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”Tiedetreffit antavat 
mahdollisuuden 
markkinoida, mitä 
uutta olemme  
tutkineet." 

”On luotava keino 
päästä materiaalien 
polttamisesta niiden 
hyödyntämiseen." 

Projektipäällikkö 
Jouko Käsmä 

Itä-Suomen yliopiston apulaisprofessori 
Antti Haapala

VIIME SYKSYNÄ jalkapöydästäni murtui 
kolme luuta urheillessa. Jalkani kipsattiin 
kahdeksaksi viikoksi ja minun oli siirryttä-
vä liikkumaan kävelysauvoilla. Lääkäri an-
toi minulle reilun kahden kuukauden sai-
rasloman, mutta mitä minä sairaslomato-
distuksella tekisin? Olen yksinyrittäjä.  Jos 
olisin jäänyt kotiin sairastamaan, olisin tie-
tenkin menettänyt tuloni. Syksy oli varattu 
täyteen keikkoja enkä halunnut jättää asiak-
kaitani lyhyellä varoitusajalla pulaan. Mur-
tunut jalka ei sinänsä vienyt minulta työ-
kykyä, koska kirjoitan ja puhun työkseni. 
Jatkoin keikkailua ympäri Suomea ja mat-
kustin murtuneen jalka-
ni kanssa viikoksi jopa 
Kanadaan. Jatkoin niin 
kuin mitään ei olisi käy-
nytkään. 

TOIMINTANI  ei tieten-
kään ollut fiksua eikä yl-
peilyn aihe. Päätös oli 
omani. Matkustaessa-
ni huomasin kuitenkin, 
kuinka monet ihmiset 
ihailivat sinnikkyyttä-
ni. He sanoivat, että olen 
todellinen yrittäjä. Itse 
en ollut asiasta niin var-
ma. En ollut varma, oli-
siko ihmisten pitänyt ihailla vai surkutella. 

OLEMMEKO ME vieneet yrittäjäihanteen jo 
liian pitkälle? Ihailemmeko me kohtuutto-
muutta? Monet yrittäjät kantavat raskasta 
taakkaa, ottavat riskejä ja sinnittelevät sen 
minkä pystyvät. Onko oikein normalisoi-
da se kehuilla ja huomiolla? Korona ei ole 
vain murtanut monta yrittäjää, se on ram-
pauttanut kokonaisia toimialoja. Kun ajat 
ovat kovat, kehuista siirrytään vaatimuk-
siin. Kohtuuttomuudesta tulee itsestäänsel-
vää. “Yritykset, nyt ei ole oikea aika lomaut-
taa tai irtisanoa väkeä. Pyörivät ne laivat, 

tehtaat, hotellit ja ravintolat tyhjänäkin!” 
“Sinä työnantajayrittäjä, kyllä ihmiset voi-
vat olla töissä, vaikka markkina on romahta-
nut – viime vuonna pärjäsitte hyvin!” “Suo-
mella on vaikeaa, teidän pitää auttaa meitä!”

WINSTON CHURCHILLIÄ  mukaillen joi-
denkin mielestä yksityiset yritykset ovat 
kuin tiikereitä, jotka pitää ampua. Toisten 
mielestä ne ovat kuin lehmiä, joita voi lyp-
sää. Todellisuudessa yritykset ovat kuin 
hevosia, jotka vetävät koko yhteiskuntaa 
perässään. Normaalioloissa ihailemme si-
tä, että yrittäjä pärjää haasteista huolimat-

ta, mutta kriisissä vaadim-
me sitä, että yrittäjä pärjää 
haasteista huolimatta. Toi-
votaan vain, että hevoset ei-
vät pillastu. 

KONKURSSIAALTO voi olla 
vääjäämätön, mutta on krii-
sissä kliseisesti myös jotain 
hyvääkin. Se on pakottanut 
meitä etsimään ratkaisuja. 
Jotenkin yrittäjät venyvät 
ja raivaavat tiensä läpi vai-
keuksienkin. Monet yrityk-
set ovat onnistuneet laajen-
tamaan toimintaansa uusil-
le alueille. On yrityksiä, jot-

ka ovat onnistuneet kääntämään haasteet 
voitoiksi. Paremmat ajat odottavat.

NIIN KÄVI myös minulle. Kun kuljin kä-
velysauvoilla, huomasin, että niiden avul-
la voi itse asiassa liikkua nopeammin kuin 
kävelemällä. Kun rytmittää askelluksensa 
sopivasti, kävelysauvoilla voi loikkia suu-
ria harppauksia eteenpäin. Tajusin, että mi-
nun kannattaa vain kohdentaa resurssit eri 
tavalla – jalkalihaksiin ei kannattanut enää 
investoida, vaan käsilihaksiin. Sellaisia ne 
yrittäjät ovat. Löytävät kriisinkin keskeltä 
keinot jatkaa matkaa.

Toivottavasti hevoset eivät pillastu

Perttu Pölönen
Tietokirjailija, puhuja

Puheenvuoro 

Lahdessa ideoidaan  
uudenlaista yrittäjyyskas-
vatusta, jossa korostuvat 
humaanius ja pehmeät 
arvot. Näitä ei perin- 
teisesti ole mielletty  
yrittäjyyden ytimiksi.

J os voisit poistaa maailmas-
ta yhden asian, mikä se oli-
si? Näin kysyy kuvataiteilija 
Laura Mellanen lahtelaisnuo-

rilta Theatrum Olgan tunnelmalli-
sessa miljöössä, jossa syyskuisena 
iltana keskitytään nuorten maail-
mankuvaan.

Mellanen saa nuorilta lyhyitä, 
mutta paljonpuhuvia vastauksia. 
Yksinäisyyden. Itsekeskeisyyden. 
Kilpailukulttuurin. Syrjäytymisen. 
Sopivatko nämä Z-sukupolven vaa-
limat  arvot lainkaan yhteen tule-
vaisuuden yrittäjyyden ja sitä tu-
kevan yrittäjyyskasvatuksen kans-
sa? Muun muassa sitä Mellanen yh-
dessä LUT-yliopiston tutkijoiden  

Lahdessa sijaitseva Theatrum Olga tarjoaa miljöön kuvitteelliselle museolle, jossa LUODE-projektiin osallistuvat nuoret pohtivat ohjaajien kanssa yrittäjyyttä ja siihen liittyviä arvoja.

kanssa haluaa selvittää. 
Nuorten oman äänen kuulemi-

nen on ratkaisevaa, jotta yrittäjyys-
kasvatus ja sen opetusmallit voisi-
vat kehittyä yhteiskunnallisesti kes-
tävämpään suuntaan tulevan yrit-
täjäsukupolven arvomaailman huo-
mioiden. Projekti on osa isompaa 
ESR-rahoitteista hanketta, joka kan-
taa nimeä LUODE – luonto ja taide 
nuorten työelämätaitojen oppimis-
ympäristönä. 

Taiteen keinoin ytimeen
Lahdessa toimiva LUT-yliopisto 
käynnisti viime vuonna Lahden 
kaupungin nuorisopalveluiden 
draamapajan kanssa yhteistyön, 
jossa Mellanen sovelsi Maailma, 
jonka haluan... -nimistä taidepro-
jektia. Nyt nuoret istuvat projektia 
ohjaavien aikuisten kanssa keskel-
lä kuvitteellista museota. Hetken 
museoon on tallennettu tulevai-
suudesta asioita, jotka ovat nuor-
ten mielestä säilyttämisen arvoisia. 

– Lähestymistavan taustalla ovat 
Nobelin rauhanpalkinnon saaneen 
ja Grameen-pankin perustaneen 
Muhammad Yunusin kasvatuksel-
liset ideat, joiden avulla voi poh-
tia suhdettaan maailmaan, työhön 
ja yrittäjyyteen. Näin abstrakteista 

asioista, kuten unelmista, pelois-
ta ja arvoista, voidaan keskustella 
myös käytännön tasolla, kuvailee 
Mellanen.

Vaikka koronan vuoksi tätä-
kin projektia on jouduttu toteut-
tamaan huomattavan paljon etä-
yhteyksien välityksellä, vallitsee 
nuorten ja aikuisten välillä selväs-
ti suuri luottamus. Edes toimittajan 
läsnäolo ei estä nuoria puhumasta 
rehellisesti omista ajatuksistaan. 
LUT- yliopiston tutkijat Suvi-Jonna 
Martikainen ja Tuija Oikarinen te-
kevät havaintoja, joiden avulla yrit-
täjyyskasvatusta voidaan kehittää. 
Tavoitteena on luoda nuorille mah-
dollisuuksia yrittäjyyteen, joka ra-
kentaa parempaa maailmaa heidän 
arvopohjansa mukaisesti. 

– Yrittäjäksi ei voi lähteä ilman 

suurta intohimoa tekemiseen. Pi-
täisi olla mahtava liikeidea ja silti 
kaikki on suurta uhkapeliä. Yrittäjä-
nä on helppo epäonnistua, kun vas-
tuu on niin suuri eikä tukiverkko-
ja oikeastaan ole, toteaa 22-vuotias 
Venla Toivonen.

