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Kasvava ympäristötietoisuus ja ymmärrys luonnon-

varojen rajallisuudesta ylläpitää ihmisten kaipuuta 

luontoon ja halua asua ekologisesti kestävästä 

ympäristössä, myös kaupungeissa.  

• Globalisaatio >< 

alueellistuminen/seutukun

nallistuminen  

• Painotus 

uusiutumattomien 

luonnon varojen käytöstä 

uusiutuvien 

luonnonvarojen käyttöön 

= biotalous 
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Stockholm Resilience Institute 

ymmärrys 

luonnon-

varojen 

rajallisuudesta 
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Biotalous Euroopassa 

• Koko Euroopassa metsä on tärkein bioinfrastruktuuri 

• Peittävyys 40 % EU maapinta-alasta ja lievästi 

kasvava 
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Edistyneet 
biopolttoaine

et 

Selluloosapohjaiset 
jugurttien 

sakeuttamisaineet, 
entsyymit 

pesuaineissa ja 
mäntyöljyjalosteet  

liimoissa 

Luonnonkumi
a ja -öljyjä 
sisältävät 

autonrenkaat  

Marjojen 
ainesosia 
sisältävä 

kosmetiikka  

Biopohjaiset 
materiaalit 

pakkauksissa 
ja 

lääketieteess
ä 

Kasviöljy-
pohjaisia 

sideaineita 
sisältävät 

maalit 

Biotalous  

Tuotteet 
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Luonnossa oleskelulla on monia terveyttä edistäviä 

vaikutuksia, joiden saanti halutaan turvata kansalaisille. 

Urbanisoituvalla ympäristöllä myös terveyttä uhkaavia 

tekijöitä, jota vihreä kasvusto liennyttää 
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http://web.tuat.ac.jp/~aerosol/en/index.html 
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Lähiruuan arvostus kasvaa, ihmiset haluavat tietää 

mistä ruoka on peräisin ja miten se on tuotettu. Yhä 

useampi haluaa liittää nämä osaksi kaupunkielin-

ympäristöään mm. kaupunkiviljelyn muodossa. 
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Lähiruoka voi 

olla kaikkea 

omaehtoisesta 

puuhastelusta 

intensiiviseen 

entistä 

suljettujenpien 

kiertojen 

tuotantoon 
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Kaupungistuminen muuttaa vääjäämättä yhteiskuntaa ja 

asumiskulttuuria.  

Voiko maaseutu lunastaa paikkansa tässä kehityksessä 

osa kaupungistumista ja auttaa kaupunkeja kehittymään 

ekologisemmiksi ja sitä kautta kestävän kehityksen 

mukaiseksi ja uuden tyyppisiksi resilienteiksi 

elinympäristöiksi jossa on myös ihmisten tarvitsemia 

luonto- ja elämyspalveluita?  
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Luontopalvelut 

Luonnon alkuperäisarvoa  

Säilyttävät tuotteet 

Biotalouden high-tech 

Kaikilta tasoilta voi oikeaan 

kontekstiin sijoitettunsa syntyä  

korkean lisäarvon tuotteita 
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Syntyykö tulevaisuuden 

kestävä yhteiskunta 

maaseudun ja kaupungin 

vuorovaikutuksen tuloksena 

kestävänä kehityksen ja 

rajallisten luonnonvarojen 

ristipaineessa?  
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Syntyykö tulevaisuuden kestävä yhteiskunta maaseudun 

ja kaupungin vuorovaikutuksen tuloksena kestävänä 

kehityksen ja rajallisten luonnonvarojen ristipaineessa?  
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The Product-Life Institute 

Walter Stahel 

https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBoQFjAAahUKEwjb9ILawOLIAhVEFCwKHYF8D1s&url=http://www.product-life.org/en/major-publications/performance-economy&usg=AFQjCNE9MnvvEAPytJSUtDzP3pH7_sAD7w
https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBoQFjAAahUKEwjb9ILawOLIAhVEFCwKHYF8D1s&url=http://www.product-life.org/en/major-publications/performance-economy&usg=AFQjCNE9MnvvEAPytJSUtDzP3pH7_sAD7w
https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBoQFjAAahUKEwjb9ILawOLIAhVEFCwKHYF8D1s&url=http://www.product-life.org/en/major-publications/performance-economy&usg=AFQjCNE9MnvvEAPytJSUtDzP3pH7_sAD7w
https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBoQFjAAahUKEwjb9ILawOLIAhVEFCwKHYF8D1s&url=http://www.product-life.org/en/major-publications/performance-economy&usg=AFQjCNE9MnvvEAPytJSUtDzP3pH7_sAD7w
https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBoQFjAAahUKEwjb9ILawOLIAhVEFCwKHYF8D1s&url=http://www.product-life.org/en/major-publications/performance-economy&usg=AFQjCNE9MnvvEAPytJSUtDzP3pH7_sAD7w
https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBoQFjAAahUKEwjb9ILawOLIAhVEFCwKHYF8D1s&url=http://www.product-life.org/en/major-publications/performance-economy&usg=AFQjCNE9MnvvEAPytJSUtDzP3pH7_sAD7w
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Kiertotalous – resurssien säästö - 

