuksen vuoden 2000 tutkimuksen mukaan varsinaisten ympäristötoimialojen (vesi- ja viemärihuolto, jätehuolto, ulkotilojen hoito, muu ympäristöhuolto sekä romun ja jätteen tukkukauppa) ulkopuolelle muodostuneen ympäristöliiketoiminnan liikevaihdosta muoSuurten ja
dostui vuonna 1998 noin 670 miljoonaa euroa eli reilu kolmannes pääkaupunkiseudulla.
monitoimiLahden, Tampereen, Itä-Hämeen ja Varkauden seuduilla arvioitiin puolestaan olevan liikepaikkaisten
yritysten osuus vaihdoltaan noin 84 000 – 250 000 euron ympäristöliiketoiminnan keskittymät. Suurten ja
merkittävä
monitoimipaikkaisten yritysten osuus ympäristöliiketoiminnan määrästä on hyvin merkittävä. Tätä kuvaa hyvin esimerkiksi se, että vuonna 1998 noin 1,35 mrd. euroa ympäristöliiketoiminnan kokonaisliikevaihdosta syntyi yrityksissä, joiden pääkonttori sijaitsi Helsingin
seudulla. Kuvassa 2 esitetään ympäristöalan liikevaihdon alueellinen jakautuminen Suomessa vuonna 1998. (Leinonen & Rantala & Arffman, 2006)
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Ympäristöalan liikevaihdon jakautuminen Suomessa vuonna 1998
(n. 3,5 mrd. euroa)

Turku
2%
Oulu
4%

Pääkaupunkiseutu
37 %

Muut
9%

Vaasa
4%
Kotka
- Hamina
4 % Pori

4 % Jyväskylä
Tampere
4%
5%

Päijät-Häme
10 %

Pohjois-Savo
17 %

Kuva 2. Ympäristöalan liikevaihdon alueellinen jakautuminen Suomessa v.1998 sisältäen ympäristöja bioenergia-alan (pohjautuu Tilastokeskuksen laskelmaan)

Yllä oleva kuva pohjautuu Tilastokeskuksen vuonna 2000 julkaisemaan tutkimukseen. Siinä
Varkauden osuus ympäristöalan liikevaihdon määrästä oli 13 % ja Kuopion osuus 2 %. Kun
mukaan on laskettu Ylä-Savon Ympäristöalan verkosto-hankkeen selvittämä Ylä-Savon ympäristöalan liikevaihdon osuus, n. 2 %, on koko Pohjois-Savon osuus näin ollen edellä mainittu 17 %. (Leinonen & Rantala & Arffman, 2006)
Tilastokeskus on laatinut vuonna 2000 ympäristöalan luokituksen (kuva 3), jota käytetään
myös EBC-työssä ympäristö- ja bioenergia-alan luokituksena. Tämä ympäristöalan luokitus
sisältää myös bioenergia-alan, joka sisältyy kohtiin ilman ja ilmastonsuojelu sekä uusiutuvien energianlähteiden käyttö. Täten luokitus on soveltuva sekä kansalliselle ympäristöalalle
että Pohjois-Savon ympäristö- ja bioenergia-alalle. EBC-työssä luokitukseen on tehty seuraavia rajauksia: Tilastokeskuksen luokittelun kohta 3 eli rakennustyöt –luokka on rajattu
ympäristö- ja bioenergia-alan yritysten määrityksessä tarkastelun ulkopuolelle, niiden tunnistaminen haasteellisuuden takia. Myös kotitalous- ja luomuelintarvikkeiden tuotanto sekä
ekomatkailun tuotanto ja jakelu –luokat on jätetty tarkastelun ulkopuolelle.

Pohjois-Savon osuus koko maan ympäristöalan (sisältäen bioenergia-alan) liikevaihdosta on 17 %, joka tekee Pohjois-Savosta suurimman maakunnallisen alan keskittymän.
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Tilastokeskuksen
luokitus ympäristöalasta

1. Koneet, laitteet, aineet, tarvikkeet

3. Rakennustyöt

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Ilman- ja ilmastonsuojeluun
Jäteveden käsittelyyn ja viemäröintiin
Käyttöveden puhdistukseen ja jakeluun
Kierrätykseen
Jätehuoltoon
Maaperän ja pohjaveden suojeluun, vesistöjen
kunnostukseen
Meluntorjuntaan
Uusiutuvien energialähteiden käyttöön
Energiansäästöön
Luonnon- ja maisemansuojeluun

•
•
•
•

•
•
•

Ilman- ja ilmastonsuojeluun
Jäteveden käsittelyyn ja viemäröintiin
Käyttöveden puhdistukseen ja jakeluun
Kierrätykseen
Jätehuoltoon
Maaperän ja pohjaveden suojeluun,
vesistöjen kunnostukseen
Melun ja tärinän torjuntaan
Luonnon- ja maisemansuojeluun
Uusiutuvien energialähteiden käyttöön,
energiansäästöön

2. Palvelut: tekniset, tutkimus-, koulutus-, suunnittelu huolto-

ym.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ilman- ja ilmastonsuojeluun
Jäteveden käsittelyyn ja viemäröintiin
Käyttöveden puhdistukseen ja jakeluun
Kierrätykseen
Jätehuoltoon
Maaperän ja pohjaveden suojeluun, vesistöjen
kunnostukseen
Meluntorjuntaan
Uusiutuvien energialähteiden käyttöön
Luonnon- ja maisemansuojeluun
Uusiutuvien energialähteiden käyttöön,
energiansäästöön
Ympäristötutkimukseen ja –arviointiin
Ympäristökoulutukseen ja tiedonhallintaan

Kuva 3. Tilastokeskuksen luokitus ympäristöalalle (Tilastokeskus 2000)

2.3 Ympäristö- ja bioenergia-alan yritys- ja T&K-toiminta PohjoisSavossa
Pohjois-Savon maakuntasuunnitelmassa vuoteen 2030 mainittuja kehitettäviä klustereita
ovat metsä-, elintarvike-, metalli-, hyvinvointi-, ICT-, kulttuuri-, matkailu- sekä ympäristöja bioenergiaklusteri. Ympäristö- ja bioenergiaklusterin määrittelyn haasteena on se, että
useat alan toimijat kuuluvat myös johonkin toiseen klusteriin. Voidaankin sanoa, että ympäristöala on hyvin poikkitieteellinen ja liittää ympäristö- ja bioenergiaklusterin osaksi jokaista
Pohjois-Savon klusteria.

Kulttuuri

Matkailu

Elintarvike

Hyvinvointi

ICT

Metsä

Metalli

YMPÄRISTÖ– JA BIOENERGIAKLUSTERI

Kuva 4. Ympäristö- ja bioenergiaklusterin linkittyminen muihin klustereihin (Leinonen & Rantala &
Arffman, 2006)
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Uusiutuvat energialähteet, mukaan lukien bioenergia, liittävät ympäristö- ja bioenergia-alan
läheisesti esimerkiksi metsäklusteriin. Metsäklusteri tuottaa biopolttoainetta ja on lisäksi
suurin biopolttoaineiden käyttäjä. Bioenergian katsotaan hyvin usein kuuluvan myös osaksi
energiaklusteria. Kansallisiin energiaklustereihin sisältyy biopolttoaineiden tuotanto, energiYmpäristö- ja
antuotanto biopolttoaineilla ja energiantuotantolaitteiden valmistus. Energiantuotannossa ja
bioenergiaklusterin linenergiantuotantoteknologiassa on yhä enemmän alettu painottamaan ilman ja ilmastonsuojekittyminen
lun näkökulmaa. Uusiutuvien energialähteiden käytön sijaan profiloidutaan ilmaston suojemuihin klustelemiseen ja bioenergiateknologia ja muiden uusiutuvien energialähteiden teknologiat ovat
reihin
osa niin kutsuttua ilmastoteknologiaklusteria. Pohjois-Savossa energiantuotantoteknologian
yritykset katsotaan kuuluviksi metalliklusteriin, mikä liittää metalliklusterin myös hyvin läheisesti ympäristö- ja bioenergiaklusteriin. Ympäristömittaus ja –automaatio liittävät ympäristö- ja bioenergiaklusterin vahvasti tieto- ja viestintäklusteriin (ICT) ja ympäristöterveys
taas linkittää sen hyvinvointiklusteriin. Perinteisestä ympäristönäkökulmasta ympäristö- ja
bioenergiaklusteri liittyy tiiviisti myös elintarvike-, matkailu- ja kulttuuriklustereihin. (Leinonen & Rantala & Arffman, 2006)

2.3.1 Yritystoiminnan laajuus Pohjois-Savossa
Pohjois-Savon EBC–hankkeessa on selvitetty Pohjois-Savon maakunnassa tapahtuvan toiminnan volyymia. Liikevaihdon ja henkilöstömäärän laskennassa on käytetty tilastokeskuksen luokittelun mukaan rajattujen ympäristö- ja bioenergia-alan yritysten ja T&Korganisaatioiden toimipaikkakohtaisia liikevaihto- ja henkilöstömäärätietoja. Laskentaan ei
ole sisällytetty yrityksiä, joiden toimipaikkakohtaisista liikevaihto- ja henkilöstömääristä
vain hyvin pienen osan voidaan katsoa kuuluvan ympäristö- ja bioenergia-alan piiriin tai toisaalta niitä yrityksiä, jotka eivät ole antaneet hankkeen käyttöön liikevaihto- ja henkilöstömäärätietojaan. Esimerkiksi metsäteollisuuden tehtaiden voimalaitoksia ei ole huomioitu, eikä siten myöskään tehtaiden toimipaikkakohtaisia liikevaihto- ja henkilöstömääriä ole laskettu mukaan volyymeihin. Myöskään saha- ja levyteollisuuden volyymejä ei ole laskettu
mukaan, koska bioenergiapolttoaineiden tuotanto ei kuulu niiden päätoimialaan. Edellä mainituista syistä noin 80 % yrityksistä huomioitiin ympäristö- ja bioenergia-alan yritysten volyymitietojen laskennassa. Alalle luokiteltujen yritysten toimipaikkakohtaisesta liikevaihtoja henkilöstömäärästä ei kuitenkaan ole erotettu varsinaista ympäristö- ja bioenergialiikevaihtoa, vaan yritysten toimipaikkojen liikevaihto on laskettu mukaan kokonaisuudessaan.
(Leinonen & Rantala & Arffman, 2006)

• Pohjois-Savossa on noin 150 yritystä, joilla on ympäristö- ja bioenergia-alaan liittyviä tuotteita ja palveluja.
• Vahvoja ympäristö- ja bioenergia-alan liiketoiminnan osaamisalueita maakunnassa:
§ ilman- ja ilmastonsuojelu sekä uusiutuva energia
§ jätehuolto ja kierrätys
§ yhdyskunta- ja ympäristötekniikka.
• Alan yritykset työllistivät vuonna 2004 noin 2900 henkilöä Pohjois-Savossa.
• Noin 10 %:ssa alan suurimmista yrityksistä työskentelee noin 70 % henkilöstöstä.
• Alan yritysten liikevaihto oli vuonna 2004 noin 850 milj. euroa Pohjois-Savossa.
• Noin 85 % alan yritysten liikevaihdosta muodostuu noin 10 %:ssa suurimmista yrityksistä.
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Edellä luetelluista osaamisalueista Ilman- ja ilmastonsuojelu sekä uusiutuva energia pitää sisällään puhtaammat ja säästävät prosessit, bioenergiateknologian sekä bioenergian käytön ja
siihen liittyvän arvoketjun. Bioenergiateknologian yritykset ovat profiloituneet nykyään yhä
enemmän ilman- ja ilmastonsuojeluun kuin uusiutuvaan energiaan, joten bioenergiateknologia mielletäänkin usein kuuluvaksi ilmastoteknologiaan. Pohjois-Savossa erityistä bioenergiateknologiaosaamista on muun muassa biovoimalaitosten suunnittelu, valmistus ja niihin
liittyvä projektiosaaminen sekä bioenergian korjuuteknologia. Jätehuolto ja kierrätys muodostavat lähes 10 % ympäristö- ja bioenergia-alan liikevaihdosta. Pohjois-Savon jätehuollon
osaaminen liittyy jätteen keräilyyn ja logistiikkaan sekä jätteiden pakkaamiseen ja käsittelyyn. Kierrätyksen puolella maakunnassa toimii myös maailman ainoa nestepakkauskartongin rejektin kaasutuslaitos. Lisäksi Pohjois-Savosta löytyy suunnittelu- ja konsultointiosaamista sekä teknologista osaamista yhdyskunta- ja ympäristötekniikkaan liittyen. (Leinonen &
Rantala & Arffman, 2006) Pohjois-Savon ympäristö- ja bioenergia-alan yritystoiminnan
osaamisalueet esitetään liitteessä 2.

