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VTT:n ja Luken yhteinen tiekarttahanke 

2 12.2.2018 

http://www.vtt.fi/inf/pdf/visions/2017/V11.pdf 

http://www.vtt.fi/inf/pdf/visions/2017/V11.pdf
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Biotalouden tuotos 
3 280 milj. € 
Biotalouden palvelut 

16 005 milj. € 
Maatalous ja elintarviketeollisuus 

39 918 milj. € 
Biotalouden tuotteet 

693 milj. € 
Veden puhdistus ja jakelu 

387 355 milj. € 
Kansantalous 

Lähde: Tilastokeskus 2014 

16 % 
63 miljardia € 
Biotalouden tuotos 

 

16 % 

3 471 milj. € 
Uusiutuva energia 



                          

Digitalisaatio tarkoittaa tietotekniikan 
hyödyntämistä niin, että tieto- ja viestintätekniikka 
sulautuu yhä useampaan arkiseen asiaan sekä 
yksilöiden että yritysten arjessa 

Digitalisaatio 



                          

Tieto- ja viestintäteknologia digitalisaation 
mahdollistajana 

• Käytettävissä oleva laskentateho on kasvanut 
• Anturi- ja radiotekniikan fyysinen pienentynyt ja halventunut 
• Globaalit tietoverkot ovat entistä nopeampia ja vakaampia  
• Mobiiliverkot ja langattomat lähiverkot ovat kehittyneet  
• Datakeskukset ja pilvipalvelut – palveluiden nopea 

skaalattavuus  
• Ohjelmistojen kehityksen tuottavuus on parantunut 

 



                          

Big data viittaa digitalisaation peruspilariin eli 
valtavaan tietomäärään, jota on mahdollista kerätä 
kehittyneiden sensoreiden ja verkottuneiden laitteiden 
avulla 
 
Pilvipalvelut siirtävät tietojen 
varastoinnin ja hallinnan paikallisilta palvelimilta 
isoihin datakeskuksiin. Toiminnan 
laajentaminen ei edellytä organisaatiolta enää 
hitaita ja kalliita IT-investointeja. 
 
 

Big data ja pilvipalvelut 



                          

 
Tieto- ja viestintäteknologia digitalisaation 
mahdollistajana 

• Käytettävissä oleva laskentateho on kasvanut 
• Anturi- ja radiotekniikan fyysinen pienentynyt ja halventunut 
• Globaalit tietoverkot ovat entistä nopeampia ja vakaampia  
• Mobiiliverkot ja langattomat lähiverkot ovat kehittyneet  
• Datakeskukset ja pilvipalvelut – palveluiden nopea 

skaalattavuus  
• Ohjelmistojen kehityksen tuottavuus on 
     parantunut 

 



                          

Älykkään biotalouden muutospolut 



• Älykkäät opastavat järjestelmät metsäkoneissa 
• Maaston kulkukelpoisuuden kartoittaminen koneellisen 

puunkorjuun yhteydessä 
• Korjuukoneen aiheuttaman raiteen syvyyden 

mittaaminen koneellisen puunkorjuun yhteydessä 
 
 

• Logistiikkaan liittyvät ratkaisut 
• Biojalostamot, Teollinen internet 

(vrt. prosessiautomaatio) 
• Tiestön kulkukelpoisuus 

   

Puun tehokkaampi hyödyntäminen 

Sähköinen puukauppa 

Suunnittelu 

• Digitaaliset ratkaisut puun 
tehokkaampaan hyödyntämiseen  

• Korjuun suunnittelu 
• Robotisoitu puunkorjuu 
• Puun seuranta 
 

 

Älykäs biomassojen hallinta…           



             

Niiden päivien vuotuinen lukumäärä, jolloin 
routaa ≥ 20 cm tai lunta ≥ 40 cm 
- Turvemaan männikkö 

Kartat: Ilari Lehtonen, Ilmatieteen laitos 

Lähde: Ilmatieteenlaitos, FORBIO –puoliväliseminaari  25.10.2017 



                          

 

Joukkoistaminen 
luonnonvaratiedon hallinnassa 



                          

VMI -datan ja joukkoistamisen 
yhdistäminen: Mustikka go 



             

Genomisen big datan hyötyntäminen 

13 12.2.2018 



                          

• Terpenoidien ja & steroidien koodaamisesta 
vastaavien geenien tunnistaminen koivun 
genomista  

• Manipuloidaan koivun sekundäärimetaboliaa 
jalostamalla ja geenieditoinnilla arvoyhdisteiden 
tuottamiseksi koivun kuoressa 

 

Koivun kuoren arvoyhdisteiden tuotannon 
kiihdyttäminen genomia muokkaamalla 



             

Suosituksia toimijoille 
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