Kuva: Taimi Mahosenaho

BIOTALOUS KÄYTTÄÄ
UUSIUTUVIA
LUONNONVAROJA
KESTÄVÄSTI.

Oulun Seudun BiotalousLeader -kiertue ideoi ja tiedottaa

Biotalouden onnistuneet
yritysesimerkit näkyville
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Oulun Seudun BiotalousLeader
-kiertue välittää alueen yrityksille ja
asukkaille tietoa biotaloudesta. Hanke
kokoaa alueen tahoja ideoimaan uusia
mahdollisuuksia ja tekemään ehdotuksia, mihin biotalouden kehittämisrahoitusta tulisi suunnata.
Biotaloudella tarkoitetaan taloutta, joka käyttää uusiutuvia luonnonvaroja ravinnon, energian, tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen kestävän
kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tuotteet voivat olla joko aineellisia
tai aineettomia.
Biotalous ja puhtaat ratkaisut on yksi Suomen hallituksen kärkihankkeiden painopistealuista, johon kohdennetaan julkista rahoitusta 300
miljoonaa euroa vuosina 2016–2018.
Kärkihankkeiden toimintasuunnitelma julkaistiin syyskuussa 2015.
Taustalla ovat vuonna 2014 julkaistu Suomen kansallinen biotalousstrategia, Pohjois-Pohjanmaan biotalouden kehittämisstrategia ja
Oulun Seudun Leaderin paikallinen kehittämisstrategia 2014–2020.
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Yritysten onnistumiset esille
Oulun Seudun BiotalousLeader -kiertue
• järjestää vuorovaikutteisia informaatiotilaisuuksia
• tekee paikallisia kyselyjä 				
• tiedottaa median ja internetin avulla.
Asiaa tuodaan esille onnistuneiden yritysesimerkkien
avulla. Aiheet voivat liittyä maaseudun vihreän kasvun aineellisiin tai aineettomiin tuotteisiin tai palveluihin kuten erikoiskasvien, kylämatkailun ja retkeilyn
tuotteistukseen, paikalliseen jalostamiseen tai bioenergiaan.
Yhtenä esimerkkinä hanke käyttää Palopuron kylän
mallia, jossa maatilat ja yritykset tekevät yhteistyötä
sekä hyödyntävät toisiaan liiketoiminnassa ja kiertotaloudessa.
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Hankealue sijaitsee keskellä koko Pohjois-Pohjanmaan asutuskeskittymää. Reunoilla on harvaan asuttua maaseutua.

Oulun Seudun BiotalousLeader -kiertue on maaseuturahaston paikallinen tiedonvälityshanke. Tiedotuksessa
kiinnitetään huomiota Oulun Seudun Leader -alueen
erityispiirteisiin.

Hakija ja hallinnoija

Koko alue on suhteellisen lähellä Oulua. Se mahdollistaa
erityisesti vaihtoehtoisten ruoan jakelukanavien ja lähiluontopalveluiden kehittämisen. Alueen aktiiviset kylät
ovat myös oiva mahdollisuus toteuttaa kyläkohtaista
yrittäjyys- ja kiertotaloustoimintamallia.
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ProAgria Oulu, Oulun
Maa- ja kotitalousnaiset

Toiminta-alue
Oulun Seudun Leader: Oulun
maaseutumaiset alueet, Ii,
Kempele, Muhos, Pudasjärvi ja
Utajärvi

Toiminta-aika
•

Vuodet 2016–2018

Hanketyyppi
•

Tiedonvälityshanke

Rahoitusta haettu
•

Oulun Seudun Leader,
EU:n maaseuturahasto
(Hanke on hakemusvaiheessa.
Päätöstä ei ole vielä saatu tammikuussa 2016)
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Yhteistyökumppanina on
YritysAgro II -hanke:
Olli Nurkkala, 045 657 8710
olli.nurkkala@proagria.fi