Pohjois-Savon ympäristö- ja bioenergia-alan liiketoiminta keskittyy bioenergiaan.
Vuonna 2004 bioenergian osuus ympäristö- ja bioenergia-alan liikevaihdosta oli n. 80%
ja henkilöstömäärästä n. 70%.

Kuvissa 5 ja 6 on esitetty Pohjois-Savon ympäristö- ja bioenergia-alan yritysten liikevaihdon
ja henkilöstömäärän jakautuminen eri toimialaluokkiin.

Pohjois-Savon ympäristö- ja bioenergia-alan yritysten liikevaihto vuonna 2004
(850 milj. €)

Uusiutuvien
energianlähteiden
käyttö, energiansäästö
41 %

Ilman ja ilmaston
suojelu
42 %

Jätehuolto Muut*
4%
2%

Kierrätys
6%

Jäteveden käsittely ja
viemäröinti
5%

Kuva 5. Pohjois-Savon ympäristö- ja bioenergia-alan yritysten liikevaihdon jakautuminen eri toimialaluokkiin. (Leinonen & Rantala & Arffman, 2006)
*Muut sis. 1) Käyttöveden puhdistus ja jakelu 2) Maaperän ja pohjaveden suojelu, vesistöjen kunnostus 3) Ympäristökoulutus ja tiedonhallinta 4) Ympäristötutkimus ja –arviointi 5) Luonnon- ja maisemansuojelu 6) Meluntorjunta
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Pohjois-Savon ympäristö- ja bioenergia-alan yritysten henkilöstö vuonna 2004
( 2900 hlöä)

Uusiutuvien
energianlähteiden
käyttö, energiansäästö
41 %

Jätehuolto
7%

Ilman ja ilmaston
suojelu
31 %

Muut
7%

Kierrätys
8%

Jäteveden käsittely ja
viemäröinti
6%

Kuva 6. Pohjois-Savon ympäristö- ja bioenergia-alan yritysten henkilöstömäärän jakautuminen eri
toimialaluokkiin. (Leinonen & Rantala & Arffman, 2006)
*Muut sis. 1) Käyttöveden puhdistus ja jakelu 2) Maaperän ja pohjaveden suojelu, vesistöjen kunnostus 3) Ympäristökoulutus ja tiedonhallinta 4) Ympäristötutkimus ja –arviointi 5) Luonnon- ja maisemansuojelu 6) Meluntorjunta

Pohjois-Savossa viidestä seutukunnasta kolmessa on kansainvälisesti merkittävää ympäristöja bioenergia-alan toimintaa. Kyseisten seutukuntien yrityskentät ovat hyvin erilaisia.
Varkauden seutu
Suurteollisuuskeskittymä monipuolisine alihankintayrityksineen mm. bioenergia-alan poltto- ja kattilateknologiassa sekä laitevalmistuksessa.
Alan liikevaihdosta noin 58 % ja henkilöstömäärästä noin 49 %.
Kuopion seutu
Vahvuutena yrityskentässä laaja ympäristötekniikan suunnitteluosaaminen.
Alan liikevaihdosta noin 17 % ja henkilöstömäärästä noin 21 %.
Ylä-Savo
Merkittävä pk-yritysten keskittymä, jonka osaamisalueita ovat bioenergia-alan
poltto- ja kattilateknologian kehittäminen, suunnittelu ja valmistus sekä biopolttoaineiden valmistus. Vahvuuksina ovat myös kierrätys sekä kierrätyspolttoaineiden valmistus.
Alan liikevaihdosta noin 26 % ja henkilöstömäärästä noin 30 %.
(Leinonen & Rantala & Arffman, 2006)
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2.3.2 T&K–toiminnan laajuus Pohjois-Savossa
Ympäristö- ja bioenergia-alan tutkimus- ja kehittämistoiminta on Pohjois-Savossa laajuudeltaan valtakunnallisesti merkittävää. Suurimpia tutkimuslaitoksia ovat Geologian tutkimuskeskus, Kansanterveyslaitos ja Kuopion yliopisto. Muita merkittäviä tutkimusorganisaatioita
Merkittävä
tutkimuskeskit- ovat Työterveyslaitos, Pohjois-Savon ympäristökeskus, Ilmatieteen laitos, Savoniatymä
ammattikorkeakoulu ja VTT. Alan T&K–toimintaa tekeviä organisaatioita ovat myös Kalatietokeskus, Metsäntutkimuslaitos, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus ja Pelastusopisto. T&K–toiminta keskittyy pääosin Kuopioon.
Pohjois-Savossa ympäristö- ja bioenergia-alan kehittämistoimintaa tekeviä organisaatioita
ovat Aduser Oy (Varkaus), Aluekehityssäätiö (Sonkajärvi), Iisalmen kaupungin kehittämisyksikkö, Keski-Savon Kehittämisyhtiö Oy (Varkaus), Kuopion Teknologiakeskus Teknia
Oy, Metsäkeskus Pohjois-Savo, ProAgria Pohjois-Savon Maaseutukeskus, Siilinjärven Yrityskeskus Innocum, Sisä-Savon seutuyhtymä (Suonenjoki) ja Ylä-Savon Kehitys Oy (Iisalmi). (Leinonen & Rantala & Arffman, 2006). Kuvissa 7 ja 8 on esitetty Pohjois-Savon ympäristö- ja bioenergia-alan T&K–toiminnan liikevaihdon ja henkilöstömäärän jakautuminen.
•

•
•
•

Ympäristö- ja bioenergia-alan T&K–toiminnan painopistealueita ovat
§ ympäristöterveys
§ ympäristöriskien arviointi
§ ilman- ja ilmaston suojelu (poltto, palaminen, pienhiukkaset ja ilmastonmuutos)
§ vedenpuhdistusteknologiat ja vesistöjen kunnostus
§ ympäristö- ja prosessi-informatiikka
Pohjois-Savossa on 11 ympäristö- ja bioenergia-alan T&K–organisaatiota ja 10
ympäristö- ja bioenergia-alan kehittämistoimintaa tekevää organisaatiota.
Ympäristö- ja bioenergia-alan T&K–toiminta työllisti vuonna 2004 arviolta
n.500 henkilöä.
Ympäristö- ja bioenergia-alan T&K–toiminnan liikevaihto oli vuonna 2004 arviolta noin 40 milj. euroa.

(Leinonen & Rantala & Arffman, 2006)
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Pohjois-Savon ympäristö- ja bioenergia-alan T&K -toiminnan liikevaihto vuonna 2004
(40 milj. €)
GTK 52 %

KTL 18 %
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Kuva 7. Ympäristö- ja bioenergia-alan T&K–toiminnan liikevaihdon jakautuminen Pohjois-Savossa
v.2004. (Leinonen & Rantala & Arffman, 2006)
*Muut sis. 1) Ylä-Savo 2) Varkauden seutu 3) Metsäkeskus 4) Pelastusopisto 5) Sisä-Savo

Pohjois-Savon ympäristö- ja bioenergia-alan T&K -toiminnan henkilöstö vuonna 2004

(500 hlöä)
KTL 22 %

GTK 33 %

%
s4
3%
ku
s
%
mk
ke
a
s3
tö
ito
ni a
ri s
o
a
l
ä
v
p
n
Sa
t ee
Ym
tie
a
Il m

Muut*
2%

Työterveyslaitos 10 %
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Kuva 8. Ympäristö- ja bioenergia-alan T&K–toiminnan henkilöstömäärän jakautuminen PohjoisSavossa v. 2004. (Leinonen & Rantala & Arffman, 2006)
*Muut sis. 1) Ylä-Savo 2) Varkauden seutu 3) Metsäkeskus 4) Pelastusopisto 5) Sisä-Savo

Noin 98 % Pohjois-Savon ympäristö- ja bioenergia-alan T&K–toiminnasta keskittyy
Kuopion seudulle. GTK:n, KTL:n ja Kuopion yliopiston osuus maakunnan T&Ktoiminnan liikevaihdosta oli noin 85 % ja työpaikoista noin 78 % vuonna 2004.
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2.4 Yritys- ja T&K–haastatteluissa esiin nousseita kehittämistarpeita
Pohjois-Savon EBC-hankkeessa on toteutettu noin 100 yrityshaastattelua ympäristö- ja bioenergia-alalla toimiville yrityksille sekä potentiaalisille alalle siirtyville yrityksille sekä noin
35 T&K–haastattelua alan T&K–toimintaa sekä kehitystoimintaa tekeville tahoille. Haastattelujen avulla selvitettiin Pohjois-Savon ympäristö- ja bioenergia-alan nykytilaa sekä tulevaisuuden kehitysnäkymiä ja haasteita. Samalla kartoitettiin toimintaympäristön kehittämistarpeita sekä ympäristö- ja bioenergia-alan kehittämisalueita eri toimijoiden näkökulmasta.
Haastattelujen pohjalta Pohjois-Savon EBC-hankkeessa on määritetty myös alan liiketoiminnan painopistealueita ja niihin liittyviä projekteja. Seuraavissa kohdissa käydään läpi
haastatteluissa esiin nousseita toimintaympäristön kehittämisalueita ja tarpeita.
Pohjois-Savon ympäristö- ja bioenergia-alan suurimpana ongelmana nähtiin yhteistyön
ja verkottumisen kehittymättömyys yritysten, kuntien ja tutkimusorganisaatioiden välillä. Esimerkkinä verkottumisen puutteesta yritysten ja tutkimusorganisaatioiden välillä
mainittiin muun muassa se, että Pohjois-Savosta puuttuu toimija tai organisaatio, joka
saattaisi yhteen tutkimus- ja yrityspuolen toimijoita.

Verkottuminen tarpeellista

Pohjois-Savon ympäristö- ja bioenergia-alan toimijat pitävät yhteistyötä ja verkottumista
tärkeänä edellytyksenä alan kehittämiselle. Verkostoitumisen ja yhteistyön tärkeys nousi
esiin sekä yrityksissä (noin 78 %) että T&K-organisaatioissa. Myös yhteistyötä yritysten ja
ympäristöviranomaisten välillä tulisi yritysten mielestä lisätä ja tiivistää. Yhtenä esimerkkinä yritykset mainitsivat ympäristölainsäädännön ja sen seuraamisen vaativan suhteellisen
suuret resurssit. Näin ollen yritykset toivoivatkin, että tiedonvaihtoa liittyen ympäristölainsäädäntöön ja sen muutoksiin saataisiin tulevaisuudessa kehitettyä. Yhtenä keinona yritykset
pitivät ympäristötietoiskujen lisäämistä maakunnassa. Vastaavasti T&K–organisaatioissa
nähtiin tärkeäksi yhteistyön lisääminen maakunnan yritysten kanssa sekä tutkimustulosten
soveltaminen enenevässä määrin käytäntöön ja liiketoiminnaksi. Yhteistyön ja verkottumisen edellytyksenä on alan toimijakentän ja sen toimijoiden hahmottaminen.
Pohjoissavolaiset ympäristö- ja bioenergia-alan yritykset ja T&K–organisaatiot eivät
tunne riittävästi muita alan maakunnallisia toimijoita.