kestävyysajattelu 
• Resurssien käytön vähentäminen -Reduce 

• Resurssien uudelleen käyttö - Reuse 

• Resurssien uusintaminen - Revive 

• Resurssien kierrätys - Recycle 

• Resurssien uudelleen määrittely - Redefine 

• Resurssien uudelleen suunnittelu - Re-imagine 

• Resurssien uudelleen muotoilu - Redesign 

• Resurssien korvaaminen - Replace 

• Resurssien korjaaminen - Rebuild 

• Resurssien elvytys - Regenerate 

• Resurssien uusrakentaminen - Reform 

• Resurssien uudelleen organisointi - Reorganize   

• Muuntojoustavuus: soveltuvuus, muotoiltavuus, kestävyys, 

käyttövalmius (Resilient: adaptability, transformability, persistence, preparedness) 
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Producing Performance 

• Circular economy: reduce, reuse, remanufacture, 

recycle 

• new metric of the value-per-weight ratio (€-per-kg) to 

measure wealth creation in relation to resource 

consumption – resource efficiency (rebound impact 

managed) 

• strategies how to significantly boost this ratio up to 

million a Euro per kg resource ratio through, for instance, 

science and knowledge workers 

Sirpa Kurppa 
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C. S. Holling. Understanding the Complexity of Economic, Ecological, and Social 

Systems. Ecosystems (2001) 4: 390–405 DOI: 10.1007/s10021-001-0101-5 



© Natural Resources Institute Finland 16 1.2.2018 Sirpa Kurppa 

http://www.theburningplatform.com/2013/09/ 
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Voiko digitaalisuus tarjota myös tässä uusia 

toimintamalleja? 
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Luonnonvarayrittäjyyden digitalisaation  

kehityspolkuja ja mitä niiden toteutumiseksi tarvitaan 

Kehityspolku I 

Tarkennettu 

tuotanto - visio 

• Tietojen tallennus 

ja siirto kehittyy 

• Työn luonne 

muuttuu enemmän 

toimintojen 

tarkkailuun ja 

tuotannon 

seurantaan 

• Robotisaatio ja  

automaation määrä 

tiloilla kasvaa 

Kehityspolku I 

Tarkennettu  

tuotanto -mahdollistajat 

• Uudenlaisia 

järjestelmämalleja 

tarkennettuun 

tuotantoon 

• Polkuriippuvuudesta 

irtaantumista 

• Automatisaatio / 

robotiikka ensisijaiseksi 
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Kehityspolku II 

Erikoistuva 

tuotanto – visio 

 

• Erikoistuotteita 

myyvät yritykset 

tarvitsevat 

uudenlaisia 

digitaalisia myynti- 

ja markkina-

paikkoja ja 

yhteistyö-

verkostoja 

Kehityspolku II 

Erikoistuva 

tuotanto - 

mahdollistajat 
 

• Digitaaliset myynti-

paikat 

•  Uudet liike-

toimintaverkostot 

•  Kuluttajien 

ostotapojen  ja –

tottumusten 

muutos 
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http://sponsoroitu.lapinkansa.fi/lapin-liitto/klusterissa-alykkyys-tiivistyy 
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Kehityspolku III 

Teollinen  

tuotanto - visio  

• Syntyy 

uudenlaista 

yrittäjyyttä:   

• Suljettukiertoinen,  

teollinen tuotanto, 

joka ei ole 

riippuvainen 

luonnonolojen 

vaihtelusta 

• Biotuotteiden 

designaaminen on 

rajatonta 

Kehityspolku III 

- Teollistuva 

tuotanto 
 

• Uudet tuotanto-

teknologiat 

• Uudet 

liiketoimintamallit 

• Uudet verkostot 

• Uudet yrittäjät  
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Biomimicry – alkuperäinen luonto biomimicryn ja innovaatioiden   

korvaamaton lähde 
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KIITOS! 

sirpa.kurppa@luke.fi 
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