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Savonia-ammattikorkeakoulu, Itä- 
Suomen yliopisto ja Luonnonvara- 
keskus ovat käynnistäneet huhti-
kuussa yhteisen Biosfääri-hank-

keen osaamisen ja yritysyhteistyön vah- 
vistamiseksi. Itä-Suomen yliopiston pro- 
fessori Reijo Lappalainen näkee myös 
kansainvälisiä ulottuvuuksia.

– Kytkennät muihin hankkeisiin mah-
dollistavat osallistumisen yhdessä alan yri-
tysten kanssa verkostona muun muassa 
biotalouteen liittyviin EU-hankehakuihin 
sekä kansainväliseen että kotimaiseen bio-
talouden koulutukseen eri tasoilla esimer-
kiksi: erikoitumiskoulutus, kesäkoulut tai 
kansainväliset maisteriohjelmat. 

Hankkeessa valmistetaan termisellä me-
netelmillä biohiilen lisäksi nestejakeita ja 
kaasuja, joilla on tutkittua kaupallista po-
tentiaalia, esimerkiksi tuholaistorjunta-ai-
neita, komposiitteina tai rakennusteolli-
suuden tuotteina. 

Savonian tutkimuspäällikkö Harri Au-
vinen selventää, että biologisissa jalostus-
menetelmissä hyödynnetään nopeutettuja 
hajotus- tai käymisprosesseja.

– Niistä muodostuu vastaavasti neste-
mäisiä ja kiinteitä jakeita. Hankkeessa tar-
kasteltavia alueen yritysten sivuvirtoja ovat 
esimerkiksi kuitusavi, erilaiset tuhkat sekä 
sipulin, koivun ja kuusen kuori. Tarkoituk-
sena on löytää näille sivuvirroille nykyis-
tä parempaa käyttöä, mahdollistaa uutta 
kiertotalouden liiketoimintaa sekä lisätä 
materiaalivirtojen kierrätysastetta.

Kierrätyslannoitteiden ja maanparan-
nusaineiden vaikutuksia testataan kenttä- 
ja kasvatuskokeilla. Hankkeen lopputulok-
sena alueen yritykset voivat kaupallistaa 
lupaavimmat tuoteaihiot, joita on testattu 
laboratorioissa ja demonstroitu kenttäolo-
suhteissa. 

Hankeen myötä maakunnan yrityk-
sillä on vahvistunut käsitys sivuvirtojen 

hyödyntämismahdollisuuksista ja mah-
dollisista rajoitteista. Luonnonvarakes-
kuksen ryhmäpäällikkö Mikko Järvinen 
tähdentää projektin hyötyjä.

– Kierrätyslannoitteiden ja maanpa-
rannusaineiden todellinen hyöty tuodaan 
esille tieteellisen testauksen kautta. Ta-
loudellinen arvo muodostuu, kun tutki-
mustulokset saadaan vietyä käytäntöön.

Hanketta rahoitetaan Euroopan alueke-
hitysrahastosta, jota hallinnoi Pohjois-Sa-
von liitto.

Kokonaisbudjetti kehittämishankkeel- 
le on reilut 713  000 euroa ja investointi- 
osuuden 80  000 euroa. Savonia-am-
mattikorkeakoulu koordinoi Biosfääri  
-hanketta ja se toteutetaan aikavälillä 
1.4.2020–31.10.2022. ❒

Pohjois-Savo panostaa 
kestävään biotalouteen

Pohjois-Savossa testataan kierrätyslannoitteiden ja maan-
parannusaineiden valmistusta paikallisen teollisuuden si-
vuvirroista. 
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Hankkeessa valmistetaan termisellä menetelmillä 
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