Humaania arvomentorointia
Muut nuoret myötäilevät vahvas-
ti Toivosen avaamia ajatuksia. Elä-
mältä halutaan merkityksellisyyttä, 
mikä ei aina ole sitä, mitä esimer-
kiksi taloudellisessa mielessä kan-
nattaisi tehdä.

– Harmittaa, että liike-elämässä 
niin moni pöyhii vain omaa tyy-
nyään. Suomalaisena yrittäjänä 
joutuisi monella alalla myös kil-
pailuun isoja globaaleja toimijoita 
vastaan, sanoo Mikael Blanck, 25. 

Blanck on kriittisistä ja tarkka-
näköisistä huomioistaan huolimat-
ta ainoa, joka nostaa kätensä epä-
röimättä, kun kysytään, kuka on jo 
harkinnut yrittäjyyttä tulevaisuu-
den tapana työllistyä. Rohkaisevaa 
kuitenkin on, että eri koulutustaus-
taisten 19–29-vuotiaiden nuorten 
joukosta ei nouse yhtään kättä, kun 
kysymys asetellaan muotoon Kuka 
ei missään tapauksessa voisi kuvi-
tella tulevaisuutta yrittäjänä?

Maailma, jonka nuori haluaa
Mitä nämä nuoret konkreettises-

ti kaipaisivat uskaltautuakseen yrit-
täjiksi? Kaikki ovat sitä mieltä, et-
tä nykyisestä järjestelmästä puut-
tuu yrittäjyyden alkuvaiheissa tu-
kena oleva mentori. Yritysneuvon-
taa toki on tarjolla paljonkin, mutta 
sen koetaan keskittyvän hallinnolli-
siin asioihin ja koviin arvoihin, ku-
ten liiketoimintasuunnitelman ta-
louslukuihin. 

Mahdollisimman suuren voiton 
ja kasvun tavoittelu etäännyttää. 
Nuoret kaipaisivat mentoria, joka 
tukisi henkisesti yrittäjän pehmei-
den arvojen kanssa.

LUT-yliopiston tutkijoiden kä-
sitys vahvistuu tapaamisessa enti-
sestään: nykyinen yrittäjyyskasva-
tus ei ota huomioon ihmisten yksi-
löllisiä lähtökohtia, erilaisia arvo-
ja ja tavoitteita. Humaanit piirteet 
puuttuvat. Jos tämän sukupolven 
toivotaan ratkaisevan nuorisotyöt-
tömyyttä yrittäjyyden kautta, tu-
lee heille tarjota yrittäjyyskasva-
tusta, joka ei perustu vain ansain-
talogiikkaan. 

Yrittäjyys tulisi nähdä mahdolli-
suutena edistää kestävää kehitystä 
sekä sellaista maailmaa, jossa yri-
tykset eivät palvele vain kuluttajia 
vaan koko yhteiskuntaa ja ihmisiä. 

teksti terhi kangas 
kuva lasse simpanen

“
Mahdollisimman 
suuren voiton ja 
nopean kasvun 
tavoittelu voi 
etäännyttää.  

KOS–PROJEKTI 
Osaamistaskusta vauhtia
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E urooppalainen suurte-
holaskennan yhteisyri-
tys, EuroHPC Joint Un-
dertaking, sijoittaa yh-

den maailman nopeimmista super-
tietokoneista CSC:n Kajaanin data-
keskukseen ensi vuonna. Vastaavia 
esi-eksatason supertietokoneita tu-
lee Euroopaan vain kolme kappa-
letta. Koneiden laskentateho riittää 
data- ja laskentaintensiivisimpien-
kin tieteenalojen huippututkimuk-
sen tarpeisiin. 

Supertietokoneen hyödyntämis-
tä varten on luotu LUMI-konsortio, 
Large Unified Modern Infrastruc-
ture, johon kuuluu Suomen lisäksi 
kahdeksan muuta Euroopan maa-
ta. LUMI-supertietokonekeskuksen 
johtaja Pekka Mannisen mukaan 
maat muodostavat yhteistyöhön 
pohjautuvan ekosysteemin, joka 
pystyy tarjoamaan palveluita kor-
keakoulujen, tiedeyhteisöjen ja yri-
tystenkin tarpeisiin. Tiivis yhteis-
työ mahdollistaa laadukkaan sekä 
eko- ja kustannustehokkaan palve-
lutuotannon. 

– LUMI-infrastruktuuri pys-
tyy katalysoimaan tekoälyanaly-
tiikkaan ja raskaisiin simulaatioi-
hin pohjautuvia yritysten, korkea-
koulujen ja tutkimuslaitosten yh-
teishankkeita. Kykymme käsitellä 
valtavia datavolyymeja sekä maa-
ilman johtava laskentakapasiteet-
ti mahdollistavat yhdessä suurten 
neuroverkkojen koulutuksen ja si-
tä myötä kehittyneet tekoälyratkai-
sut, Manninen sanoo.

Pk-yritysten saatavilla 
Manninen painottaa, että uuden 
supertietokoneen tarjoamat mah-
dollisuudet ovat isojen organisaa-
tioiden ja verkostojen ohella myös 
pk-yritysten saatavilla.

– Supertietokonetta voi hyödyt-

Datakeskukseen yksi maailman  
tehokkaimmista supertietokoneista
Ensi vuoden puolella Kajaanin datakeskukseen sijoitetaan yksi maailman  
nopeimmista supertietokoneista. Sen hyödyntämistä varten on muodostettu  
ekosysteemi, joka osaltaan mahdollistaa laadukkaan palvelutuotannon. 

tää vaikka kahden yrittäjän startup, 
jonka toiminta-ajatuksena on ke-
hittyneiden tekoälymallien luomi-
nen. Business Finland voi jakaa 20 
prosenttia tietokoneen kapasitee-
tista yritysten käyttöön yritystuke-
na. Yksityisestä pilvestä ostettuna 
vastaava laskentakapasiteetti voi 
maksaa satojatuhansia euroja. 

Kajaanin datakeskukseen teh-
tävä investointi on suuruudeltaan 
reilut 202 miljoonaa euroa. Tästä 
summasta puolet tulee EU:lta ja toi-
nen puoli LUMI-konsortioon kuu-
luvilta valtioilta. 

– Tulimme siihen tulokseen, et-
tä Kajaani on Euroopan paras paik-
ka supertietokoneen ylläpitämi-
seen. Tietoliikenneyhteydet ovat 
erinomaiset, eikä täällä ei ole säh-
kön saatavuusongelmia. Pystym-
me käyttämään vesivoimalla tuo-
tettua sähköä ja palvelinkeskuk-
sen hukkalämmöllä voidaan tuot-
taa 20 prosenttia Kajaanin kauko-
lämmöstä. Sijoittumiseemme vai-

Kajaanin ammattikorkeakoulusta valmistuneita huippuosaajia rekrytoi-
daan supertietokoneiden ylläpitotehtäviin. 

Supertietokone 
tuo Kajaaniin 
uusia tuulia

K ainuu on ollut vuosi-
kymmeniä erikoisosaa-
ja erityisesti urheilun, 
hyvinvoinnin ja ympä-

ristön jatkuvatoimisten mittausten 
mittaustekniikassa. Viime vuosina 
tätä huippuosaamista on laajennet-
tu data-analytiikan uusilla mahdol-
lisuuksilla. Vahvaa TKI-osaamis-
pohjaa ja monialaisia, alueellisia 
verkostoja hyödyntämällä Kajaa-
niin on rakennettu ainutlaatuinen 
suurteholaskennan, tekoälyn ja da-
ta-analytiikan ekosysteemi.

Kajaanin ammattikorkeakoulun 
projektipäällikö Laura Rajalan mu-
kaan ekosysteemin kehitys otti ison 
harppauksen 2000-luvun lopulla. 
UPM:n lopetettua Kajaanin pape-
ritehtaan Renforssin rannassa tyh-
jäksi jääneelle tehdasalueelle alet-
tiin kehittää muuta yritystoimintaa.

– CSC sijoitti supertietokoneen-
sa ja konesalitoimintansa UPM:n 
tehdashalleihin. Samoihin aikoi-
hin KAMKissa alkoi datacenter-toi-
mintaan keskittyvä tietojenkäsitte-
lyn tradenomikoulutus. CSC on lah-
joittanut käyttöömme vanhan su-
pertietokoneensa. Se on opetustoi-
mintamme sekä TKI- ja yrityspro-
jektiemme käytössä. Myös yrityk-
set pääsevät projektiemme kautta 
kokeilemaan tekoälyn soveltamis-
ta toiminnassaan. Olemme Euroo-
pan ainoa korkeakoulu, jossa opis-
kelijat pääsevät tässä mittakaavas-
sa työskentelemään supertietoko-
neiden kanssa. 