Tiedon
tarvetta

Haastatteluissa nähtiin mahdollisten yhteistyökumppaneiden kartoittamisen, jopa pelkät yhteystiedot, hyvin tärkeänä uusia kontakteja luotaessa. Myös erilaiset verkottumistilaisuudet
ja seminaarit koettiin hyödyllisinä tilaisuuksina yhteistyön ja verkottumisen kannalta. Hyvin
monessa yrityksessä kaivattiin lisää tietoa myös Pohjois-Savon ympäristö- ja bioenergia-alan
T&K–toiminnasta. Yrityksissä ei ole selkeää kuvaa T&K–organisaatioiden tutkimuksesta,
eikä yrityksillä itsellään ole juuri aikaa kartoittaa eri toimijoiden toimintaa. Tiedonvälityksen
kehittämistä piti tarpeellisena noin 63 % haastatelluista yrityksistä. Osaamisen, markkinoinnin ja tunnettavuuden vahvistaminen nousi esiin 25 %:ssa haastatelluista yrityksistä. Verkottumalla yritykset voivat lisätä tunnettavuuttaan sekä maakunnassa että maakunnan ulkopuolella.
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Erittäin tärkeänä yritykset ja T&K–organisaatiot näkivät vahvan maakunnallisen verkoston luomisen Pohjois-Savoon. Yhtenäisen julkikuvan aikaansaaminen Pohjois-Savon
ympäristö- ja bioenergia-alalle ja sen vahva markkinointi olisi omiaan vahvistamaan
Pohjois-Savon asemaa ja tunnettavuutta ympäristö- ja bioenergia-alan osaamiskeskittymänä sekä kansallisesti että kansainvälisesti.
Ympäristö- ja bioenergia-alan hanketoiminnassa yritykset näkivät paljon kehittämisen varaa.
Yritykset eivät ensinnäkään ole kovinkaan hyvin perillä hanketoimintaa tekevistä organisaatioista ja ne tarvitsisivat enemmän tietoa toteutetuista hankkeista ja tehdyistä tutkimuksista.
Esimerkiksi tietokanta, josta löytyisi ympäristö- ja bioenergia-alan hankkeita ja niiden tuloksia, olisi yrityksille tarpeellinen. Myös T&K–organisaatiot pitivät hankerekisteriä hyvänä
ajatuksena ja kaipasivat lisää tietoa muiden toimijoiden hankkeista. Hanketoimintaa on vaikeaa seurata, koska hankkeita on paljon ja henkilöiden vaihtuvuus hankemaailmassa on suuri. Monissa hankkeissa on havaittavissa päällekkäisyyksiä, mikä edelleen vaikeuttaa niiden
tunnistamista. Yrityksille hankkeiden tunnistaminen on erittäin tärkeää, koska niiden resurssit eivät useinkaan riitä kaikkiin hankkeisiin osallistumiseen.
Ympäristö- ja bioenergia-alan kehittämisalueiksi yritykset listasivat seuraavia asioita:
§
§
§
§

Bioenergian laitevalmistus ja logistiikkaketjut ~36 % yrityksistä
Kierrätys ja jätteen hyötykäyttö ~ 35 % yrityksistä
Ympäristömittaukset, päästöjen hallinta ja ympäristöraportointi ~ 24 % yrityksistä
Teollisuuden sivuainevirtojen hyötykäyttö ~ 21 % yrityksistä,
johon sisältyy voimalaitostuhkan hyväksikäyttö ~7 % yrityksistä
Peltobioenergia ~13 % yrityksistä
Jätteenpoltto ~ 13 % yrityksistä

§
§

T&K–haastatteluissa vahvoiksi tulevaisuuden tutkimusalueiksi nousivat:
•
•

Biopolttoaineiden tuotannon, jalostuksen ja bioenergiateknologian tutkimus.
Ympäristöterveys ja ympäristöriskien arviointi, muun muassa polton ilmapäästöihin
ilmastonmuutoksen tutkimus sekä vesienpuhdistusteknologioihin liittyvä tutkimus.

Haastatelluista yrityksistä
•
•
•
•

lähes 60 % teki T&K-yhteistyötä kotimaassa tutkimusyksikköjen ja muiden yritysten kanssa
noin 20 % toimi myös ulkomailla
noin 56 % harjoitti kansainvälistä liiketoimintaa
noin 49 %:lla oli tavoitteenaan laajentaa toimintaansa kansainvälisesti.

Tärkeimpinä tulevaisuuden markkina-alueina yritykset pitivät lähinnä seuraavia alueita:
• Eurooppa, varsinkin Keski-Eurooppa
• Venäjä
• Aasia, varsinkin Kiina
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2.5 Pohjois-Savon EBC-SWOT
Pohjois-Savon EBC-SWOTissa tiivistetään Pohjois-Savon ympäristö- ja bioenergia-alalla
havaitut vahvuudet ja heikkoudet sekä tunnistetut mahdollisuudet ja uhat nelikenttäanalyysiin. SWOTissa esitettävät asiat on koottu toimintaympäristönkartoituksen, yritys- ja T&Khaastattelujen sekä EBC-strategiatyön eli strategiaseminaarien sekä ohjaus- ja kehitysryhmätyöskentelyn pohjalta.
VAHVUUDET

HEIKKOUDET

•

•

POHJOIS-SAVON YMPÄRISTÖ- JA BIOENERGIAALAN IMAGON JA PROFIILIN SELKEYDEN PUUTE

•

YRITYSLÄHTÖINEN HANKKEISTUSTOIMINTA ON
VASTA ALKUTAIPALEELLA

POHJOIS-SAVO ON MERKITTÄVÄ YRITYSKESKITTYMÄ VALTAKUNNALLISESTI – LIIKEVAIHTO NOIN 850 MILJ. EUROA / VUOSI
(v. 2004)

•

BIOENERGIAOSAAMINEN ON VAHVAA
POHJOIS-SAVON YRITYKSISSÄ

•

•

RISKIRAHOITUKSEN HYÖDYNTÄMISEN VÄHÄISYYS

POHJOIS-SAVO ON MERKITTÄVÄ ALAN
OSAAMISKESKITTYMÄ – T&K –LIIKEVAIHTO
ON NOIN 40 MILJ. EUROA (v. 2004)

•

LIIKETOIMINTA- JA RAHOITUSOSAAMISEN HEIKKO TASO PIENISSÄ YRITYKSISSÄ

•

POHJOIS-SAVO ON MERKITTÄVÄ TUTKIMUSKESKITTYMÄ VALTAKUNNALLISESTI,
ESIMERKIKSI MERKITTÄVIÄ OSAAMISALUEITA OVAT YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA, YMPÄRISTÖRISKIT JA YMPÄRISTÖTERVEYS

•

YRITYSTEN VERKOTTUMISOSAAMISEN PUUTE

•

KASVUHALUKKUUDEN JA RISKINOTTOKYVYN
VÄHÄISYYS

•

VALTAKUNNALLISEN JA KANSAINVÄLISEN VERKOTTUMISEN VÄHÄISYYS

•

POHJOIS-SAVON TUTKIMUS- JA YRITYSTOIMINTA – OSAAMISALUEET VASTAAVAT VAIN RAJALLISESTI TOISIAAN

•

VASTUULLISEN KEHITYS- JA HANKKEISTUSORGANISAATION PUUTTUMINEN

MAHDOLLISUUDET

UHAT

•

T&K- JA YRITYSTOIMINNAN YHTEISTYÖ

•

•

POHJOIS-SAVOON EI SAADA SYNNYTETTYÄ
UUTTA MARKKINALÄHTÖISTÄ OSAAMISTA

POHJOIS-SAVON YMPÄRISTÖ- JA BIOENERGIALIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEN YHTEISTYÖ

•

RISKIRAHOITUSTA EI OSATA HYÖDYNTÄÄ

•

TEHOKAS VERKOSTOITUMINEN KANSALLISESTI
JA KANSAINVÄLISESTI EI ONNISTU

•

YMPÄRISTÖ- JA BIOENERGIA-ALAN YRITYKSET
JÄÄVÄT PAIKALLISIKSI TOIMIJOIKSI

•

YMPÄRISTÖ- JA BIOENERGIA-ALAN HANKKEISTUSTA JA EDUNVALVONTAA EI SAADA ORGANISOIDUKSI

•

PYSYVÄÄ POHJOIS-SAVON KEHITYSORGANISAATIOTA EI SAADA LUODUKSI, VAAN KEHITYSTOIMINNAN ORGANISOINTI PERUSTUU AINOASTAAN HANKERAHOITUKSEEN

•

PIENTEN JA ALKAVIEN YRITYSTEN LIIKETOIMINTA- JA MARKKINOINTIOSAAMISEN VÄHÄISYYS

•

RISKIRAHOITUKSEN UUDELLEENORGANISOINNIN TUOMAT MAHDOLLISUUDET

•

YRITYSTEN TARPEISTA GENEROIDUT KANSAINVÄLISTYMISHANKKEET

•

BIO CHP –TEKNOLOGIAT (YHDISTETTY SÄHKÖN- JA LÄMMÖNTUOTANTO)

•

LIIKENTEEN BIOPOLTTOAINEET

•

UUDET LIIKETOIMINTAIDEAT

•

PALVELUT JA TEKNOLOGIAT YMPÄRISTÖRISKIEN ENNAKOINTIIN

•

PAIKKATIEDON SOVELTAMINEN YMPÄRISTÖTEKNOLOGIASSA

•

KANSAINVÄLISTEN YMPÄRISTÖ- JA BIOENERGIATEKNOLOGIAYRITYSTEN SIJOITTUMINEN POHJOIS-SAVOON

•

ITÄSUOMALAINEN YHTEISTYÖ JÄTEHUOLLOSSA JA BIOENERGIASSA

(Pohjois-Savon EBC-strategia ja –toimialakuvausta mukaillen)
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3 Pohjois-Savon EBC–kehittämissuunnitelma

PohjoisSavo merkittävä keskittymä

Kehittämistarpeita paljon

Yhteistyötä
lisättävä

EBC-hankkeen aikana tehtyjen selvitysten perusteella voidaan todeta, että Pohjois-Savosta
löytyy mittavaa yritystoimintaa ympäristö- ja bioenergia-alalta. Yritystoiminnan lisäksi Pohjois-Savossa sijaitsee yksi merkittävimmistä ympäristöalan tutkimuskeskittymistä Suomessa.
Pääasiassa Kuopion alueelle keskittyneiden tutkimusyksiköiden erityisiä vahvuusalueita ovat
ympäristöterveys, ympäristöriskien arviointiosaaminen, ilman- ja ilmastonsuojelu, vedenpuhdistusteknologiat ja vesistöjen kunnostus, sekä ympäristö- ja prosessi-informatiikka.
Ympäristö- ja bioenergia-alan toimintaa alueellisesti tarkasteltaessa havaitaan suurten yritysten painopisteen sijaitsevan Varkauden seudulla, kun taas Ylä-Savossa on useita pk-sektorin
aktiivisia toimijoita.
EBC-hankkeessa toteutetuissa yritys- ja tutkimusorganisaatioiden haastatteluissa esiin nousseet kehittämistarpeet liittyivät ensisijaisesti verkostoitumiseen ja yhteistyöhön, tiedon tarpeeseen ja tiedon välitykseen sekä osaamiseen ja tunnettavuuteen. Ympäristöalan yrityksille
ongelmia ovat mm. osaamisen puutteellisuus liiketoimintakonseptien hallinnassa, tuotteistamisessa, liikkeenjohdollisessa osaamisessa ja markkinoinnissa sekä ympäristöliiketoiminnan markkinatietämyksen puute, verkostoitumisen puute sekä liian vähäinen toiminta ja tunnettuus kansainvälisissä verkostoissa ja markkinoilla. Alan suurimpana ongelmana nähtiin
nimenomaan yhteistyön ja verkottumisen kehittymättömyys yritysten, kuntien ja tutkimusorganisaatioiden välillä. Lisäksi alueen yrityksillä ei ole selkeää kuvaa T&Korganisaatioiden tutkimusresursseista tai yhteistyömahdollisuuksista. Edelleen, hanketoiminnan osalta maakunnassa koettiin olevan päällekkäisyyksiä ja tiedonkulun eri hankkeista
sekä niiden tuloksista ei koettu olevan riittävää. Yritysten näkökulmasta toivottiin hanketoimintaa yhtenäistettävän Pohjois-Savossa.
Yhteistyö yritysten ja tutkimuslaitosten välillä on ollut potentiaaliin nähden vaatimatonta ja
se on näkynyt mm. uuden ympäristö- ja bioenergia-alan yritystoiminnan vähäisyytenä. Yhteistyön yksi keskeisimmistä haasteista on toimialan yritystoiminnan keskittyminen Varkauden ja Ylä-Savon seuduille kun taas T&K-toiminta on keskittynyt pääasiassa Kuopion seudulle. Seutukuntien välisen yhteistyön tiivistäminen tutkimuslaitosten ja yritysten yhteistyön
lisäämisessä onkin yksi tulevaisuuden merkittävä kehittämisen osa-alue. Merkittäviä kehittämisen osa-alueita ovat myös uusien innovaatioiden tuotteistaminen ja uuden liiketoiminnan käynnistäminen, koska laajasta tutkimustoiminnasta ja sen korkeasta kansainvälisestä
tasosta huolimatta Pohjois-Savon alueelle on aiemmin syntynyt vain vähän tutkimusosaamiseen pohjautuvaa liiketoimintaa.

