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Sinisen biotalouden kansallinen kehittämissuunnitelma, luonnosversio 23.6.2016

1124/04.04.08.00/2016
Pyydettynä lausuntona sinisen biotalouden kansallisesta
kehittämissuunnitelmasta Metsäteollisuus ry toteaa seuraavaa:
Metsäteollisuus ry pitää hyvänä, että kehityssuunnitelmassa on haluttu
korostaa yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyötä ja vuorovaikutusta sekä
eri hallinnonalojen välistä yhteistoimintaa. Metsäteollisuus ry katsoo, että
kumppanuuksien ja yhteistyön avulla on mahdollista nopeuttaa uusien
innovaatioiden ja toimintamallien sekä ympäristön kannalta kestävien
ratkaisujen syntymistä ja menestymistä markkinoilla.
Strategiset päämäärät
Kasvuun kannustavan toimintaympäristön osalta
Metsäteollisuus ry kannattaa julkisten rahoitusinstrumenttien
käyttökelpoisuuden tarkastelua ja niiden mahdollista uudelleen ohjausta.
Julkisen rahoituksen ja yritystarpeiden paremmalla kohtauttamiselle
voidaan synnyttää tarvelähtöistä liike- ja palvelutoimintaa, jota tarvitaan
teollisten symbioosien rakentamiseen ja kiertotalouteen.
Asiakaslähtöisten palveluiden ja monialaratkaisujen osalta
Metsäteollisuus ry suhtautuu myönteisesti ajatukseen etsiä uusia rohkeita
kokeiluja mereen ja vesistöihin joutuneiden ylimääräisten ravinteiden
hyödyntämiseksi ja rehevöitymisen hillitsemiseksi. Esimerkiksi kemiallisen
metsäteollisuuden sivuvirtoina syntyviä kalkkijakeita voidaan hyödyntää
monipuolisesti lannoitevalmisteina ja maanparannusaineina vähentäen
samalla maatalouden ravinnekuormaa. Myös keskeisten sinisen
biotalouden materiaalivirtojen ja teollisen sivuvirtojen kartoitus
innovatiivisten liiketoimintaratkaisujen löytämiseksi on kannatettava ajatus.
Vaikuttavan tutkimuksen sekä uusien yksityisten ja julkisten sektorin
kumppanuuksien osalta
Kehityssuunnitelmassa tuodaan esiin tutkimuksen merkitys sinisen
biotalouden mahdollistajana. Metsäteollisuus ry on huolestunut jatkuvasta
tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen rahoitukseen kohdistuvasta
leikkaamisesta.
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Liiketoiminnan pääkokonaisuudet
Energia, ravinteet ja teolliset symbioosit
Metsäteollisuus ry suhtautuu teollisten symbioosien rakentumiseen ja
tukemiseen hyvin myönteisesti. Olemassa olevan vesivoiman ylläpito ja
tehostaminen sekä uusien kohteiden mahdollisuuksien käyttöönotto on
tärkeä osa ilmastonmuutoksen torjuntaa sekä energiavarmuutta.
Vesivoiman avulla voidaan vähentää energiantuotannon päästöjä, lisätä
uusiutuvan energian osuutta ja energiaomavaraisuutta sekä säätää
sähköntarjontaa kysyntää vastaavaksi. Mikäli Suomi haluaa saavuttaa
EU:n asettamat ja hallitusohjelmaan kirjatut energia- ja ilmastopoliittiset
tavoitteet, ei vesivoiman tuotantoa voida Suomessa vähentää.
Sinisen biotalouden kansallisessa kehittämissuunnitelmassa esitetään
laadullisena tavoitteena, että vesi-intensiivisen teollisuuden yhteyteen
muodostuisi laajalti uutta liiketoimintaa, joka hyödyntää teollisuudesta
syntyviä sivuvirtoja ja jätteitä. Tällä halutaan turvata vesi-intensiivisen
teollisuuden kestävä kasvu. Metsäteollisuus ry kannattaa teollisia
symbioosien muodostumista ja pitää kestävää metsätaloutta ja vastuullista
teollista toimintaa ainoana mahdollisuutena menestyä kansainvälisessä
kilpailussa nyt ja tulevaisuudessa. Suurella varauksella suhtaudutaan
kuitenkin sinisen biotalouden kehittämisen varjolla vesi-intensiiviselle
teollisuudelle mahdollisesti asetettavia lisävaatimuksia koskien
vedenkäyttöä. Teollisten symbioosien muodostumisen tulee olla
vapaaehtoista ja perustua kannattavaan liiketoimintaan, jota julkinen
hallinto voi osaltaan tukea ja mahdollistaa.
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