Tekoälyn ekosysteemi
KAMKissa pilotoidaan parhaillaan 
toista supertietokoneiden käyttöön 
linkittyvää koulutusta. Opetus- ja 

kulttuuriministeriön rahoittamasta 
Datasta tekoälyyn -insinöörikoulu-
tuksesta valmistuu datan alkuvai-
heen käsittelyyn ja hallintaan eri-
koistuneita insinöörejä.

Keskeinen toimija ekosysteemis-
sä on KAMKin ja CSC:n sekä Kajaa-
nissa toimivan Oulun yliopiston yk-
sikön, Jyväskylän yliopiston Vuoka-
tin yksikön ja VTT:n Kajaanin yksi-
kön yhteinen tutkimus- ja koulutus-
keskus CEMIS. Lähes sadan asian-

tuntijan organisaatio tuottaa dataa, 
data-analytiikkaa ja tekoälyä hyö-
dyntäviä mittaus- ja testausratkai-
suja muun muassa cleantech-sek-
torille sekä liikunnan, hyvinvoin-
nin ja terveydenhuollon tarpeisiin. 

– Ekosysteemimme yhdistää  
infran, osaamisen ja verkostot. Ko-
konaisuuteen kuuluvat olennaisesti 
alueen julkiset ja yksityiset toimijat.

Kajaanin ekosysteemiä on kehi-
tetty useissa perättäisissä hankkeis-
sa. Tällä hetkellä dataekosysteemiä 
kehitetään muun muassa Rajalan 
vetämässä KAMKin DAICENT han-
keessa ja Data-analytiikan kiihdyt-
tämö - eli DAKI-hankkeessa.

Työ- ja elinkeinoministeriön ra-
hoittaman DAICENTin tavoitteena 
on tehdä ekosysteemistä kansalli-
sesti merkittävä, varhaisen vaiheen 
tekoälyn ja data-analytiikan osaa-

miskeskittymä. Hanke hyödyntää 
Kajaanin vahvuuksia – KAMKin da-
talähtöistä insinööriosaamista, pai-
kallisia dataintensiivisiä TKI- ja lii-
ketoiminnan kehitysympäristöjä 
sekä TKI-organisaatioiden ja yritys-
ten verkostomaista yhteistyömallia.

– DAICENTissa rakennamme ja 
kehitämme innovaatiokeskitty-
määmme, ja linkitämme sen osak-
si valtakunnallista tekoälyn eko-
systeemiä. Supertietokonettamme 
ovat tervetulleita käyttämään niin 
tekoälyn ja analytiikan hyödyntä-
mistä aloittelevat kuin pidemmäl-
lekin edenneet yritykset.  Pyrimme 
auttamaan yrityksiä myös yhteistyö-
kumppanien löytämisessä.

Huippuosaamista Kajaanista 
Kainuun maakuntajohtaja Pentti 
Malinen on seurannut tyytyväisenä 

Kainuun maakuntakeskukseen Kajaaniin on kehittynyt suurteholaskennan, 
tekoälyn ja data-analytiikan ekosysteemi. Sen kulmakiviä ovat alueen toimi-
joiden verkostot, Kajaanin ammattikorkeakoulun tarjoama koulutus ja Tie-
teen tietotekniikan keskus CSC:n kaupunkiin sijoittamat supertietokoneet. 
teksti tuomas i. lehtonen kuva anu kovalainen “

Voimme 
tarjota osaajille 
mielenkiintoisia 
urapolkuja.  

LUMI- 
konsortio 
n LUMI on supertieto- 
koneiden hyödyntämistä  
varten luotu ekosysteemi. 

n  Tiiviiseen yhteistyöhön 
pohjautuvaan ekosys- 
teemiin kuuluu Suomen 
lisäksi kahdeksan muuta 
Euroopan maata. 

n Tarjoaa palveluita korkea- 
koulujen, tiedeyhteisöjen 
ja yritysten tarpeisiin. 

KAMK on ainoa ammatti-
korkeakoulu Euroopassa, 
jolla on käytössään 
opiskelijoiden ja spe- 
sialistien ylläpitämä  
supertietokone.  

kuttaa merkittävästi myös KAMKin 
kanssa tehtävä yhteistyö ja tarpei-
tamme tukevat koulutusohjelmat, 
Manninen kiittelee. 

Kajaanin ekosysteemin rakentumis-
ta. Malinen kertoo Kainuun inves-
toineen ja investoivan jatkossakin 
merkittävästi alueen kehittämiseen. 
Esimerkkinä hän mainitsee projek-
tin, jossa CSC:n palvelinkeskuksen 
hukkalämpö valjastettiin osaksi Ka-
jaanin kaukolämmön tuotantoa. Tä-
hän projektiin haettiin kuuden mil-
joonan euron EAKR-rahoitus.

– Moni varmasti yllättyy, että Kai-
nuuseen on syntynyt näin merkittä-
vä osaamiskeskittymä. CSC:n ohel-
la kaupungissa toimii myös Herman 
IT:n datakeskus ja jatkossa odotam-
me, että kaupunkiin sijoittuu lisää 
datacentereitä ja niiden palvelui-
ta hyödyntäviä yrityksiä. Iso jut-
tu alueen kehityksen kannalta on 
suunnitteilla oleva Koilliskaape-
li-hanke, joka kulkee Keski-Euroo-
pasta Kajaanin kautta Jäämerelle ja 

edelleen Venäjälle, Japaniin ja Kii-
naan, Malinen sanoo. 

Myös pilvi-, cyberturvallisuus-, 
bigdata- ja analytiikkapalveluita 
globaalisti tarjoavan Atoksen maa-
johtaja Janne Ahonen on ilahtunut 
Kajaanin kehityksestä. Atos on toi-
mittanut CSC:n käytössä olevat su-
pertietokoneet ja niiden käyttämän 
Allas-tietovaraston. Samalla Kajaa-
nin ekosysteemi on tullut tutuksi. 
Yritys on rekrytoinut KAMKista val-
mistuneita huippuosaajia supertie-
tokoneidensa ylläpitotehtäviin. 

– Meillä supertietokoneiden pa-
rissa työskentelee kaksi KAMKis-
ta valmistunutta tradenomia, jot-
ka hallitsivat koneiden ylläpitoon ja 
huoltoon tarvittavan käytännön eri-
koisosaamisen jo meille tullessaan. 
Suuryrityksenä pystymme tarjoa-
maan osaajille erilaisia urapolkuja.
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Puunjalostuksen  
kilpailukyky 
huippuunsa

J oensuussa ja laajemmin Poh-
jois-Karjalassa on kansainvä-
lisesti huomattava metsäbio-
talouden, puunjalostuksen ja 

tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio- 
toiminnan keskittymä. Alueen tut-
kimus- ja koulutusorganisaatiot 
tekevät keskenään paljon yhteistyö-
tä ja näkevät tarvetta syventää sitä 
myös alan yritysten kanssa.

– Meidän pitäisi olla aina hieman 
etunojassa, osata tutkia ja viestiä 
teemoja, jotka ovat teollisuudelle 
relevantteja vaikkapa viiden vuo-
den päästä. Sieltä kilpailukyky syn-
tyy, kertoo apulaisprofessori Antti 
Haapala Itä-Suomen yliopistosta.

Haapala vetää BioPartnerit-in-
vestointi- ja kehittämiskokonai-
suutta, jota Itä-Suomen yliopisto 
toteuttaa yhdessä Karelia-ammat-
tikorkeakoulun ja Luonnonvarakes-
kuksen kanssa. Hankkeella lisätään 
yritysten tietoisuutta tutkimuslai-
tosten palveluista ja madalletaan 
kynnystä yhteistyölle. 

– Puutuotteiden ja puunjalostuk-

sen kehittämistyötä on Joensuus-
sa tehty yhdessä yli 20 vuotta. Täs-
sä hankkeessa kehitämme yhteisiä 
testaus- ja tutkimuspalveluita, joi-
ta tarjotaan liike-elämän käyttöön.  
Yhteistyö on jatkuvaa, mutta yritys-
ten ja muiden julkisrahoittajien tuki 
on keskeistä suuria laiteinvestointe-
ja tehtäessä, Haapala visioi.

– Päämääränä on jatkaa Joen-
suun alueen puuosaamiskeskitty-
män kehittämistä ja laajentaa sitä 
tulevaisuuskuvan ja yhdessä arvi-
oitujen tarpeiden mukaisesti, Luon-
nonvarakeskuksen tutkimusprofes-
sori Erkki Verkasalo täydentää.

Yritykset integroidaan
Yksi hankkeessa mukana olevista 
yrityksistä on joensuulainen Pri-
maTimber Oy. Toimitusjohtaja Joni 
 Nousiaisen mukaan kestopuuteol-
lisuus tutkii tahollaan muun muas-
sa terassituotteiden kestoikää. 