Edelleen useissa yhteyksissä on noussut esille tarve koordinoituun toimialan kehittämiseen
sekä edunvalvontaan. Pohjois-Savon ympäristö- ja bioenergia-alalta puuttuu selkeä edunvalTarvetta edunvonta ja laajasti hyväksytty toimintamalli, jonka avulla kyetään kootusti organisoimaan ja
valvontaan
koordinoimaan toimijoiden ja seutukuntien välistä yhteistyötä. EBC-hankkeen aikana tämä
työ on saatettu liikkeelle.
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Keskeisiksi ympäristö- ja bioenergia-alan kehittämistoimenpiteiksi EBC-työn perusteella
ovat nousseet seuraavat asiakokonaisuudet:
•
•

Ympäristö- ja bioenergia-alan yhteistyöverkoston eli EBC-verkoston toiminnan organisoiminen sekä toimintamallin ja toimintojen vakiinnuttaminen
Ympäristö- ja bioenergia-alan toimintojen systemaattinen kehittäminen tunnistettujen kehittämisalueiden ja niiden painopisteiden puitteissa.

Pohjois-Savon EBC–kehittämissuunnitelmalla vastataan EBC–työn aikana esiin nousseisiin
kehittämistarpeisiin. EBC-kehittämissuunnitelmassa määritetään Pohjois-Savon ympäristöja bioenergia-alalle visio, tavoitteet ja kehittämisalueet. Kuvassa 9 on esitetty kehittämissuunnitelman viitekehys.

Pohjois-Savon ympäristö- ja bioenergia-alan
POHJOIS-SAVON EBC -VISIO
strategiaprosessi
TAVOITTEET

KEHITTÄMISALUEET

PAINOPISTEET JA TOIMENPITEET

Kuva 9. Pohjois-Savon EBC–kehittämissuunnitelman viitekehys.

3.2 Pohjois-Savon EBC–visio

Pohjois-Savo on paras puhtaan tekniikan osaaja ja tekijä.
Pohjois-Savo on ympäristö- ja bioenergia-alan teknologian ja osaamisen nettoviejä
onnistuneen tutkimuksen ja liiketoiminnan yhdistämisen ansiosta.
Pohjois-Savon puhdas ja viihtyisä elinympäristö luo uskottavan pohjan ympäristöja bioenergiaosaamisen markkinoinnille.
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3.3 Tavoitteet
Seuraavissa kohdissa esitetään Pohjois-Savon EBC:n kolme tavoitetta, joiden kautta pyritään
toteuttamaan EBC-visiota. Jäljempänä selvitetään kunkin tavoitteen sisältöä tarkemmin.

Tavoite 1: Pohjois-Savon EBC-verkosto luo vahvat kasvun edellytykset
paikallisille ympäristö- ja bioenergia-alan toimijoille yhdistämällä systemaattisesti
maakunnan osaamisen ja resurssit
Tavoite 2: Yritysten tarpeiden ja yrityksistä sekä tutkimuksesta syntyvien uusien
innovaatioiden systemaattinen tunnistaminen ja kaupallistaminen
Tavoite 3: Pohjois-Savon ympäristö- ja bioenergialiiketoiminnan
kansainvälistämiseksi muodostetaan vahva yhteistyökonsepti

3.3.1 Tavoite 1: Osaamisen ja resurssien yhdistäminen
Tavoitteena on luoda Pohjois-Savon ympäristö- ja bioenergia-alalle laajasti hyväksytty toimintamalli, jonka avulla kyetään kootusti organisoimaan ja koordinoimaan toimijoiden ja
seutukuntien välistä yhteistyötä. Yhteistyön koordinoinnin ja edunvalvonnan avulla kehitetään alan toimintaympäristöä ja siten luodaan maakunnan ympäristö- ja bioenergia-alalle
vahvat kasvun edellytykset. Tarkoituksena on kehittää toimiva yhteistyöverkosto ja
-konsepti, joka saattaa resurssit kaikkien toimijoiden ulottuville hyödyntäen mahdollisimman tehokkaasti maakunnan T&K–toimintaa ja muuta osaamista.

3.3.2 Tavoite 2: Innovaatioiden tunnistaminen ja kaupallistaminen
Tavoitteena on kartoittaa yritysten tarpeita systemaattisesti ja pyrkiä vastaamaan esiin nouseviin kehittämistarpeisiin. Pohjois-Savon tutkimuslaitosten ja yritysten yhteistyön lisäämisellä pyritään potentiaalisten tutkimustulosten tuotteistamiseen ja kaupallistamiseen eli uuden merkittävän liiketoiminnan synnyttämiseen. Toisaalta uutta liiketoimintaa pyritään synnyttämään myös keskeisten toimijoiden yhteyteen kehittyvänä alihankintaliiketoimintana sekä innovatiivisina asiantuntijapalveluina.

3.3.3 Tavoite 3: Kansainvälinen yhteistyökonsepti
Tavoitteena on, että tulevaisuudessa EBC-verkosto edistää toimialakohtaisesti kansainvälisille markkinoille tähtäävien yritysten pyrkimyksiä yritysten välisillä kansainvälistymiseen
tähtäävillä yhteistyöhankkeilla, edistämällä vientiä ja pohjoissavolaisten toimijoiden osallistumista EU:n yhteishankkeisiin, hakemalla toimijoille kansainvälisiä partnereita ja järjestämällä markkinointi-iskuja kohdennetuille markkina-alueille sekä potentiaalisille asiakaskunnille. Kansainvälistymiseen pyritään verkottumalla muihin merkittäviin Itä-Suomen ympäristö- ja bioenergiaosaajiin. Verkostossa luodaan kontakteja maailman johtaviin osaamiskeskittymiin. Tavoitteena on vientiverkosto, joka mahdollistaa maakunnan teknologiaosaamisen
viennin maailman markkinoille. Myös Pohjois-Savon T&K–toimintaa pyritään kehittämään

17

niin, että se on tasoltaan kansainvälistä; T&K–laitoksilla on kansainvälisiä kontakteja ja yhteydet kansainvälisiin tutkijaverkostoihin, organisaatioiden tieto-taito vastaa kansainvälistä
tasoa. Henkilövaihtoa tutkimuksen ja yritystoiminnan välillä suoritetaan kansallisesti ja kansainvälisesti.

3.4 Kehittämisalueet
Edellä kuvattuja tavoitteita toteutetaan kolmen kehittämisalueen kautta, jotka ovat ympäristöteknologiaosaaminen, bioenergiaosaaminen ja materiaalivirtaosaaminen. Kehittämisalueet ovat valikoituneet osaamiskeskusohjelmahakemusten, Pohjois-Savon liiton elinympäristö- ja bioenergiatyöryhmän linjausten sekä EBC-strategiatyön pohjalta. Ympäristöteknologia- ja bioenergiaosaaminen ovat kehittämisalueina osittain päällekkäisiä. Materiaalivirtaosaamisen kehittämisalue on puolestaan kiinteä osa sekä ympäristöteknologia- että bioenergiaosaaminen –kehittämisaluetta. Sen näkökulma on kuitenkin erilainen kuin kahdessa
muussa kehittämisalueessa, jolloin se täydentää niitä. Materiaalivirtaosaamisen voidaan todeta läpäisevän ympäristöteknologia- ja bioenergiaosaaminen kuvan 10 mukaisesti. Jokaisen
kehittämisalueen kohdalla esitetään toiminnalle painopisteitä, jotka kuvastavat osaltaan olemassa olevia vahvuuksia ja osaamispohjaa sekä osaltaan myös tulevaisuuden potentiaalisia
kasvumahdollisuuksia. Painopistealueisiin liittyen esitetään erinäisiä toimenpiteitä, joiden sisältö tarkentuu edelleen operatiivisen työn käynnistyessä.

YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA

BIOENERGIA

MATERIAALIVIRRAT

Kuva 10. Kehittämisalueiden suhtautuminen toisiinsa nähden.

3.4.1 Ympäristöteknologiaosaaminen
Tarve ratkaista lisääntyviä ympäristöongelmia on suuri ja sitä varten tarvitaan sekä osaamisen että teknologian kehittämistä. Ympäristöala onkin yksi maailman nopeimmin kasvavista
toimialoista. Tämä on tunnistettu myös Pohjois-Savossa, jossa ympäristöteknologia on yksi
maakuntasuunnitelman painopistealueista. Perusteet tähän löytyvät sekä maakunnan innovatiivisesta yrityskentästä että laajasta ja monipuolisesta ympäristöalan T&K-toiminnasta.
T&K- ja yritystoiminnan resurssien yhdistäminen onkin yksi keskeisistä tavoitteista ympäristöteknologiaosaamisen kehittämisessä Pohjois-Savossa. Myös yritysten välinen verkottuminen sekä kansainvälistymisen edistäminen ovat avainasemassa ympäristötoimialan merkittävän maakunnan sisäisen potentiaalin kehittämisessä menestyväksi liiketoiminnaksi.
Ympäristöteknologiaosaaminen –kehittämisalueen tavoitteena on siis kehittää PohjoisSavoon vahva ympäristöteknologiaosaamisen yhteistyöverkosto, joka hyödyntää aktiivisesti
T&K–toiminnan uusia liiketoimintakonsepteja.
Ympäristöalan yritysten liiketoiminta käsittää noin 20 % Pohjois-Savon ympäristö- ja bioenergia-alan yritysten liikevaihdosta ja noin 30 % alan työvoimasta. Ympäristöalan yrityksistä maakunnassa merkittävä osa toimii suunnittelu-, tutkimus- ja konsultointitehtävissä.
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Alueella toimii myös lupaavia mittaustekniikan ja ympäristösuojelutuotteiden asiantuntijaja valmistusyrityksiä. Yritykset ovat pääasiassa pk-yrityksiä, joista osan toiminta keskittyy
johonkin yksittäiseen ympäristöteknologian osa-alueeseen. Tällöin verkostoituminen muihin
alan yrityksiin voi osoittautua merkittäväksi eduksi esimerkiksi yhteisen markkinoinnin ja
yhdistetyssä palvelujen tarjoamisen muodossa. Ympäristöalan tutkimuksen vahvuusalueita
ovat puolestaan mm. ympäristöterveys, ympäristöriskien arviointi, pienhiukkaset, poltto ja
palaminen, vesihuolto, vesiensuojelu sekä ympäristö- ja prosessi-informatiikka.

Seuraavat osa-alueet on tunnistettu merkittäviksi painopistealueiksi pohjoissavolaisessa
ympäristöteknologiaosaamisessa:
•

Ympäristöterveys ja –turvallisuus
§ pienhiukkaset, aerosoliteknologia
§ vesien puhdistustekniikat, juomaveden turvallisuus
§ sisäympäristöt

•

Ympäristöriskien arviointi
§ pienhiukkasten ympäristöterveysriskit
§ maankäytön vaikutukset vesi- ja ilmastokysymyksiin
§ ympäristöriskinarvioinnin menetelmät
§ riskianalyysi altistuksesta terveysvaikutuksiin

•

Ympäristö- ja prosessi-informatiikka
§ ympäristöön ja teollisuusprosesseihin liittyvien suurten tietomassojen
analysointi ja jatkojalostus eri käyttäjätyypeille
§ älykkäiden laskentamenetelmien ja ohjelmistoteknologian sovellukset
§ ympäristön jatkuvatoiminen havainnointi
§ ympäristömittaukset ja -automatiikka

•

Jäte ja kierrätys
§ jätteen energiahyötykäyttö
§ hyötykäyttökonseptit

Painopistealueet
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Pohjois-Savon ympäristöalaan liittyen esitetään seuraavia toimenpiteitä:
•
•
•
Toimenpiteet

•

•
•

•

Ympäristöosaamisen yhteistyöverkoston luominen ja sen toimintamallin vakiinnuttaminen
Ympäristöterveys- ja ympäristöriskiosaamisen edelleen vahvistaminen tutkimuslaitosten välisenä yhteistyönä
Riskinarviointiin ja riskien hallintaan liittyvien liiketoimintamahdollisuuksien
kartoittaminen ja liiketoiminnan kehittäminen
Mittaus- ja sensoriteknologian kehittäminen ja sen hyödyntäminen ympäristöriskien ennakointiin, hallintaan ja monitorointiin tutkimuslaitosten ja yritysten
yhteistyöllä
Vesihuollon riskien monitorointiosaamisen ja hallinnan kehittäminen ja kaupallistaminen
Elinkaaritiedon hyödyntäminen teollisuusprosessien energiatehokkuuden parantamisessa ja päästöjen hallinnassa tavoitteena synnyttää uutta palveluliiketoimintaa
Tutkimus- ja tuotekehitysympäristöjen edelleen kehittäminen

Verkottuminen ja tunnettavuus

Ympäristöalan toimijoitten verkottumisen ja tunnettuuden lisäämiseksi järjestetään erilaisia
kohdennettuja teemaseminaareja, messuosallistumisia, konferensseja, partnerointitapahtumia, tutustumismatkoja sekä vierailuja. Yritysten ja T&K -toimijoiden välistä yhteistyötä lisätään systemaattisella tiedon- ja osaamisen siirrolla, tiedottamisella ja viestinnällä sekä aktiivisella uusien innovaatioiden, liiketoimintojen ja yritysaihioiden etsimisellä ja välittämisellä. Tutkimuslaitosten välistä yhteistyötä tiivistetään konkreettisella ”tutkimuslähtöisen liiketoiminnan kehittämisympäristö” -toimintamallin eli tutkimusinnovaatioiden tuotteistamisen ja kaupallistamisen kehittämisellä. Toimintamallin lähtökohdaksi tutkimusorganisaatioista kartoitetaan järjestelmällisesti potentiaalisia liiketoimintamahdollisuuksia, joita jalostetaan kohti uutta asiantuntijaliiketoimintaa. Tavoitteeseen kuuluu myös uusien, yrityslähtöisten T&K-hankkeitten kehittäminen yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa hankkeistamalla
tutkimustulokset siten, että ne ovat sovellettavissa ympäristöteknologian alan yritysten tarpeisiin ja tavoitteisiin liiketoimintojensa kehittämisessä.

