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BIOTALOUDEN OSAAMISTA JA UUTTA 
LIIKETOIMINTAA AFRIKAN MARKKINOILLE

HAMK Afrikka-toimenpideohjelma

HAMKin uudessa Afrikka-toimenpideohjelmassa vuosille 
2020–2030 painopistealueita ovat biotalouteen ja 
ilmastonmuutokseen liittyvien haasteiden tutkimus- ja 
innovaatioyhteistyö suomalaisten ja kansainvälisten 
kumppaneiden kanssa. 

”Bio-tutkimusyksikön vahvoja osaamisalueita ovat 
biomassan kokonaisvaltainen hyödyntäminen ml. jäte- ja 
sivuvirrat, digitaalisuus tuotantoketjujen hallinnassa ja esim. 
maaperän hyvinvoinnin seuraamisessa, sekä yrittäjyys ja 
kestävät elinkeinot. Tarjoamme yrityksille mahdollisuuksia 
kehittää yhteistyössä kumppaneidemme kanssa 
uutta teknologiaa. Paikallisille markkinoille soveltuvia 
kiertotalousratkaisuja voi testata erilaisissa tutkimus- ja 
innovaatioympäristöissä ja edistämme tutkimustulosten 
hyödyntämistä liiketoiminnan kehittämisessä Afrikan 
mantereella”.

Annukka Pakarinen, tutkimusyksikön johtaja, HAMK Bio

HAMK Bion kumppaneina on Afrikassa toimivia 
järjestöjä, yrityksiä sekä yliopistoja mm. Ghanassa, Etelä-
Afrikassa, Keniassa, Sambiassa ja Ugandassa. Monet 
Afrikan ja Euroopan haasteet tarjoavat eri toimijoille 
yhteistyömahdollisuuksia, joilla voidaan vaikuttaa 
vesi-, ruoka- ja energiaturvaan, ilmastonmuutokseen, 
elinolosuhteisiin ja elinkeinoihin.
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Yhteistyömahdollisuuksia moduuliprojekteille tai 
kenttäkursseille Afrikassa
 

bio- ja elintarviketekniikka
biomassan jalostus
biotalouden ratkaisut
biotalouden liiketoiminnan kehittäminen
uusiutuvat energiamuodot   
kestävä kehitys 

Yritysyhteistyö voi sisältää markkinamahdollisuuksien ja 
liiketoimintaympäristön selvitystä, yhteistyökumppaneiden 
kartoitusta, uusien tuotteiden kehittämistä ja testaamista tai 
yritysten tarpeisiin perustuvia selvityksiä.

Yritysyhteistyö Itä- ja eteläisessä Afrikassa

HAMK Bio koordinoi useita Euroopan unionin ja Suomen 
ulkoministeriön rahoittamia hankkeita (AgriSCALE, PBL-BioAfrica, 
FOREST21), joissa opiskelijat ratkovat yrityksiltä tulevia käytännön 
liiketoiminnan haasteita kenttäkursseilla Etelä-Afrikassa, Keniassa, 
Sambiassa ja Ugandassa. Yhteistyöprojektit kestävät 3–6 kuukautta 
ja ne toteutetaan yhdessä paikallisten yliopisto-opiskelijoiden 
kanssa.

Kaakaopavun sivuvirrat Länsi-Afrikassa

”HAMKin toiminta Afrikassa johti yhteistyöhön, jonka tiimoilta 
opiskelijat tekivät selvityksen kaakaohedelmän sivuvirroista 
sekä niitä hyödyntävistä sovelluksista. Olemme kiinnostuneita 
kaakaon sivutuotteiden hyödyntämisestä ja niiden avulla lisäarvon 
tuottamisesta paikallisesti Länsi-Afrikassa. Yhteistyö osoitti, että 
kaakaohedelmän sivuvirtojen hyötykäyttöön löytyy monipuolisesti 
erilaisia sovelluksia. Selvityksen pohjalta valitsimme kiinnostavimpia 
vaihtoehtoja jatkokehitykseen ja teknologisten sovellusten 
testaukseen.”

Juri Kaskela, suklaayrittäjä, Arctic Kultasuklaa

Biohiili- ja biokaasuliiketoimintaa Afrikan markkinoille

”Biochar Africa -hankkeessa yhtenä tavoitteena on yhdistää 
innovatiivisesti biohiilen ja biokaasun teknologiaa ja luoda 
kokonaisvaltainen kiertotalousperiaatteiden mukainen 
toimintamalli. Näin pyritään ratkaisemaan alueellisia jätteisiin, 
energiaan ja maatalouteen liittyviä haasteita. Samalla 
vahvistetaan paikallisuuteen ja pieneen mittakaavaan perustuvaa 
materiaalikierrätystä. Yhteistyössä on jo mukana useita 
suomalaisyrityksiä, ja verkostoa ollaan laajentamassa koko 
arvoketjun kattavaksi.”

Maritta Kymäläinen, tutkijayliopettaja, HAMK Bio
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