– Tällainen tutkimuslaitosten 
yhteinen hanke on tervetullut täy-
dentämään teollisuuden omia tutki-
muksia. Eri teknologiolla pystytään 
saamaan aikaan muutaman vuo-
den ulkokäyttöä vastaavat olosuh-
teet vain muutamassa kuukaudes-
sa. Se tuottaa meille lisäarvoa, kun 
kyse on yli 25 vuotta käytettävis-
tä tuotteista, Nousiainen korostaa.

Luonnonvarakeskuksen eri-
koistutkija Veikko Möttönen ker-
too, että Xenon-olosuhdekaapissa 
saadaan aikaan kolmesta neljään 
vuoden ulkoilmarasitusta vastaa-
vat olosuhteet noin kolmessa kuu-
kaudessa. Puutuotteet altistetaan 
UV-säteilylle, sateelle, lämpötila- ja 
kosteusvaihteluille. Käsittelyn jäl-

keen voidaan tutkia, miten niiden 
tekniset ominaisuudet, kestävyys ja 
ulkonäkö ovat muuttuneet.

PrimaTimber asioi pääasiassa jäl-
leenmyyjien eikä juurikaan suoraan 
loppuasiakkaiden kanssa. BioPart-
nerit-hanke antaa selkänojaa myös 
jälleenmyyjien kouluttamiseen.

– Nykyään asiakkaamme eivät 
vielä paljonkaan haasta meitä, mut-
ta sekin toivottavasti lisääntyy. Mi-
tä enemmän pystytään tarjoamaan 
faktaa ja dataa omasta tuotteesta ja 
toiminnasta, sen parempi kilpailue-
tu meille. Pystytään kertomaan, mi-
ten materiaali kestää käyttöä, miten 
väri kestää pinnassa, ja miten ilmas-
toystävällisiä tuotteet ovat, Nousi-
ainen luettelee.

Sivuvirrat hyötykäyttöön
Puunjalostuksen kaikissa vaiheis-
sa syntyy tähteitä ja sivuvirtoja, ai-
na sahatavaran ja selluloosan teos-
ta lopulta rakennusten osien kier-
rättämiseen. Eurooppalainen jäte-
lainsäädäntö tiukentuu kaiken ai-
kaa, ja tavoite on päästä jätteestä 
eroon, mieluiten materiaalikäyt-
töön, niin että tähteiden tuottajal-
le syntyy lisäarvoa.

– Suomessa puhutaan niin suu-
rista teollisuuden sivutuotemää-
ristä, että kaikkea ei kertaheitolla 
saada hyötykäyttöön. On luotava 
prosessi, jolla pikkuhiljaa päästään 
polttamisesta materiaalin hyödyn-
tämiseen, unohtamatta myöskään 
bioenergian kehitysmahdollisuuk-
sia, Verkasalo kertoo.

Esimerkkeinä jo markkinoil-
la olevista sivuvirroista tehdyistä 
tuotteista hän mainitsee kartonkiset 
tarjoilukupit ja -astiat, terveystuot-
teet ja lääkeaineet, jotka on tehty jo-
ko sahojen hakkeista, puruista tai 
kuoresta. Tuotteissa pyritään kier-
rätettävyyteen, jätteettömyyteen ja 
toksisten aineiden pois saamiseen. 

Toisessa ääripäässä on rakennus-
ten purkujäte, joiden kierrätysaste 
materiaalikäytössä on Verkasalon 

Metsäbiotalouden ja puu- 
alan tutkimuslaitosten  
yhteenliittymä on yri- 
tyksille hyvä kumppani.  
Joensuulainen hanke las-
kee yhteistyön kynnystä 
ja tiedottaa T&K-osaami-
sesta ja mahdollisuuksista. 

mukaan matala. Läheskään kaikkea 
hyödyntämiskelpoista ei ole vielä 
saatu käyttöön.

BioPartnerit-hankkeessa on teh-
ty laiteinvestointeja myös sivuvir-
tojen hyödyntämiseen.

– Voimme esimerkiksi nesteyttää 
biomassaa ja saada aikaan biopolt-
toaineita ja muita kemian tuottei-
ta, joko termokemiallisesti tai so-
kereiksi hajottamisen kautta.  Nii-
den käyttöä on tutkittu vaikkapa 
puunkäsittelytuotteissa. Niissäkin 
tutkimuksissa olosuhdekaappi on 
oiva apuväline. Pohjois-Karjalassa 
tapahtuu paljon myös biohiilen ja 
pyrolyysitisleiden jalostamisessa, 
Haapala kertoo.

Fortum aloitti 2013 teollisen mit-
takaavan bioöljytuotannon Joen-
suussa ja on myös yksi BioPartne-

rit-hankkeen suurimpia rahoittajia. 
Green Fuel Nordic rakentaa parhail-
laan bioöljyn jalostamoa Lieksassa.

Puun käyttö rakentamisessa
Puurakentamisen osalta hankkees-
sa paneudutaan etenkin rakenne-
tekniikkaan ja rakennusfysiikkaan, 
kuten tuotteiden mekaaniseen kes-
tävyyteen sekä rakenteiden äänen- 
eristävyyteen.

– Jos puuta halutaan käyttää kan-
taviin rakenteisiin, pitää olla tark-
kaan tiedossa, millaisia voimia ra-
kenne kestää. Toisaalta on tiedettä-
vä, miten eri materiaalit käyttäyty-
vät yhdessä. Esimerkiksi seinäele-
mentissä voi olla puuta, mineraalie-
ristettä ja muovia, projektipäällikkö 
Mikko Matveinen Karelia-ammat-
tikorkeakoulusta havainnollistaa.

Hybridituotteiden tulevaisuus

nousee verkkokaupan kiihtyessä. 
Kiinnostavana tutkimuskoh-

teena Haapala nostaa esiin nan-
omateriaalit. Hän toivookin, et-
tä puukuitua jalostettaisiin koti-
maassa mahdollisimman pitkälle 
ja arvokkaaksi tuotteeksi. 

Verkasalo korostaa, että kehi-
tyshankkeita, tutkimusta ja lai-
teinvestointeja tarvitaan puu-
teollisuuden kehittämiseksi. 
Oleellista on yritysten aktivoi-
minen tutkimukseen ja tuote-
kehitykseen, testaustoimintaan 
ja pilotointiin sekä uusien liike-
toimintamallien kehittämiseen, 
yhteistyössä asiantuntijoiden 
kanssa.

BIOPARTNERIT-HANKE on saa-
nut merkittävää rahoitusta Eu-
roopan aluekehitysrahastosta 
Pohjois-Karjalan maakuntaliiton 
kautta. Sen avulla kolme toteut-
tajaorganisaatiota ovat moderni-
soineet testauspalveluihin käy-
tettäviä laitteitaan, joiden mah-
dollistamia kehityspalveluita tar-
jotaan myös alueen yrityksille.

Yksi tutkimuskohde on puus-
ta ja kasveista saatavan kuidun 
yhdistäminen muihin materiaa-
leihin eli tulevaisuuden hybridi-
tuotteet. Käyttökohteita löytyy 
esimerkiksi rakentamisen eriste-
levyissä ja pinnoitteissa sekä pak-
kausmateriaaleissa, joiden tarve 

Biopartnerit- 
hankkeen Joni 
Nousiainen,  
Mikko Matveinen, 
Erkki Verkasalo, 
Veikko Möt-
tönen ja Antti 
Haapala.

Monialaista 
tuotekehitystä 
n Biopartnerit-hanke  
yhdistää kemian, fysiikan ja 
biomassan käsittelyn sekä 
puuosaamisen. 

n  Hanke mahdollistaa 
myös laajojen ja monialais-
ten tuotekehitysprojektien 
toteuttamisen.

n Toteuttajina Itä-Suomen 
yliopisto, Luonnonvara- 
keskus ja Karelia Ammatti- 
korkeakoulu Oy.

Karelia-ammattikorkeakoulun projektiasiantuntija Ville Mertanen esittelee 500 kN:n hydrauliprässiä, missä testissä ovat parhaillaan Ecotelligent Oy:n puurakenteiden liitokset.

teksti eeva hirvola-kostamo 
kuva risto takala

“
On luotava keino, 
jolla päästään 
polttamisesta  
materiaalien  
hyödyntämiseen. 

Suurissa puurakennuksissa ra-
kenteiden äänitekninen toimin-
ta vaatii huolellista suunnittelua. 
Hankkeen yksi investointikoko-
naisuus liittyykin äänimittauksiin,  
joilla voidaan osoittaa tietyn raken-
teen ääneneristävyys laboratorio- 
tai kenttäolosuhteissa.

Akustiikan lisäksi merkittäviä 
tutkimuskohteita ovat taloraken-
teiden sisäilman laatua, kosteutta 
ja lämpöä tasaavat ominaisuudet.

Puurakentamisen lisääntyessä 
huomio kiinnittyy sen pitkäaikais-
kestävyyteen.  