Tutkimus- ja
tuotekehitysympäristöt

Pohjois-Savossa tulee tukea kokeilevaan tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan tarkoitettujen
laboratorioiden, hautomoiden ja verstaiden toimintaa ja kehittämistä sekä kartoittaa nykyisten rakenteiden yhä tehokkaampaa käyttöä uusien tutkimustulosten ja keksintöjen tuotteistamisessa ja jalostamisessa uudeksi liiketoiminnaksi. Mahdollisten maakunnallisten investointien käyttömahdollisuutta täyden- tai pilotmittakaavan tutkimuslaboratorioina esimerkiksi lämpölaitoksen tai uutta teknologiaa demonstroivien laitosten yhteydessä tulee edistää.
Tällöin pohjoissavolaiset toimijat saavat oman teknologiansa referenssin lähialueelleen ja
Pohjois-Savo toimii omien teknologioidensa ”näyteikkunana”.

Kansainvälistyminen

Kansainvälistä toimintaa lisätään edistämällä ympäristöteknologioiden vientiä sekä järjestämällä täsmämarkkinointi-iskuja kohdennetuille markkina-alueille ja potentiaalisille asiakaskunnille. Kansainvälistymisponnisteluissa hyödynnetään mahdollisimman pitkälle maakunnasta jo löytyvää kansainvälistymisosaamista ja olemassa olevia verkostoja sekä edistetään
liiketoiminnan kansainvälistymismahdollisuuksia oppilaitosyhteistyön kautta. Suurten kan-
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sainvälisillä markkinoilla jo toimivien yritysten alihankintaketjujen kehittämistä ja kansainvälistymistä veturiyritysten vanavedessä tuetaan tarjoamalla yrityksille tarvittavia kansainvälistymisen tukipalveluita.

Osaamiskeskusohjelma

Tärkeässä asemassa ympäristöteknologiaosaamisen kehittämisessä on kansallinen ympäristöteknologian osaamiskeskusohjelma, jota toteuttavat kaudella 2007 - 2013 yhteistyössä
pääkaupunkiseutu sekä Kuopion, Lahden ja Oulun alueet. Osaamiskeskusohjelman kautta
Pohjois-Savon yritykset sekä tutkimustoiminta ovat vahvasti mukana maakunnallisessa, kansallisessa ja kansainvälisessä ympäristöteknologian yhteistyöverkoston ja toiminnan kehittämisessä. Ylä-Savon ja Varkauden seudun ympäristöalan toimijat tekevät yhteistyötä tulevan osaamiskeskusohjelman puitteissa aluekeskusohjelmien ja kehittämistoimenpiteiden ja
–hankkeiden kautta. Ympäristöklusteri -osaamiskeskusohjelmassa tavoitteena on vahvistaa
olemassa olevan yritystoiminnan liiketoimintoja sekä synnyttää uusia yrityksiä. Kehittäminen suunnataan osaamiskeskusohjelmassa seuraaville osa-alueille: ympäristöterveys ja turvallisuus, ympäristöriskien arviointi sekä ympäristöinformatiikka. (Sisäasiainministeriö,
Alueiden ja hallinnon kehittämisosasto. Osaamiskeskusohjelma 2007 - 2013 SM 200601229/Ha-62. Tiivistelmä, Ympäristöteknologiaklusteri.; Ympäristö- ja bioenergiatoimialan
kuvaus ja ohjelmakauden painopisteet. Elinympäristö- ja bioenergiatyöryhmä, PohjoisSavon liitto.)

3.4.2 Bioenergiaosaaminen
Tavoitteena on kehittää Pohjois-Savoon vahva bioenergiaosaamisen yhteistyöverkosto, joka
hyödyntää aktiivisesti T&K–toiminnan uusia liiketoimintakonsepteja. Bioenergiaosaamisen
kehittämisessä tulee huomioida sekä bioenergian käytön lisäämiseksi tehtävät toimenpiteet
että Pohjois-Savon alueella sijaitseva massiivinen bioenergiateknologian osaaminen.

Bioenergian
käyttö lisääntyy

PohjoisSavossa
paljon
osaamista

Bioenergian käytön lisäämiseksi on olemassa tällä hetkellä voimakasta tarvetta. Bioenergian
käytön edistäminen edellyttää raaka-aineiden hankinta- ja bioraaka-ainepohjaisten jalosteiden tuotantoketjujen sekä bioenergiateknologian liiketoiminta- ja tutkimusosaamisen laajaalaista kehittämistä. Merkittäviä bioenergian raaka-ainelähteitä ovat puu, peltobiomassat sekä maatalous- ja yhdyskuntalietteet. Turpeen energiakäytöllä on suuri työllistävä vaikutus
Pohjois-Savon alueella ja se muodostaa merkittävän hitaasti uusiutuvan energialähteen, joka
tulee pitää tarkasteluissa ja kehittämistoimenpiteissä kiinteästi mukana. Keskeisiä biopohjaisia jalosteita ovat bioetanoli, biodiesel, biokaasu sekä biotisleet.
Bioenergia-alan yritykset muodostavat Pohjois-Savon ympäristö- ja bioenergia-alan liiketoiminnasta noin 80 % ja työpaikkojen määrästä noin 70 %. Pohjois-Savon bioenergiateknologiateollisuus muodostuu Varkauden seudun energiantuotannon ja metsäteollisuuden energiajärjestelmien valmistuskeskittymästä sekä Ylä-Savon metsäteknologian ja energiantuotannon yrityksistä. Näillä alueilla sijaitsee suuria biopolttoaineiden tuotannon ja logistiikan
sekä energiantuotannossa ja metsäteollisuudessa tarvittavien energiajärjestelmien kehittäjiä
ja kansainvälisiä veturiyrityksiä sekä niiden kumppaniverkostoja. Yritysten oman globaalisti
verkottuneen tuotekehitystoiminnan lisäksi alueelle on luotu energiateollisuutta tukeva innovaatioympäristö. Se perustuu Varkauden alueelle keskitettyyn energiatuotannon järjestelmien valmistusosaamiseen, Itä-Suomen yliopistojen, Lappeenrannan teknillisen yliopiston
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(Varkauden toimipiste) ja Kuopion yliopiston, sekä Savonia-ammattikorkeakoulun tutkimuslaitos- ja yritysyhteistyöhön.
Seuraavat osa-alueet on tunnistettu merkittäviksi painopistealueiksi pohjoissavolaisessa
bioenergiaosaamisessa:
•

Biopolttoaineiden käytön lisäys
§ varsinkin puupolttoaineet
§ lämpöyrittäjyystoiminta

•

Biopolttoaineiden tuotanto ja jalostus
§ hake
§ pelletti
§ biopolttonesteet
§ biokaasu
§ puuhiili ja sen sivuainevirrat
§ peltobiomassat

•

Biopolttoaineiden korjuu- ja tuotantoteknologiat
§ puupolttoaineet
§ peltobiomassat

•

Poltto- ja kattilatekniikka
§ korkean hyötysuhteen voimalaitosteknologiat
§ hiilidioksidivapaat energiantuotantoteknologiat
§ bioCHP –tekniikat
§ pienenergiateknologiat
§ painelaiteosaaminen ja siihen liittyvän koulutus
§ polttoon ja palamiseen sekä elinkaaren hallintaan liittyvä tutkimusosaaminen
§ peltobiomassojen poltto

Painopistealueet

Bioenergiaosaamiseen liittyen esitetään seuraavia toimenpiteitä:
•
Toimenpiteet

•
•

•
•
•

Bioenergiaosaamisen yhteistyöverkoston luominen ja sen toimintamallin vakiinnuttaminen
Puupolttoaineiden tuotannon, jalostuksen ja käytön merkittävä lisääminen energiantuotannossa
Biopohjaisten korkean jalostusarvon omaavien raaka-aineiden tuotantokapasiteetin ja jalostuksen sekä bioenergiateknologian tuotekehityksen lisääminen ja
viennin edistäminen
Nestemäisten biopolttoainejalosteiden tuotantokapasiteetin luominen
Biokaasuteknologian käyttöönoton ja tutkimustoiminnan edistäminen
Peltobiomassojen hyötykäytön edistäminen
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Toiminnan painopiste on puu- ja peltobiomassoihin sekä teollisuuden ja maatalouden biopohjaisiin sivuainevirtoihin perustuvien polttoaineiden tuotannon kehittämisessä ja jalostusarvon kohottamisessa. Niiden tueksi verkotetaan alan paras kansallinen ja kansainvälinen
osaaminen tarvittavan T&K-, teknologia- ja liiketoimintatavoitteiden toteuttamiseksi painopistealueilla. Toiminta kohdennetaan yritysten kilpailukyvyn, innovaatiotoiminnan ja työllisyyden kannalta keskeisiin teknologioihin ja niiden avulla tapahtuvan uuden yritystoiminnan
kehittämiseen.

Kansainvälistyminen

Osaamiskeskusohjelma

Bioenergia-alan kansainvälistymisen edistämisessä hyödynnetään mahdollisimman pitkälle
maakunnasta jo löytyvää kansainvälistymisosaamista ja olemassa olevia verkostoja sekä
edistetään liiketoiminnan kansainvälistymismahdollisuuksia oppilaitosyhteistyön kautta.
Suurten kansainvälisillä markkinoilla jo toimivien yritysten alihankintaketjujen kehittämistä
ja kansainvälistymistä veturiyritysten vanavedessä tuetaan tarjoamalla yrityksille tarvittavia
kansainvälistymisen tukipalveluita. Tavoitteena kansainvälistymisessä on pohjoissavolaisten
yritysten johtava asema maailmalla bioenergialaitostekniikan valmistuksessa sekä alueen
yritysten kansainvälinen tunnettuus ”puhtaimman teknologian osaajina”. Muodostettava
ympäristö- ja bioenergia-alan toimijaverkosto edistää toimialakohtaisesti kansainvälisille
markkinoille tähtäävien yritysten pyrkimyksiä edistämällä bioraaka-ainepohjaisten jalosteiden ja bioenergiateknologian vientiä ja järjestämällä täsmämarkkinointi-iskuja kohdennetuille markkina-alueille sekä potentiaalisille asiakaskunnille.
Pohjoissavolaisen bioenergiaosaamisen kehittämistyössä merkittävään asemaan nousee
osaamiskeskusohjelmaan kuuluva Tulevaisuuden energiateknologiat – Energiateknologian
klusteriohjelma, jossa Joensuun seutu yhdessä Varkauden seudun kanssa koordinoi teemaa
biopolttoaineiden tuotanto ja jalostus. Näin ollen bioenergiaosaamisessa korostuu PohjoisSavon sisäisen yhteistyön lisäksi myös itäsuomalainen yhteistyö. Osaamiskeskusohjelman
puitteissa kehitetään pohjoissavolaisia bioenergiaosaamista liittyen muun muassa biopohjaiseen raaka-ainetuotantoon ja polttoaineterminaalitoimintaan, biopolttoainejalosteiden tuottamisen uusiin teknologioihin, tuotantoprosessien pilotointiin ja demonstrointiin, painelaiteosaamiskeskittymän suunnitteluun ja käynnistämiseen sekä biopolttonesteiden tuotannon
teknologiapolkujen ja niiden tehdaskohtaisen soveltuvuuden tutkimiseen sekä pitkällä tähtäimellä edistettäviin valmiuksiin kuitupohjaisen etanoli- tai biodieseltuotannon sijoittumiseksi Itä-Suomen tehdaspaikkakunnille. Kansainvälistymistyötä tehdään osaamiskeskusohjelman puitteissa muun muassa Suomessa ja Euroopassa toteutettavissa teknologiasiirto- ja
kehityshankkeissa, jotka laajennetaan myöhemmin muille alueille. Hankkeilla tuetaan suoraviivaisesti teollisuuden vientiponnisteluja ja tuotetaan teollisuuden käyttöön markkinatietoja uusilta alueilta. (Tulevaisuuden energiateknologiat, Energiateknologian klusteriohjelma
26.9.2006.; Ympäristö- ja bioenergiatoimialan kuvaus ja ohjelmakauden painopisteet.
Elinympäristö- ja bioenergiatyöryhmä, Pohjois-Savon liitto.)

3.4.3 Materiaalivirtaosaaminen
Materiaalivirtaosaaminen –kehittämisalueen tavoitteena on kehittää sekä ympäristö- että
bioenergia-alan materiaalivirtojen hallintaa ja siihen liittyvää osaamista ja teknologiaa Pohjois-Savon alueella. Kehittämisalue käsittää maatalouden, metsätalouden ja teollisuuden sekä jätehuollon ja kierrätyksen materiaalivirtaosaamisen kehittämisen ympäristö- ja bioenergia-alan näkökulmasta. Materiaalivirrat muodostuvat materiaalien kuljettamisesta ja säilyt-
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tämisestä. Materiaalivirtatarkastelun lähtökohtana on luonnonvarojen kokonaiskäyttö, jossa
luonnonvaroilla tarkoitetaan luonnosta saatavia taloudellisesti hyödynnettäviä raaka-aineita.
Tällöin tarkoitetaan myös taloudellisen toiminnan ympäristönä olevaa luontoa kokonaisuudessaan. Materiaalivirrat syntyvät tuotteiden sisältämistä luonnonvaroista ja piilovirroista.
Piilovirrat muodostuvat luonnonvaroista, joita käsitellään tuotteen valmistuksen aikana, mutta jotka eivät siirry lopputuotteeseen. Materiaalivirtoihin luetaan tässä yhteydessä myös tuotannossa syntyvät sivuainevirrat.

Ekotehokkuus

Ekotehokkuusajattelu liittyy läheisesti materiaalivirtojen vähentämistavoitteisiin. Ekotehokkuudella tarkoitetaan toimintatapoja, joiden tavoitteena on ympäristökuormituksen pienentäminen ilman tuotannon kokonaiskannattavuuden kärsimistä. Tällöin tavoitteena on vähentää energian ja materiaalien käyttöä sekä päästöjä tuotantoyksikköä kohden ja saada aikaan
kustannussäästöjä sekä lisätä toiminnan kilpailukykyä. Toimintojen ympäristövaikutukset
määräytyvät materiaalivirtojen määrän ja laadun mukaan. Tämän vuoksi materiaalivirrat antavat viitteitä ympäristökuormituksen kehityksestä. Vähentämällä käyttöönotettavien raakaaineiden määrää supistetaan negatiivisia ympäristövaikutuksia tuotannon alkupäässä. Toisaalta, mitä vähemmän luonnonvaroja otetaan käyttöön, sitä pienempiä ovat päästöt ja jätteiden määrä ketjun loppupäässä.
Pohjois-Savossa on mittavaa ympäristö- ja bioenergia-alan materiaalivirtaosaamista, mikä
samalla muodostaa merkittävän liiketoiminnan kasvumahdollisuuden. Materiaalivirtaosaaminen onkin kiinteä osa sekä ympäristöteknologiaosaamisen- että bioenergiaosaamisen kehittämisalueita.
Seuraavat osa-alueet on tunnistettu merkittäviksi painopistealueiksi pohjoissavolaisessa
materiaalivirtaosaamisessa:
•

Metsätalouden materiaalivirrat
§ metsäbiomassat
§ metsäteollisuuden sivutuotteet
§ puunjalostuksen sivutuotteet

•

Maatalouden materiaalivirrat
§ lanta
§ energiaviljelmät
§ jätteet

•

Teollisuuden materiaalivirrat
§ sivutuotteet
§ hyödyntämisteknologiat

•

Jäte ja kierrätys
§ jätteen energiahyötykäytön edistäminen
§ ongelmajätteet

•

Materiaalivirtojen hallinta –älykkäät materiaalivirrat
§ ympäristömittaukset
§ ympäristöinformatiikka

Painopistealueet

24

Materiaalivirtaosaamiseen liittyen esitetään seuraavia toimenpiteitä:
•

•

Toimenpiteet

•
•
•
•

•
•
•

Maatalouden materiaalivirrat

Pohjois-Savon energiaomavaraisuuden edistäminen tehostamalla ja kehittämällä
maakunnan pelto- ja metsäbiomassojen käyttöönottoa, biomassapohjaista energiatuotantoa sekä biomassojen logistiikkaketjuja.
Raaka-ainetuotannon ja polttoaineterminnaalitoiminnan edelleen kehittäminen
ja tehostaminen.
Metsäbiomassaketjun suunnittelu- ja tietojärjestelmien kehittäminen.
Maatalouden materiaalivirtojen hallinnan, energiaomavaraisuuden ja mahdollisten uusien liiketoimintamahdollisuuksien edistäminen.
Puutuote- ja elintarviketeollisuuden sivuainevirtojen jatkojalostamisen ja hyötykäytön edistäminen.
Kaivosteollisuuden materiaalivirtojen hallinnan kehittäminen hyödyntäen esim.
ympäristömittausten ja –informatiikan mukanaan tuomia sovellutusmahdollisuuksia.
Jätteiden ja sivuainevirtojen hyötykäyttökonseptien kehittäminen.
Pienille polttolaitoksille soveltuvan kaupan ja teollisuuden pakkausjätteestä
valmistetun kierrätyspolttoaineen energiakäytön edistäminen.
Materiaalivirtojen hallintaosaamisen kehittäminen.

Ylä-Savossa on merkittävä kansallinen maatalouskeskittymä niin maidon kuin lihakarjataloudenkin näkökulmasta. Karjatalouden osalta ennakoidaan tapahtuvaksi merkittävää alueellista keskittymistä ja tilakokojen kasvua tuotannon keskittyessä yhä suurempiin toimintayksiköihin. Tämä tarkoittaa keskittyvää tuotantoa niin karjan ravinnon kuin lannankin suhteen.
Lietelanta muodostaa jo nykyiselläänkin merkittävän haasteen tiukentuneiden ympäristömääräysten sekä tuotannon laadullisten tekijöiden johdosta ja keskittyvän tuotannon myötä
ongelma laajenee edelleen.
Maatalouden keskittyessä yhä suurempiin yksiköihin tilojen energiatarve kasvaa, mikä yhdessä nousseiden energiakustannusten kanssa lisää niin maatalouden kuin muunkin energiantuotannon kiinnostusta bioenergiaresurssien käyttöönottamiseksi ja tehostamiseksi. Tällöin tullaan mielenkiintoisen haasteen eteen eli kuinka peltopinta-ala riittää niin tilakoon
kasvun kuin maantieteellisen keskittymisen osalta maatalouden ja laajentuvan peltoenergiantuotannon käyttöön. Tarkasteltaessa maataloutta materiaalivirtatarkastelun avulla on otettava
huomioon maatalouden energiakulutus, lannoitteiden, ravinteiden ja torjunta-aineiden käyttö
sekä kyseisien kokonaisuuksien tuottamiseen käytettyjen luonnonvarojen määrä nykyistä
kokonaisvaltaisemmin.

Bioenergian
materiaalivirrat

Bioenergian käytön lisääminen on yksi keskeisimmistä tulevaisuuden kansallisista ja kansainvälisistä kehittämisen trendeistä. Metsäbiomassojen (hakkuu- ja harvennustähteet, kannot) sekä metsäteollisuuden ja puunjalostuksen sivutuotteiden energiakäytön lisääminen ja
kehittäminen edelleen tuovat mukanaan mittavia logistisia materiaalivirtaosaamisen kehittämishaasteita ja -mahdollisuuksia.
Jätteen laajamittainen energiahyötykäyttö sekä suuren että pienen mittakaavan polttolaitoksissa luo tulevaisuudessa merkittävän materiaalivirtaosaamisen kehittämismahdollisuuden
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Jätteen
energiahyötykäyttö

Teollisuuden
sivuainevirrat

Pohjois-Savon alueelle. Ennusteiden mukaan Suomeen tullaan rakentamaan 3-5 massiivista
jätteenpolttolaitosta. Tämän lisäksi erilliskerätty kaupan ja teollisuuden pakkausjäte, puhdas
puujäte sekä elintarviketeollisuus- ja yhdyskuntajätteet ovat potentiaalinen hyödyntämiskelpoinen sivuainevirtakokonaisuus pienen mittakaavan energiantuotannon näkökulmasta. Kyseiset sivuaineet ovat erinomaista kierrätyspolttoaineiden raaka-aineita, joiden käyttöä esimerkiksi pienissä polttolaitoksissa rinnakkaispolttoaineena on selvitetty rajallisesti. Nykyisen lainsäädännön mukaisesti ko. jätejakeiden polttoa varten tarvitaan jätteenpolttoasetuksen
mukaiset mittaus- ja puhdistuslaitteistot, jolloin materiaalivirtojen hallinta yhdistyy ilmapäästöjen hallintaan.
Teollisessa toiminnassa liikkuu hyvin erityyppisiä materiaalivirtoja riippuen valmistettavasta
tuotteesta. Tuotantomenetelmien kehittäminen niin, että niihin käytettävien materiaalien
määrä optimoidaan mahdollisimman pieneksi, saa aikaan kustannussäästöjä ja lisää toiminnan kilpailukykyä. Tällöin sivutuotteiden määriä saadaan pienennettyä ja säästetään sekä
materiaalikustannuksissa että jätemaksuissa. Tuotannossa väistämättä syntyville sivuaineille
kehitetään koko ajan uusia hyödyntämistapoja sekä teknologioita ja tuotannon sivutuotteet
- ennen arvottomaksi luokitellut jätteet - ovatkin tulevaisuudessa yhä enenevässä määrin uusien kaupallisten jalostustoimintojen raaka-aineita.
Ympäristö- ja biomateriaalivirtojen hallinta liittyy kaikkiin edellä kuvattuihin osa-alueisiin.
Ympäristömittausosaaminen ja ympäristöinformatiikka tarjoavat mielenkiintoisen mahdollisuuden materiaalivirroista saatavan informaation analysointiin, monitorointiin, mallintamiseen ja logistiikan hallintaan liittyen. (Ympäristö- ja bioenergiatoimialan kuvaus ja ohjelmakauden painopisteet. Elinympäristö- ja bioenergiatyöryhmä, Pohjois-Savon liitto.)
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4 Pohjois-Savon EBC–kehittämissuunnitelman toteutus
ja seuranta
Tässä kehittämisohjelmassa kuvattujen tavoitteiden ja toimenpiteiden kokonaisvaltainen toteuttaminen edellyttää ympäristö- ja bioenergia-alan keskeisten toimijoiden tehokasta verkostoitumista ja yhteistyötä. Varteenotettavimmaksi vaihtoehdoksi verkoston organisoitumisen osalta eri tarkasteluissa nousi kolmella eri seutukunnalla toimivien välittäjäorganisaatioiden (Envitecpolis, Ylä-Savon Kehitys, Teknologiakeskus Teknia Oy ja Aduser Oy) hallinnoiman yhteisen EBC-verkoston muodostaminen ympäristö- ja bioenergia-alan toimintojen
kehittämiseksi ja koordinoimiseksi Pohjois-Savon alueella. Lisäksi toimialan kehittämiseen
osallistuvat aktiivisesti myös Kuopion yliopisto ja Savonia-ammattikorkeakoulu sekä tarpeen mukaan muut alueen T&K–organisaatiot, kuten KTL ja GTK.
Asetettujen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttaminen edellyttää
ympäristö- ja bioenergia-alan tehokasta verkostoitumista ja yhteistoimintaa,
eli EBC-verkoston muodostamista.