– Tutkimusta tarvitaan uusien 
menetelmien kehittämiseen ja puu-
tuotteiden sään- ja lahonkeston li-
säämiseen. Tätä tehdään yhteis-
työssä muun muassa PrimaTimbe-
rin kanssa, Möttönen kertoo.
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D ata-analytiikan ja ko-
neoppimisen avulla 
voidaan tuottaa valta-
vasti täsmätietoa ha-

jallaan olevasta datasta, kuten luo-
kitella asioita ryhmiin, optimoida 
päätöksiä tai ennustaa tulevaa käyt-
täytymistä. Koneoppimisessa tieto-
koneohjelma oppii säännöt ja tie-
tyt lainalaisuudet sinne syötetyn 
aineiston perusteella.

– Tekoälyä voidaan hyödyntää 
hyvinkin konkreettisissa hankkeis-
sa. Omassa tekoälyä hyödyntäväs-
sä pilottihankkeessaan sähköyhtiö 
Loiste on kerännyt Kainuun alueella 
jo pitkään dataa sähköyhtiön käyt-
tämistä puupylväistä. Niistä tiede-
tään mm. puupylväiden pystytys-
aika, käytetty kyllästysaine, maape-
rän laatu ja korkeus merenpinnasta. 
Yhdistämällä näihin tietoihin esi-
merkiksi Kainuun alueen säätietoja 
pystyttiin pilotissa arvioimaan puu-

Data-analytiikasta 
jalostuu täsmätietoa 
yritysten avuksi

pylväiden todennäköistä elinikää ja 
myös ennusteen osuvuutta, kertoo 
KAMK:n projektipäällikkönä toimi-
va Timo Lehikoinen esimerkkinä.

Yhteisiä pilottiprojekteja 
Data-analytiikan kiihdyttämö -han-
ke on Tieteen tietotekniikan kes-
kuksen eli CSC:n ja Kajaanin am-
mattikorkeakoulun KAMK:in yh-
teinen tutkimushanke, jonka ta-
voitteena on madaltaa kynnystä 
ottaa tekoälyn palveluita käyttöön 
Kainuun alueen yrityksissä ja yh-
teisöissä.

– Pitkäaikaisena data-analytiikan 
kehittäjänä meille on syntynyt hy-
vä ja maanläheinen ymmärrys sii-
tä, miten hajallaan olevasta datas-
ta jalostetaan tietämystä ja miten 
se tuodaan yritysten ja yhteisöjen 
hyödyksi. Tehtävämme on tarjota 
laajempaa ja pidempää näkemys-
tä data-analytiikan mahdollisuuk-

siin, kehityspäällikkö Aleksi Kallio 
kertoo CSC:n roolista hankkeessa.

Data-analytiikan kiihdyttämö 
-hankkeessa toteutetaan data-ana-
lytiikan pilottiprojekteja kolmen 
yrityksen ja Kajaanin kaupungin 
kanssa sekä työpajoja 10–15 yrityk-
sen kanssa. Hanke on saanut rahoi-
tusta Kainuun Liitolta ja Euroopan 
aluekehitysrahastolta. Rahoituk-
seen ovat osallistuneet myös Ka-
jaanin kaupunki sekä mukana ole-
vat yritykset: Loiste Oy, Kaisanet Oy 
ja Herman IT Oy.

Data-analytiikan kiihdyttämö -hankkeen tavoitteena on madaltaa yritysten kynnystä ottaa tekoälynpalve-
luita käyttöön, kertovat KAMK:n projektipäällikkö Timo Lehikoinen ja CSC:n kehityspäällikkö Aleksi Kallio. 

Jo pitkään on ollut nähtävissä, että tekoäly tulee 
muuttamaan yritysten toimintaympäristöä. Samalla 
se tarjoaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

– Hankkeessa luodaan data-ana-
lytiikan käyttöönottoon suoravii-
vainen prosessi, jonka avulla Kai-
nuun alueella toimivat yritykset ja 
yhteisöt voivat nopeasti kokeilla 
mitä data-analytiikka voi tarjota ja 
ottaa myös käyttöön siihen perus-
tuvia ratkaisuja, Lehikoinen kertoo.

Yksi osoitus Kainuun alueen 
teknologiaponnistuksista on myös 
CSC:n Kajaanin datakeskukseen si-
joitettava huippunopea yhteiseu-
rooppalainen tutkimuskäyttöön 
tuleva supertietokone LUMI. Kone 

on noin kymmenen kertaa tehok-
kaampi kuin Euroopan tehokkain 
nyt julkisessa käytössä oleva super-
tietokone.

– Supertietokoneen sijoittami-
nen Kajaanin datakeskukseemme 
on kahdeksan Euroopan maan yh-
teinen ponnistus. Kainuulle ja Suo-
melle tämä on myös valtava mah-
dollisuus, joka nostaa kansallisen 
datanhallinnan osaamisen uudel-
le tasolle ja vahvistaa kilpailuky-
kyämme huippututkimuksessa,  
Kallio uskoo.

teksti pekka säilä  kuva anu kovalainen

Forssan asukkaiden arkea ilahduttavat lyhyet etäisyydet, laadukkaat palvelut ja useat asumisvaihtoehdot.

Teollisuuskaupungista 
kiertotalouskeskittymäksi

F orssan Yrityskehitys Oy:n 
eli FYK:n toimitusjohta-
ja Riikka Riihimäki ja  
yritys kehittäjä Timo 

Kärkkäinen ovat ylpeitä Forssan 
seudun uusiutumiskyvystä. Teol-
lisuuskaupunki on kyennyt aina 
elämään ajassa. Alueella on aistit-

Forssa on kasvanut 1800-luvulta lähtien vahvaksi 
teollisuuskaupungiksi. Vuosikymmenten saatossa 
tekstiiliteollisuus vaihtui rakennus- ja elintarvike-
teollisuuteen. 90-luvulta lähtien teollisuussekto-
rista on rakennettu kiertotalouden ekosysteemiä.

tu globaalit trendimuutokset ja teh-
ty menestymisen kannalta oikeita 
siirtoja.

– Forssassa teollisuus on pysy-
nyt merkittävänä työllistäjänä, sil-
lä teollisuustoimintaa on koko ajan 
kehitetty. Vanhojen yritysten rinnal-
le tai tilalle on tullut uusia toimijoi-
ta. Teollisen kiertotalouden Envite-
ch -alue on hyvä esimerkki teollisen 
kehittämisen etupainotteisuudesta.

Alueella on yksi maailman ke-
hittyneimmistä teollisen kiertota-
louden symbiooseista, jossa yri-
tykset tekevät tiivistä yhteisyötä 
ja hyödyntävät toistensa osaamis-
ta ja tuotteita. Kärkkäinen mainit-
see esimerkkinä lasivillavalmis-
taja Saint-Gobainin, joka hyödyn-
tää alueella toimivan Envorin bio-
kaasua ja Uusioaineksen kierrätys-
lasituotteita. Envor puolestaan saa 
kaasutuotantoonsa bioraaka-ainetta 
alueella toimivalta HKScanilta.

Tavoitteena hiilineutraalius
Vaikka kiertotalouskeskittymän 
ekologinen infra on jo valmiina ja 
yritysverkostot kehittyneitä, Riihi-
mäki ja Kärkkäinen uskovat alueella 
olevan yhä vahvaa kehityspotenti-
aalia. Forssan kaupunki on sitoutu-
nut Envitech -alueen ja kiertotalou-
den pitkäjänteiseen kehittämiseen. 
Envitech -aluetta on juuri valmistu-
neessa maakuntakaavassa kasvatet-
tu merkittävästi, joten kiertotalous-
tuotantoa voidaan  laajentaa. 

– Uskomme, että alueelle voi-
daan laajentaa vahvaa kierrätys-
toimintaa entisestään. Jo nyt val-
taosa Suomen kylmäkone- ja lasi-

kierrätyksestä on keskitetty Fors-
saan. Biokaasutuotantoa on tarkoi-
tus kasvattaa ja asemakaava mah-
dollistaa myös tuulivoimapuiston 
rakentamisen. Alueesta tavoitellaan 
hiilineutraalia, Kärkkäinen toteaa.

Forssan kiertotalouskeskitty-
män kasvua tukevat osaltaan Fors-
san seudulla toimivat Luonnonva-
rakeskus ja Hämeen ammattikor-
keakoulu eli HAMK. Forssassa jär-
jestetään myös vuosittain startu-
peille ja kasvuyrityksille suunnat-
tu FRUSH-kiertotaloustapahtuma. 