EBC-verkoston keskeisenä tehtävänä on resursseja yhdistämällä sekä aktiivisella yhteistyöllä ja tiedonvälityksellä luoda parhaat mahdolliset edellytykset ympäristö- ja bioenergia-alan
liiketoiminnan kasvulle Pohjois-Savossa. EBC-verkostossa koordinoidaan ympäristö- ja bioenergia-alan kehittämistoimintaa ja pohjoissavolaista yhteistyötä sekä vastataan toimialan
yleisestä kehittämisestä, painopisteiden määrittämisestä sekä kehittämistavoitteiden asettamisesta. Oleellista verkoston toiminnassa on kehittää toimialaa huomioiden sekä yritysten ja
tutkimuslaitosten osaamisalueet että yritysten kehittämistarpeet. Näin olemassa olevat resurssit ja osaaminen saadaan tehokkaammin yritysten, tutkimuslaitosten ja muiden toimijoiden käyttöön ja sitä kautta hyödyntämään elinkeinoelämän kehittämistä ja toimintaedellytyksiä. Kuvassa 11 esitetään Pohjois-Savon EBC-verkosto.

Kuopion
seutu
T&K-organisaatiot

(Teknia)

Ylä-Savo
(Envitecpolis,
Ylä-Savon
kehitys)

Yritykset

Varkauden
seutu
(Aduser)

Kunnat

Kuva 11. Pohjois-Savon EBC–verkosto.
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EBC-verkoston toiminta-ajatus
EBC-verkoston tehtävänä on kehittää Pohjois-Savon ympäristö- ja bioenergia-alaa
ympäristöliiketoiminnan näkökulmasta ja toimia Pohjois-Savon ympäristö- ja
bioenergiaklusterin edunvalvojana sekä kansallisesti että kansainvälisesti.
EBC-verkosto toteuttaa ja ylläpitää Pohjois-Savon EBC-kehittämissuunnitelmaa, jossa
on määritetty Pohjois-Savon EBC–visio, tavoitteet ja kehittämisalueet. Työssä
hyödynnetään alan liiketoiminnan ja maakunnan tutkimustoiminnan yhteistyötä
liiketoimintaa tutkimuksesta –liiketoiminnasta tutkimusta –periaatteella.

EBCtyöryhmä

EBC-verkoston toimintaa esitetään koordinoitavaksi EBC-työryhmässä, jonka rungon muodostavat seutukunnalliset välittäjäorganisaatiot Ylä-Savossa (Envitecpolis ja Ylä-Savon Kehitys Oy), Kuopiossa (Teknologiakeskus Teknia Oy) ja Varkaudessa (Aduser Oy). Verkoston koordinointi toteutetaan välittäjäorganisaatioista nimettyjen henkilöiden toimesta kunkin
seutukunnan vahvuusalueet huomioiden. Näin myös seutukuntien erityispiirteet tulee huomioitua niiden omista lähtökohdista.
Eri seutukunnilla toimivien välittäjäorganisaatioiden hallinnoimana EBC-verkosto on mahdollista toteuttaa välttäen päällekkäisyyksiä olemassa olevien organisaatioiden ja toimijoiden
kesken. Lisäksi tässä toimintamallissa vältytään kokonaan uuden organisaation perustamiselta. Näin EBC-verkoston kehittäminen ja koordinointi on mahdollista toteuttaa mahdollisimman kustannustehokkaasti ja kevyellä hallinnollisella rakenteella. Edellä mainittujen seikkojen lisäksi etuna on välittäjäorganisaatioiden vakiintunut asema seutukunnilla sekä se, että ne
tähtäävät toiminnassaan edustamiensa alueiden pitkäjänteiseen kehittämiseen.

Asiantuntijaryhmä

Ohjausryhmä

Operatiivinen toiminta

EBC-työryhmän tukena toimii yritysten ja sidosryhmien asiantuntijoista tarpeen mukaan
koottava asiantuntijaryhmä, jonka työpanosta hyödynnetään yhteisten kehittämistoimenpiteiden sekä laajempaa osaamista vaativien kokonaisuuksien osalta. Asiantuntijaryhmä vastaa
siis yhdessä EBC–työryhmän kanssa EBC–kehittämissuunnitelman operatiivisesta toteuttamisesta ja seuraamisesta. Muita merkittäviä toimijoita EBC-verkostossa ja sen operatiivisessa työssä ovat Kuopion yliopisto ja Savonia-ammattikorkeakoulu.
EBC-verkoston ohjausryhmä vastaa EBC–kehittämissuunnitelman toteuttamisen ohjauksesta. Ohjausryhmä ylläpitää tässä kehittämisohjelmassa esitettyä EBC-verkoston toimintaajatusta ja visiota, valvoo tavoitteiden toteutumista, kehittämisalueiden ja niiden painopistealueiden sekä toiminnan tavoitteiden toteuttamista. Ohjausryhmä koostuu välittäjäorganisaatioiden, sidosryhmien ja yritysten edustajista.
Operatiivisella tasolla EBC-verkoston toiminta muodostuu konkreettisista yritysryppäistä,
tutkimusympäristöistä, tutkimusryhmistä, kehittämiskokonaisuuksista sekä ajankohtaisten
tarpeiden mukaisesti perustettavista yritysprojekteista. Operatiivisella tasolla toimintaa toteutetaan mm. seuraavien menettelytapojen puitteissa:
•

Yritysten T&K -tarpeiden systemaattinen kartoittaminen

28

•
•
•
•
•

Ajankohtaisten yrityslähtöisten kehittämistoimenpiteiden toteuttaminen hyödyntämällä koko verkoston osaamista ja tarjontaa
Tiedon aktiivinen välittäminen käytännön toimijoiden kesken
Tutkimus- ja kehittämisympäristöjen koordinoitu kehittäminen ja hyödyntäminen
yhteiskäyttöperiaatteella
Yritysten liiketoimintaedellytysten jatkuva parantaminen
Kansainvälistymisen edistäminen yhteisin toimenpitein

Toiminnan lähtökohtana on se, että välittäjäorganisaatioiden hallinnoima EBC-verkosto sitoutuu tässä kehittämisohjelmassa määritettyjen tavoitteiden (ks. kohta 3.3) saavuttamiseen
edelleen tässä kehittämisohjelmassa määritettyjen kehittämisalueiden ja niiden painopisteitten puitteissa (ks. kohta 3.4). Näin ollen koko EBC-verkoston toiminta tähtää olemassa olevien ympäristö- ja bioenergia-alan yritysten toimintaedellytysten ja liiketoiminnan kehittämiseen sekä uusien yritysten synnyn ja liiketoimintaedellytysten edistämiseen PohjoisSavossa. EBC-verkosto muodostaa ympäristö- ja bioenergia-alan yhtenäisen julkikuvan
maakunnan ulkopuolelle sekä toimii edunvalvojana ja tiedonvälittäjänä alan toimijoille ja eri
sidosryhmille Pohjois-Savossa sekä maakunnan ulkopuolella.
Toiminta perustuu systemaattiseen yritysten tarpeiden kartoittamiseen, T&K -resurssien
tehokkaaseen hyödyntämiseen sekä yhteistyön ja verkostoitumisen kautta saavutettavien
synergiaetujen hyödyntämiseen eri osapuolia hyödyttävällä tavalla.

EBC-verkoston operatiivinen kehittäminen ja koordinointi toteutetaan tässä kehittämisohjelmassa määritettyjen kolmen kehittämisalueen puitteissa, joiden vetovastuut jakautuvat siten, että jokainen seutukunta vastaa oman vahvuusalueensa mukaisista toiminnoista.
Kehittämisalueet ovat:
• Ympäristöteknologiaosaaminen
• Bioenergiaosaaminen
• Materiaalivirtaosaaminen
Aihealueittain tarkasteltuna osaaminen ja liiketoiminta jakaantuvat Pohjois-Savossa pääpiirteittäin seuraavasti: bioenergiaosaaminen erityisesti laitevalmistuksen osalta painottuu Varkauden seudulle, ympäristöalan T&K-osaaminen Kuopion seudulle sekä materiaalivirtaajattelun soveltaminen ympäristö- ja bioenergia-alan toimintoihin Ylä-Savon alueelle. Tämä
jaottelu on toisaalta yleispiirteinen antaen lähinnä kuvan osaamisen ja liiketoiminnan painotusten välisistä eroista eri seutukuntien välillä. Esimerkiksi bioenergiaan liittyvää laitevalmistusta on myös Ylä-Savossa, vaikkakin suurimmat volyymit sen osalta tulevat Varkauden
seudulta.

Ympäristöteknologiaosaaminen

Operatiivisten toimintojen tasolla tässä toimintamallissa esitetään, että Teknologiakeskus
Teknia Oy Kuopiosta vastaa ympäristöteknologiaosaamiseen liittyvien osa-alueiden kehittämisestä ja koordinoinnista Pohjois-Savossa. Ympäristöteknologian kehittämisessä hyödynnetään erityisesti Kuopion alueen T&K -osaamista ja sen ulottamista pohjoissavolaisten
yritysten toiminnan tueksi mahdollisimman monipuolisesti. Ympäristöteknologiaan ja siihen
liittyvän uuden liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät osa-alueet linkittyvät puolestaan kan-
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sallisiin verkostoihin erityisesti Ympäristöteknologiaklusteri-osaamiskeskusverkoston kautta, jossa Teknialla on merkittävä rooli.

Bioenergiaosaaminen

Materiaalivirtaosaaminen

Tämän toimintamallin mukaisesti Aduser Oy Varkaudesta puolestaan vastaa bioenergiaosaamisverkoston kehittämisestä ja koordinoinnista Pohjois-Savossa. Bioenergiaosaamisverkosto koostuu kaikista merkittävistä pohjoissavolaisista alan toimijoista sekä
toimintaympäristöistä. Bioenergia-osaamisverkoston tehtävänä on saattaa alan toimijat yhteen sekä kehittää koordinoidusti alan tutkimus- ja liiketoimintaa Pohjois-Savossa. Toiminnassa pyritään soveltamaan ns. yhteiskäyttöperiaatetta, jonka mukaisesti esim. tarvittavat
tutkimuslaiteinvestoinnit pyritään tekemään koordinoidusti eri toimijoiden kesken ja alueelle
hankitut laitteistot ja muut resurssit ovat yhdessä sovituin edellytyksin kaikkien toimijoiden
hyödynnettävissä. Näin ollen bioenergia-osaamisverkosto muodostaa koko Pohjois-Savon
kattavan virtuaalisen bioenergiakehittämisympäristön. Bioenergia-osaamisverkosto linkittyy
puolestaan
kansallisiin
verkostoihin
Tulevaisuuden
Energiateknologiat
-osaamiskeskusohjelman kautta Aduserin toimintojen puitteissa.
Envitecpolis ja Ylä-Savon Kehitys Oy vastaavat tässä toimintamallissa puolestaan materiaalivirtoihin ja niiden hyödyntämiseen liittyvien toimintojen kehittämisestä ja koordinoinnista
Pohjois-Savossa. Materiaalivirrat linkittyvät läpäisyperiaatteen mukaisesti sekä ympäristöteknologian sovellutuksiin että bioenergian hyödyntämiseen. Envitecpolis toimii kansainvälisessä Pohjois-Suomen Multipolis –verkostossa, jonka laaja osaaminen on näin ollen Envitecpoliksen sekä koko EBC-verkoston käytettävissä.
Edellä mainittujen kansallisten verkostokytkentöjen lisäksi EBC-verkosto liittyy toiminnallisesti myös Itä-Suomen maakuntien väliseen yhteistyöhön mm. Bioenergiamakrohankekokonaisuuden osalta.

4.1 Pohjois-Savon EBC-mittaristo
EBC–mittaristolla mitataan sekä ympäristö- ja bioenergia-alan yleisiä tunnuslukuja että EBC
-verkoston sisäistä toimintaa. Seuraavalla sivulla on esitetty Pohjois-Savon ympäristö- ja
bioenergia-alan yleisten tunnuslukujen mittarit, joilla seurataan Pohjois-Savon ympäristö- ja
bioenergia-alalle asetettujen tavoitteiden (luku 3.3) toteutumista. Ympäristö- ja bioenergiaalan yleiset tunnusluvut määritetään vuosittain.
EBC–kehittämissuunnitelman toteutumista tarkastellaan kerran vuodessa Pohjois-Savon
ympäristö- ja bioenergia-alan keskeisimmille toimijoille järjestettävässä EBC–seminaarissa.
Tarkastelun pohjana käytetään myöhemmin asetettavien määrällisten tavoitteiden vuosittaista toteutumista, jolloin nähdään tavoitteiden toteutumisen suunta. Joka viides vuosi tarkastellaan sitä, onko määrälliset tavoitteet saavutettu ja määritellään perusteet tavoitteiden päivittämiselle. Tarkastelun pohjalta EBC–työryhmät linjaavat sekä tavoitteet että niiden määrälliset tavoitteet seuraavalle viisivuotiskaudelle.
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Pohjois-Savon ympäristö- ja bioenergia-alan yleisten tunnuslukujen mittarit:

Mittarit

Vuosi
2007 2008 …

2013

Ympäristö- ja bioenergia-alan toimijoiden määrä
- Yritysten määrä
- T&K –organisaatioiden määrä
Ympäristö- ja bioenergia-alan liikevaihdon määrä
- Yritysten liikevaihto
- Yritysten viennin liikevaihto
- T&K –toiminnan liikevaihto
Ympäristö- ja bioenergia-alan työpaikkojen määrä
- Yritysten työpaikat
- T&K –toiminnan työpaikat
Ympäristö- ja bioenergia-alan kehityshankkeet
- Kehityshankkeiden määrä
- Kehityshankkeiden volyymi
- Kv-hankkeiden määrä
- Kv-hankkeiden volyymi
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Käytännön hanketyö
Käytännön hanketyötä ovat tehneet projektipäällikkö Mika Arffman (7/2006 saakka) ja projekti-insinööri
Toni Leinonen (hankkeen projektipäällikkö 8/2006 alkaen) sekä projekti-insinööri Teija Rantala (10/2006
alkaen) Savonia-ammattikorkeakoulusta. Sijoituspaikkoina hanketyöntekijöillä on ollut Kuopio, Varkaus ja
Iisalmi. Ylä-Savon osuus hankkeessa on hoidettu partnerisopimuksella Ylä-Savossa toimivan Aluekehityssäätiössä toimivan Envitecpoliksen kanssa, josta työhön ovat osallistuneet Virpi Käyhkö (6/2005 saakka) ja
Teija Rantala (10/2005 –7/2006).

Pohjois-Savon EBC-hankkeen ohjausryhmä

Puheenjohtaja:
Toimitusjohtaja
Esa Lindholm
Kuopion Energiasta

Varapuheenjohtaja:
Toimitusjohtaja
Juha Venäläinen
Savon Voima Lämpö Oy

Ohjausryhmän jäsenet:
Tutkimuspäällikkö
Eero Antikainen
Savonia-ammattikorkeakoulu
Ylitarkastaja
Tuomo Eskelinen
Pohjois-Savon ympäristökeskus
Kunnanjohtaja
Esko Hinkkanen
Rantasalmen kunta
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Projektipäällikkö
Ilkka Liljeblad (6/2006 lähtien)
Ylä-Savon Kehitys Oy
Paikallisjohtaja
Reino Panula
Stora Enso Oyj, Varkauden tehtaat
Apulaiskunnanjohtaja
Seppo Piirainen
Siilinjärven kunta
Teknisen toimen johtaja
Tapio Räsänen
Kuopion kaupunki
Professori
Juhani Ruuskanen
Kuopion yliopisto
Toimitusjohtaja
Markku Sinkkonen
Aduser Oy:stä
Maakuntasuunnittelija
Satu Vehreävesa (hankkeen valvoja)
Pohjois-Savon liitto
Toiminnanjohtaja
Virpi Käyhkö
Ylä-Savon Instituutti (6/2005 saakka)
Yliopettaja
Erkki Karttunen
Savonia-ammattikorkeakoulu (1/2005 saakka)
Kehittämispäällikkö
Tuomo Matilainen
Ylä-Savon Kehitys Oy:stä (6/2006 saakka)
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Pohjois-Savon EBC-hankkeen kehitysryhmän jäsenet

Puheenjohtaja:
Professori
Juhani Ruuskanen
Kuopion yliopisto

Kehitysryhmän jäsenet:
Tutkimuspäällikkö
Eero Antikainen
Savonia-ammattikorkeakoulu
Kehittämispäällikkö
Heikki Helve
Kuopion kaupunki
Johtaja
Reijo Keränen
Aluekehityssäätiö
Senior Consultant
Antti Leskinen
Head Consulting Oy
Palvelupäällikkö
Raili Pallonen
Iisalmen kaupunki
Envitec-palvelupiste –hanke
Toimitusjohtaja
Kari Pehkonen
Ecomond Oy
Kehittämispäällikkö
Ari-Pekka Savolainen
Kuopion Energia

3

Liite 1

Pohjois-Savon EBC-hankkeen työryhmien jäsenet

Sivu 4/4

Toimitusjohtaja
Markku Sinkkonen
Aduser Oy:stä sekä
Kehityspäällikkö
Anneli Tuomainen
Teknologiakeskus Teknia Oy
Toiminnanjohtaja
Virpi Käyhkö
Ylä-Savon Instituutti (6/2005 saakka)
Yliopettaja
Erkki Karttunen
Savonia-ammattikorkeakoulu (1/2005 saakka)
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YMPÄRISTÖNSUOJELU-

YMPÄRISTÖTEKNIIKAN SUUNNITTELU,

TUOTTEITA

TUTKIMUS JA KONSULTOINTI

•Arvo-Tec Oy
•Ekopine Oy
•Jarmat Oy
•Oy Lunawood Ltd
•Oy U-cont Ltd
•Piela-Putki Oy
•Sweco Pic Oy

•ENW Management Oy
•Geniva Oy
•Maa- ja vesi Oy
•Mides Consulting Oy
•Ramboll Finland Oy
•Savo-Karjalan Ympäristötutkimus

•Ft-Engineering Oy
•Ramboll Finland Oy
•Sirway Oy
•Sito-Kuopio Oy
•Suunnittelukeskus Oy

Oy
•Savon RMS Oy
•Savon Ympäristösuunnittelu Oy
•Soil Optimum Ky
•Soil Team Oy
•Suomen IP-Tekniikka Oy
•Suomen Salaojakeskus Oy
•Suunnittelukeskus Oy
•Tasamitta Oy
•Vesi-Eko Oy
•Ympäristövinkki Ay

TALOUSVEDEN TUOTANTO
•Ylä-Savon Vesi Oy
•Kuopion Vesi

MITTAUSTEKNOLOGIA
•FinMeas Oy
•Finnoflag Oy
•Geotools Oy
•GWM Systems Oy
•Visipoint Oy
•APL Systems Oy
KEMIKAALITOIMITUS
•Kemira GrowHow Oy

YHDYSKUNTATEKNIIKAN SUUNNITTELU, TUTKIMUS JA KONSULTOINTI

MELUNTORJUNTA
•OC System Oy
•SYMO Oy
ANALYYSIPALVELUT
•Net-Foodlab Oy
•Savo-Karjalan ympäristötutkimus Oy

Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan yritykset Pohjois-Savossa (Leinonen & Rantala & Arffman, 2006)
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BIOENERGIAN KORJUU,
KULJETUS JA VALMISTUS
SEKÄ NIIDEN TEKNOLOGIAT

•Biowatti Oy
•FarmiForest Oy
•KonePlanEetta Oy
•Lapinlahden Levypalvelu Oy
•Lehtomiemen Metalli
Ky
•Ponsse Oyj
•Savon Bioenergia Oy
•Savon Siemen Oy
•Vapo Energia Oy

ENERGIANTUOTANTO*
•Fortum Lämpö Oy
•Juankosken Biolämpö
Oy
•Kuopion Energia
•Lapinlahden Ekolämpö
Oy
•Savon Voima Lämpö Oy
•Varkauden Aluelämpö
Oy
SISÄILMAN SUOJELU
•CleverTek Oy
•Insinööritoimisto IS
Consults Oy

BIOENERGIAN LAITOSSUUNNITTELU JA
–VALMISTUS, AUTOMAATIO JA MITTAUS
•Foster Wheeler Energia Oy
•Andritz Oy
•Wärtsilä Biopower Oy
•Osmo Kaulamo Engineering Oy
•Insinööritoimisto Savolainen
•HLR Energia Oy
•Masa-Tuote Ky
•Tuometall Oy
•Lamet Ky Lasse Hiltunen
•JP Suunnittelu Oy
•OS Automation Oy
•Svanel Engineering Ky
•Warkaus Works Oy
•Sahala Works Oy
•YIT Industria Oy
•Sisä-Savon Pipe & Welding Service Oy
•Oravikosken Konepaja Oy
•ProDevice Oy
•Honeywell Oy
•Savonia Power Oy
•SYMO Oy

PIENTULISIJAVALMISTUS
•Turun Uunisepät Oy
•Uunitalo Oy
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SAHA- JA LEVYTEOLLISUUS
•Finnforest Oyj
•Iisalmen Sahat Oy
•Iisveden Metsä Oy
•Kuukan Saha
•Luna Timber Oy
•Sasmox Oy
•Sorsakosken Saha Oy
•Tuovilanlahden Saha Oy
•Keitele Timber Oy
•FinePine Oy

MUUT UUSIUTUVIEN ENERGIALÄHTEIDEN TEKNOLOGIAT

•Alufer Oy
•Best Line Oy
•Componenta Suomivalimo
Oy
•Gebwell Oy
•Jormet Oy
•Varkauden Huoltopalvelu
Oy

PROSESSITEOLLISUUS
•Powerflute Oy
•Stora Enso Oyj
•Stromsdal Oyj
•Kemira GrowHow

Ilman ja ilmastonsuojelun sekä uusiutuvan energian yritystoiminta Pohjois-Savossa (Leinonen &
Rantala & Arffman, 2006)
* Teollisuuslaitosten sisäinen energiantuotanto on jätetty listan ulkopuolelle.
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JÄTEKESKUKSET
•Ylä-Savon Jätehuolto
Oy
•Jätekukko Oy
•Varkauden seudun
jätehuolto
ONGELMAJÄTEHUOLTO
•Iisalmen Keräysöljy Oy
•Sawofix Oy
•HFT Network Oy
•Kuusakoski Oy
•Demolite Oy
PILAANTUNEIDEN MAIDEN
KÄSITTELY JA -TEKNIIKAT
•Salvor Oy
•Savaterra Oy
•Peltaco Oy
•PTI-Soil Oy
LIETTEIDEN KÄSITTELYTEKNOLOGIAT

•YIT Leppävirta Oy
•Scantarp Oy
•Suojasauma Oy
•Livakka Oy

JÄTTEENPAALAUSLAITTEET
•Crosswrap Oy

JÄTTEENKULJETUS
•Experant Oy
•Kiinteistöhuolto Rytkönen Oy
•Ympäristöhuolto Sovi Oy
•Väisänen Tenho Veikko
•Keiteleen Jätehuolto/Esko
Laukkanen
•Iisalmen Kiinteistöhuolto Korhonen Oy
•Jätehuolto Hannu Korhonen
•Erkki Kastari Ky
•Arokivi Oy
•Varkauden Loka- ja Jätepalvelu Oy
•Savon kiinteistöhuolto- ja
Siivouspalvelu Oy
•HFT Network Oy
•Kuljetus V. Vartiainen
•Puijon Jäteraaka-aine Oy
•Puijon Kiinteistöhuolto Oy
•Super Tanker Oy
•Jätehuolto Ylönen A Oy
•Lokapalvelu Siili Oy
•Savon Kuljetus Oy
•SanMat Kunnossapito Oy
•Lokaurakointi Heikki Tikkanen
•Rantasalmen ympäristöhuolto
Ay

LOGISTIIKAN OHJAUS
•Ecomond Oy
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KIERRÄTYSTOIMINTA
•Kuusakoski Oy
•Ekomaayhdistys ry
•Rantasalmen SCEL Oy
•Paperinkeräys Oy
•Kiinteistöhuolto Rytkönen
Oy
•Ecomurske Oy
•RP-Teollisuuspalvelu Oy
•Kuopion Hyötyjäte Oy
•Lohja Rudus Oy
•Paperinkeräys Oy
•Rom & Met Kierrätys Oy
•MK-Uusiomateriaalit Oy
•Osmankierrätysmetalli Oy
•Timin Romu
•Puijon Romu Oy
•Metallivälitys Räsänen
•Savon Keskuspurkaamo
Oy
JÄTEASTIAT JA KOMPOSTORIT
•UK-Muovi Oy
•Biopallo Systems Oy
•Sepa Oy
•Adelante Oy
•Runnin Konevalmistus Ky
HYÖTYKÄYTTÖTEKNOLOGIAT
•Stora Enso Oyj
•Foster Wheeler Energia
Oy

Jätehuollon ja kierrätyksen yritystoiminta Pohjois-Savossa (Leinonen & Rantala & Arffman, 2006)
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