– HAMKin biotalouden ja kestä-
vän kehityksen koulutusohjelmista 
valmistuu kansainvälisiä kiertota-
louden osaajia yritysten tarpeisiin. 
Vauhdilla kasvava FRUSH-tapahtu-
ma puolestaan synnyttää innovaa-
tioita ja vahvistaa alan verkostoja, 
Kärkkäinen päättää. 

n FYK tarjoaa konkreettisia 
palveluita alueella toimi-
vien yritysten toiminnan ja 
kasvun tukemiseksi. 

n  Kesätöihin tulevalle  
korkeakouluopiskelijalle 
tarjotaan ilmainen asunto.

n Alueen yritykseen työl-
listyvän puolisolle etsitään 
puolestaan työkontakeja.

teksti tuomas lehtonen  kuva fyk

Tukea alueen 
yrityksille

H allitusohjelman tavoit-
teena on hiilineutraa-
li Suomi vuonna 2035. 
Ilmastonmuutos vaatii 

kuitenkin pyrkimään edelleen koh-
den hiilinegatiivisuutta. Yksi keino 
sitoa hiiltä on tuottaa biomassasta 
biohiiltä. Kestävä biohiilen tuotan-
to ja biohiili osana alueellisia kierto-
talousratkaisuja ovat Hämeen am-
mattikorkeakoulussa käynnissä ole-
van EAKR-rahoitteisen Biohiilestä 
bisnestä Hämeeseen -hankkeen 
keskeiset tavoitteet.

Päämääränä on olla käyttämättä 
biohiiltä energiana, jolloin hiili va-
pautuisi ilmakehään. Pyrkimys on 
sitoa hiili pidemmäksi aikaa, jolloin 
syntyy hiilinielu.

– HAMKissa kiertotaloustavoit-
teet ja -ratkaisut ovat opetus- ja 

tutkimustoiminnan keskiössä. Yh-
teistyössä yritysten kanssa haetaan 
ratkaisuja sivu- ja jätevirtojen käsit-
telyyn ja hyödyntämiseen, ja tässä 
biohiilen tuotanto on yksi vaihto-
ehto, tutkijayliopettajana toimiva 
Maritta Kymäläinen kertoo.

– Biohiili-hankkeemme taustal-
la olivat vaikeasti hyödynnettävät 
puhdistamolietepohjaiset mädätys-
jäännökset. Ne ovat nousseet parin 
vuoden aikana isoksi kysymyksek-
si. Teollisuudessa on rajoitettu vil-
jan vastaanottoa, jos pellossa on 
käytetty ravinteena näitä mädä-
tysjäännöksiä, joissa epäillään ole-
van jäämiä mikromuovista ja lääk-
keistä. Mihin mädätysjäännökset 
jatkossa saadaan?

Keskeiseksi biohiilen tarkastelu-
kohteeksi nousi kuitenkin raken-

nusjätepuu, jonka kierrätysastetta 
EU velvoittaa nostamaan. 

Biohiiltä rakennusjätteestä
Biohiiltä valmistetaan pyrolyysissä.

– Yksinkertaisimmillaan raa-
ka-ainetta lähdetään kuumenta-
maan korkeaan lämpötilaan ilman 
happea niin, että se lähtee hajoa-
maan, ja kaasuuntuvat aineet va-
pautuvat. Tämän seurauksena jäl-
jelle jää hiiltynyt aines.

Pyrolyysissä vapautuvista kaa- 
suista ja palavista aineista muodos-
tuvaa energiaa voisi hyödyntää läm-
möntuotannossa, jos eri prosessit 
saisi yhdistettyä. 

HAMKin Hämeenlinnan korkea-
koulukampuksen laboratoriossa on 
valmiudet biohiilen tutkimiseen ja 
kokeelliseen valmistamiseen. So-

veltavaa tutkimusta ja testausta 
tehdään myös tilauksesta.

– Olemme kehittäneet analyysi-
valmiuksia biohiilen laadun tutki-
miseen. Eri raaka-aineista saadaan 
laadultaan hyvin erilaista biohiiltä, 
Kymäläinen selittää.

Biohiilelle on maailmassa keksit-
ty 55 käyttökohdetta, joiden sovel-
tamisessa piilee arvokkaita tulevai-
suuden ratkaisuja. Suomessa sitä on 
kokeiltu myös hule- ja valumave-
sien puhdistuksessa sekä viherra-
kentamisessa. Pienpihoilla biohiili 
voi parantaa vedenpidätyskykyä ja 
edistää kasvua.

Ajantasaista dataa pellosta
Opetus- ja kulttuuriministeriön ra-
hoittamassa Carbon 4.0-projektissa 
HAMK keskittyi digitalisaation hyö-
dyntämiseen hiilen sidonnan tutki-
muksessa maa-, metsä- ja puutar-
hataloudessa.

– Mustialan koetilallamme bio-
hiiltä on lisätty peltoon. Siellä tut-
kitaan hiilen vaikutusta viljelykoko-
naisuuteen. Hiilipellosta kerätään 

dataa kehittyneen anturoinnin ja 
kaukokartoitusmenetelmien, erityi-
sesti drooni-kuvaamisen avulla, tut-
kijayliopettaja Iivari Kunttu kertoo.

Evon yksikössä taas tutkitaan 
metsämaan hiilensidonnan mah-
dollisuuksia. Dataa saadaan paikas-
ta, jossa kulotusta on käytetty pit-
kään metsän uudistamisen keinona.  

Yhteistyössä laajan Carbon Ac-
tion eli CA-verkoston kanssa HAMK 
on mukana merkittävissä hiilivilje-
lykokeiluissa. CA-verkostoon kuu-
luvat muun muassa Ilmatieteen lai-
tos, Baltic Sea Action Group ja noin 
100 suomalaista viljelijää.

– Näiden viljelytilojen tapauksis-
sa peltoihin ei viedä hiiltä, vaan vil-
jelijät tekevät erilaisia hiilensidon-
nan toimenpiteitä omassa viljelys-
sään. Avustamme datan tutkimista 
ja soveltamista näissä menetelmis-
sä, Kunttu avaa.

HAMK toteuttaa osana hanket-
taan yhteistyökumppaniensa kans-
sa konkreettisen työkalun: pel-
to-observatoriosovelluksen. Sen 
avulla viljelijät pystyvät seuraa-
maan reaaliaikaisesti esimerkiksi 
peltonsa kosteutta, lämpötilaa ja 
hiilidioksidin määrää ja saamaan 
näin tietoa peltoviljelyn hiilensi-
dontaan liittyvistä tekijöistä. Pel-
to-observatorioportaali avautuu 
syksyn kuluessa.

Hiilensidontaa tullaan käsittele-
mään HAMKin 29.09. –30.09.2020 
virtuaalisessa Open bioeconomy 
week -tapahtumassa.

Biohiili hillitsee 
ilmastonmuutosta

Maaperässä on valtava potentiaali hiilen varastoimiseen. Hiiliviljely on hyvä tapa hoitaa maaperää samalla, kun se turvaa kestävää ruoantuotantoa.

Ilmastonmuutos haastaa yhteiskuntia kehittymään hiilineutraaleiksi. Biohiilellä 
hiiltä on mahdollista sitoa maahan pitkäksi aikaa. Samalla sen tuotanto tuo  
ratkaisuja myös kiertotalouden tavoitteisiin.
teksti ain0 tiirikkala kuva baltic sea action group

“
HAMKissa  
panostetaan bio-
hiilitutkimukseen 
ja -koulutukseen.
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n *ship Startup Festival on erityi-
sesti esivaiheen innovatiivisille  
yrityksille suunnattu tapahtuma.

n Tavoitteena on tukea startup- 
yrittäjiä ja tuoda samanhenkiset  
ihmiset yhteen.

n Tapahtuma on rahoitettu vuosina 
2019-2020 osana Kymenlaakso 
Startup Ecosystem -hanketta.

VTT:n erikoistutkija Jani Lehmonen ja Gradia Jyväskylän projektipäällikkö Klaus Sjöblom 
esittelevät BioInno-hankkeessa syntyneitä prototyyppejä.

“

Gradian, VTT:n ja monialaisen yritysverkoston BioInno -hanke 
linkittää yhteen maakunnan vahvan graafisen media-alan osaa-
misen sekä 3D-suunnittelun, digipainamisen ja uusien kierrätet-
tävien puukuitumateriaalien mahdollisuudet.

Uutta nostetta 
bioinnovaatioista

K eski-Suomen liiton rahoittamas-
sa ja Gradian vetämässä BioInno 
– Biopakkausinnovaatioilla kas-
vua EAKR-hankkeessa (1.2.2019–

28.2.2021) kehitetään printtialalle uusia 
tuotteita ja bisnesmahdollisuuksia uusin-
ta teknologiaa ja kehittyneimpiä puukuitu-
materiaaleja hyödyntämällä. BioInno tukee 
osaltaan Keski-Suomen liiton maakuntaoh-
jelman toteutumista ja maakunnan vahvas-
ti kehittyvää biotalousklusteria. 

Hankkeesta vastaavan Gradian projek-
tipäällikkö Klaus Sjöblomin ja VTT:n eri-
koistutkija Jani Lehmosen mukaan tavoit-
teena on luoda pakkaus- 
ja display-tuotteiden ar-
voketjuun uutta liiketoi-
mintaa ja kehittää tuo-
teinnovaatioita eri aloil-
la toimivien yritysten 
tarpeisiin. Personoitu-
jen pakkausten ja printat-
tujen erikoispalveluiden 
tarve ja tuotanto on kan-
sainvälisesti lisääntynyt 
ja digiteknologialla rää-
tälöityjä ratkaisuja voi-
daan toteuttaa taloudelli-
sesti kannattavasti. Print-
tialan yrityksiltä kuitenkin puuttuu tuottei-
den suunnitteluun, toteutukseen ja markki-
nointiin tarvittavaa erikoisosaamista. 

– BioInno lisää printtituotteita valmista-
vien yritysten osaamista 3D-suunnittelu- 
sekä -mallinnusohjelmistoista ja kehittää 
niille uusia personoitavia tuoteinnovaati-
oita. Autamme hankkeessa mukana olevia 
yrityksiä myös markkinointiponnisteluissa 
ja rakennamme Keski-Suomeen uusia yri-
tysverkostoja. Pyrimme testaamaan ja hyö-
dyntämään tuotteissa uusia puukuitumate-
riaaleja sekä selvitämme äly- ja funktionaa-
lisen painamisen tulevaisuuden mahdolli-
suuksia. Edistämme välillisesti myös ympä-
ristölle haitallisten muovimateriaalien kor-

vaamista kierrätettävillä biomateriaaleilla, 
Sjöblom kiteyttää. 

Pidemmälle jalostuneita tuotteita 
BioInno-hankkeessa kehitetään proto-
tyyppejä kolmiulotteisista pakkaus-, disp-
lay- ja kuluttajatuotteista. VTT vastaa pro-
tojen muotoilusta, konseptisuunnittelusta 
ja materiaalikehityksestä akustoratkaisuis-
sa. Gradian vastuulla on BioInno-hankkeen 
hallinnointi, tuotteiden visuaalinen- ja ra-
kennesuunnittelu sekä tuotanto. 

Kolmiulotteisesti suunnittellut prototyy-
pit valmistetaan tasomateriaalista Gradial-

le rakennetussa ainutlaa-
tuisessa tuotekehitysla-
boratoriossa. Valmistuk-
sessa hyödynnetään ke-
hittynyttä tasoleikkuria 
ja sublimaatiotulostus-
ta. Prototyyppien mate-
riaaleina käytetään Metsä 
Boardin kartonkimateri-
aaleja sekä VTT:n kehittä-
miä ja testaamia materi-
aaleja, kuten sellusta val-
mistettua nanoselluloo-
saa, tuomaan rakentee-
seen lujuutta ja  keveyttä.

– Paperi keksittiin välittämään tietoa. Nyt 
uusilla puukuitupohjaisilla tuotesovelluksil-
la voidaan muuttaa maailmaa niin kuin aika-
naan paperilla. Meillä on vahva tahtotila löy-
tää globaalisti merkittäviä sellupohjaisia rat-
kaisuja. Ne mahdollistavat korkean jalostus-
asteen, funktionaalisten ja dekoratiivisten 
tuotteiden valmistuksen ja öljypohjaisten 
materiaalien korvaamisen. Hyvä esimerkki 
tästä on BioInnossa kehitetty akustoseinä, 
jossa yhdistyvät vahva teknologinen ja de-
sign-osaaminen, Lehmonen kertoo.

V uodesta 2015 lähtien Kotkassa 
järjestetty *ship Startup Festi-
val on aidosti kansainvälinen ja 
yrittäjyyttä edistävä. Kesätapah-

tuman tavoitteena on startup-yrittäjyyden 
tukeminen ja samanhenkisten ihmisten yh-
teen tuominen. Viime elokuussa järjestetyn 
*ship-festivaalin tunnelma oli koronavuo-
desta huolimatta korkealla. Saatu palaute 
oli jälleen kerran innostavaa ja rohkaisevaa.

– Olemme alusta  asti tuoneet aloittelevat 
startup-yritykset yhteen kokeneiden mento-
reiden kanssa. Tavoitteenamme on ollut tar-
jota kaikille osapuolille mahdollisuus yritys-
ideoiden kehittämiselle, mentoriohjelmaan 
osallistumiselle sekä kansainväliselle ver-
kostoitumiselle, kertoo startup-yrityksistä 
vastaava tapahtumajärjestäjä Daniel Hiitola.

Erityinen mentorointiohjelma tekee *ship 
Startup Festivalista ainutlaatuisen tapahtu-
man myös kansainvälisesti. Yhteistyöver-
kostojensa kautta tapahtumajärjestäjät ovat 
saaneet mukaan monia talouden ja korkean 
teknologian kansainvälisiä vaikuttajia spar-
raamaan alkuvaiheen innovatiivisia yrityk-
siä. Alun perin viiden henkilön ideoimasta 
yksipäiväisestä tapahtumasta on kasvanut 
vuosien mittaan kaksi päivää kestävä kan-
sainvälisiä yritysideoita pursuava suoma-
lainen startup-kesätapahtuma.

– *ship on suunnattu erityisesti esivai-
heen innovatiivisille yrityksille ja yliopis-
tojen opiskelijayrityksille. Keskimäärin ta-
pahtumassa vierailee vuosittain 300–350 
henkilöä. Tapahtuma ilmentää positiivista 
pöhinää, eteenpäin menemistä, aktiivisuut-
ta, kiinnostavuutta ja yhteistyötä hyvin mo-
nialaisesti, toteaa tapahtuman mediasuh-
teista vastaava Laura Kemppi.

Rennosti ilman pukukoodia 
Tapahtuman tavoitteena on lisätä ammat-
tiin opiskelevien yrittäjämäistä kulttuuria ja 
vahvistaa alueen elinvoimaisuutta. Tänä ke-
sänä koronaviruksen takia jyllännyt poikke-
ustilakaan ei tapahtuman järjestäjiä estänyt.

– Rajoitusten aikana käytimme luovaa in-

novatiivisuutta ja kehitimme hybriditapah-
tuman, jossa osa tapahtumista hoidettiin 
Teams-tyylisten kokousten avulla, ja keski-
näiset tapaamiset järjestettiin kokoontumis-
rajoitusten puitteissa. Haastavasta tilantees-
ta huolimatta saimme mukaan todella hyvin 
osallistujia, iloitsee tapahtuman mentoroin-
tiohjelmasta vastaava Henrik Dombovari.

Tapahtuma huipentuu Pitch Captain -kil-
pailuun, jossa 50 startup-tiimiä esittelevät 
yritysideansa tuomaristolle.

– Erityisesti yrittäjyyttä harkitseville opis-
kelijoille *ship Startup Festival on ainutlaa-
tuisen hieno tilaisuus päästä tutustumaan 
kansainvälisen yritysmaailman kuvioihin, 
tuoda esille omia ideoitaan ja kasvattaa yh-
teistyöverkostoaan. Haluamme joka vuosi 
luoda rennon, mutta ammattimaisen tapah-
tuman, jossa pääpaino on pukukoodin sijaan 
laadukkaassa mentoroinnissa ja Pitch Cap-
tain -kilpailussa, Kemppi vakuuttaa.

*ship Startup Festival on kansainvälinen, nuorta yrittäjyyttä edis-
tävä tapahtuma Kymenlaaksossa. Tapahtuma kerää yhteen yrittä-
jiä, opiskelijoita, sijoittajia ja päättäjiä kotimaasta sekä ulkomailta.

Startup-sparrausta 
Kymenlaaksossa

*ship Startup Festival toimii Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) opiskeli-
joille näyteikkunana kansainväliseen startup-kulttuuriin.

*ship Startup  
Festival

Uudet ratkaisut 
mahdollistavat 
öljypohjaisten 
materiaalien  
korvaamisen.

teksti tuomas lehtonen  kuva petri hämynen

teksti pekka säilä  kuva katia himanen

WWW.SHIPFESTIVAL.ORG

M arkkinatilanteet 
muuttuvat, ja oma 
ala saattaa hiipua 
esimerkiksi koro-

napandemian vuoksi nopeassa-
kin tahdissa. Yrittäjille perustet-
tuun työttömyyskassaan kannat-
taa liittyä ajoissa, sillä erilaiset py-
kälät ansioturvan saamiseksi saat-
tavat yllättää. 

Pykäläviidakon läpi jäseniään 25 
vuotta luotsannut Suomen Yrittä-
jäin Työttömyyskassa vaihtoi kesä-
kuussa nimensä Yrittäjän Työttö-
myyskassaksi, ja se tunnetaan ny-
kyisin myös lyhyemmällä nimel-
lä Yrittäjäkassa. Nimenmuutosta 
edelsi yhdistyminen AYT-kassan 
kanssa, joka poistui fuusiossa his-
toriaan. 

– Haluamme olla yhteisö, jo-
ka ymmärtää jäsenyritysten arki-
set haasteet. Yrityksen toiminnan 
jatkuminen ei aina ole kiinni yrit-
täjästä itsestään, sillä maailman-
laajuiset tapahtumat heijastuvat 
yksittäisiin toimijoihin ja toimin-
taympäristö voi muuttua nopeas-

Kassajäsenyys tuo 
turvaa yrittäjälle

tikin, kertoo Yrittäjän Työttömyys-
kassan  kassanjohtajana työskente-
levä Merja Jokinen.

Jäseneksi riittävän ajoissa
Keväällä alkanut koronapandemia 
näkyi Yrittäjäkassassa uusien jäsen-
ten liittymispiikkinä. Kassa sai 3000 
uutta  jäsentä jo alkuvuodesta, kun 
koko viime vuoden aikana uusia jä-
seniä tuli 4000. Jäseneksi kannattaa 
liittyä ajoissa, sillä yrittäjä voi saa-
da päivärahaa vasta oltuaan kassan  
jäsen 15 kuukautta. 

– Kovin moni suomalainen yrit-
täjä luottaa vielä omiin rahkeisiinsa 
näinä haastavinakin aikoina. Suo-
messa on 270 000 yrittäjää. Heistä 
180 000 on yksinyrittäjiä. Yrittäjä-
kassassa jäseniä on kuitenkin vain 
30 000. Kassaan liittyminen kannat-
taa, sillä jäsenen ansiosidonnainen 
päiväraha on suurempi kuin Kelan 
maksama työttömyyspäiväraha. Jä-
senmaksu on alimmillaan alle 13 eu-
roa kuukaudessa ja verovähennys-
kelpoinen. 

Kuluneen vuoden mittaan yri-

tyksiä on lopetettu vähemmän 
kuin Yrittäjäkassassa vielä kevääl-
lä uumoiltiin. Kun tammikuussa an-
siosidonnaista päivärahaa sai 730 
entistä yrittäjää, heinäkuussa hei-
tä oli 930. Kasvu ei ole kovin suuri. 
Jokinen uskoon tilanteen johtuvan 
siitä, että pandemian alettua yrittä-
jille kehitettiin erilaisia väliaikaisia 
tukimuotoja. 

– Normioloissa ansiosidonnai-
sen päivärahan saamisen ehtona 
on, että yritystoiminta lopetetaan. 
Yritys tulee ottaa pois arvonlisäve-

ro- ja ennakonpidätysrekisteristä 
sekä työnantajarekisteristä. Päivä-
rahan saamisen ehtona on normaa-
listi myös, että yrittäjä ilmoittautuu 
TE-toimistoon työttömäksi työnha-
kijaksi. Vuoden loppuun asti yrittäjä 
voi kuitenkin saada Kelan työmark-
kinatukea siten, että yritystoiminta 
edelleen jatkuu. 

Yrittäjäkassaan voivat kuulua 
minkä tahansa yritysmuodon har-
joittajat, myös maatalousyrittäjät, 
kevytyrittäjät ja osakkaat. Jäsenyy-
den edellytyksenä on vähintään  

13 076 euron vuosityötulo. Kassan 
jäsenmaksu ja päivärahan mää-
rä on sidottu yrittäjän maksaman 
YEL- tai MyEL-vakuutuksen tasoon. 
Osaomistajien etuuden suuruus  
nojautuu TyEL-vuosipalkkaan. 

– Ansiosidonnaista työttömyys-
turvaa kassasta saa keskimäärin 
puolentoista vuoden ajan. Korvauk- 
set alkavat juosta nopeasti, sillä 
omavastuupäiviä ennen korvauk-
sen saamista on vain viisi, ja vuo-
den loppuun asti niistäkin on luo-
vuttu, Jokinen kertoo. 

Yrittäjän Työttömyyskassalle on kunnia-asia, että etuuksien maksatus kassaan kuuluville jäsenille lähtee 
liikkeelle viiveettä, kertoo kassanjohtaja Merja Jokinen.

Kulunut vuosi on ollut yrittäjille haastava. Yrittäjän 
Työttömyyskassa sai runsaasti jäseniä, kun tuhannet 
havahtuivat toiminnan loppumisen mahdollisuuteen.

teksti liisa joensuu  kuva juha arvid helminen

K ajaanin yliopistokes-
kus on Oulun yliopis-
ton koordinoima ja se 
toimiii Kainuun alueen 

yrityksille ketteränä kumppani-
na, jolta saa tukea niin tuoteke-

Osaamistaskusta vauhtia

hityshankkeisiin, markkinointiin 
kuin rahoituksen hakemiseenkin. 
KOS-hankkeessa kasvu- ja rakenne-
muutosaloilla toimivien yritysten 
tietotaitoa nostetaan koulutuksen 
ja osaamisen siirrolla. 

– Ideanamme on tuoda yliopis-
toista ja muista tutkimuslaitoksis-
ta osaamista, jota siirretään mikro-, 
pk- ja globaaleihin yrityksiin. Olem-
me selvittäneet, mitkä ovat sellai-
sia asioista, joista yritykset voisivat 

saada parhaan hyödyn irti sekä sa-
malla parantaa kilpailukykyään  ja 
edistää kansainvälistä vientiään.
KOS-hankkeen projektipäällikkö-
nä toimiva Jouko Käsmä kertoo.

Hankkeessa on mukana 30 yri-
tystä. Projektilla on tuettu tuote-
kehitystä asioissa, joihin mikro- ja 
pk-yrityksellä ei ole omaa resurssia.  
Lisäksi yritykset ovat saaneet mo-
nipuolista kaupallista koulutusta 
muun muassa liiketoiminnan kan-
sainvälistämiseen, juridista puolta 
unohtamatta. 

– Olemme pystyneet nostamaan 
jalostusarvoa kehittämällä tuottei-
ta vientikelpoisiksi ja EU-direktiivit 
täyttäviksi. Siihenkin olemme an-
taneet koulutusta. Laboratoriom-
me ovat Euroopan nykyaikaisim-
pia, mikä tekee niistä hyviä koulu-
tuspaikkoja.

Ainutlaatuisia kohtaamisia
Käytännön koulutuksia on järjestet-
ty vaikkapa metallien 3D-tulostuk-
sessa, mikä on auttanut pieniä yri-
tyksiä pysymään suurten yritysten 
alihankintaverkostossa. Mikromuo-
veista on puolestaan tehty perus-
teellinen selvitys, joka mahdollistaa 
reagoinnin oikeisiin kysymyksiin. 

Käsmä ja Yliopistokeskuksen 
johtaja Vesa Virtanen kiteyttävät 
KOS-hankkeen tuovan yrityksille si-
tä mitä heillä ei ole. Se voi tarkoittaa 
vaikkapa alkusysäystä rahoituksen 
hakuun, laitteiden vuokraukseen 
tai tietyn toimialan konsultin löytä-
miseen. Ainutlaatuista vuorovaiku-
tusta puolestaan ovat tuoneet tiede- 
treffit-kokoontumiset, joissa yrityk-

set, yliopistotutkijat ja rahoittajat 
kohtaavat.

– Siellä suuri yritys nappasi pie-
nemmän alihankintaverkkoonsa. 
Kun mikroyritys sai siitä referens-
sin, asiat lähtivät etenemään ja tuli 
toinenkin yritys asiakkaaksi. Meille 
tiedetreffit ovat antaneet mahdol-
lisuuden markkinoida, mitä uutta 
olemme tutkineet ja hakea hank-
keisiin yrityksiä mukaan, Käsmä ja 
Virtanen kertovat.

Kainuun aluetalouden kehi-
tys on ollut poikkeuksellisen vah-
vaa, sillä Kainuun Liiton mukaan 
vuodesta 2016 vuoteen 2018 Kai-
nuun vienti on kasvanut  211 mil-
joonasta 435 miljoonaan euroon. 
Samalla myös Yliopistokeskuksel-
la ja KOS-hankkeen työllä on ollut 
iso merkitys Kainuulle. Kun TEM 
tekee 15 yliopisto- ja yliopistokes-
kuskaupunkien kanssa ekosystee-
misopimukset, Kajaani on ensim-
mäistä kertaa mukana.

– Ilman Yliopistokeskusta emme 
olisi tähän päässeet, Käsmä avaa.

Yhteiskunnallinen vaikutus on 
ollut muutenkin merkittävä. Ulko-
maalaiset tutkijat ovat tuoneet ver-
kostonsa kainuulaisten hyväksi.  
Kun marjoista ja metsästä saadaan 
tehtyä korkeasti jalostettua tuotet-
ta, luo se myös lisää työllisyyttä. 

– Tavoitteemme on tehdä tut-
kimusta, joka pystytään hyödyn-
tämään. Yliopistokeskus toimii 
alueen ”osaamistaskuna”, jolla pal-
vellaan yrityksiä. Osaamisen siirto 
ja alueen elinkeinoelämän tukemi-
nen ovat meille keskeisintä, Virta-
nen päättää.

KOS-hankkeen painopisteitä ovat biotalous, kaivo- ja cleantech-teollisuus sekä terveys ja hyvinvointi.

KOS-hankkeen tavoitteena on kasvu- ja rakennemuutosaloilla toimivien  
yritysten tietotaidon nostaminen koulutuksen ja osaamisen siirron avulla.

teksti heidi lehikoinen  kuva anu kovalainen
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