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Biotalous vaatii biologeilta uskallusta

Suomelle tärkeitä luonnonvaroja ovat metsien lisäksi peltojen ja
vesistöjen biomassa sekä makea vesi. Suomen biotalousstategi-
assa korostetaan uudistuvien biopohjaisten luonnonmateriaalien

käyttöä ravinnon, energian ja materiaalien tuottamiseen. Uusien ja
ekologisesti kestävien energiamuotojen, materiaalien, tuotteiden ja
palveluiden kehittäminen ja kaupallistaminen vaatii innovointia ja
osaamista — ja erityisesti valmiutta yhdistää eri toimijoiden vahvuuk-
sia. Strategian tavoitteiden saavuttaminen edellyttääkin biologisen pe-
rustutkimuksen yhdistämistä soveltavaan tutkimukseen ja esimerkiksi
insinööritieteisiin.

Suomalaisten biologien osaamisella on pitkät perinteet ja tunnustet-
tu asema omien tieteenalojensa huipulla. Laadukasta tutkimustietoa ei
kuitenkaan ole vielä toistaiseksi hyödynnetty tarpeeksi kaupallisissa
tarkoituksissa. Valitettavan usein tutkijoiden psykologinen joustoval-
mius tutkimustiedon ja osaamisen laaja-alaiseen, jopa kaupalliseen so-
veltamiseen on myös kovin rajallinen.

Kestävään biotalouteen on mahdollista siirtyä vain omaksumalla en-
nakkoluuloton ja joustava asenne tutkimustiedon ja - menetelmien so-
veltamisessa paitsi oman tieteenalan ulkopuoliseen tutkimusmaail-
maan myös osaksi kilpailukykyistä elinkeinoelämää. Tämä ei ole ol-
lenkaan helppoa. Miten houkuttelevaa olisikin uppoutua oman tutki-
musalan loputtoman kiehtoviin tieteellisiin yksityiskohtiin ja sulkea
silmät ja korvat ympäröivältä todellisuudelta! Esimerkiksi yhteistyö
toisten alojen tutkijoiden kanssa — puhumattakaan yritysten kanssa —
saatetaan kokea väkinäiseksi. Kuitenkin on selvää, että parhaat tutki-
muksenkin innovaatiot syntyvät yleensä eri toimijoiden rajapinnoilla
ja että uusia menestystarinoita harvemmin käynnistyy vain omalla mu-
kavuusalueella.

Yksi esimerkki biologisen tiedon uusista ja joustavista sovelluksis-
ta on synteettinen biologia. Se yhdistää biotieteet ja tekniikan ja mah-
dollistaa aivan uudenlaisten biologisten systeemien ja luonnosta löyty-
mättömien solutehtaiden rakentamisen. Synteettisen biologian avain-
vaiheita ovat mallinnus, suunnittelu ja rakentaminen. Ala tarjoaa hui-
keita mahdollisuuksia esimerkiksi ns. suorien biopolttoaineiden tuot-
toon. Tämä tarkoittaa, että polttoaineita tuotetaan tarkoitusta varten
suunnitelluissa solutehtaissa suoraan uudistuvista luonnonvaroista eli
auringonvalosta, vedestä ja hiilidioksidista. Perinteisissä biopolttoai-
neissa tarvittava biomassa ja sen työläs prosessointi jäisivät siis koko-
naan pois — ja samalla tehokkuus kasvaisi huomattavasti. Suorien
biopolttoaineiden tuotto synteettisen biologian avulla perustuu foto-
synteesiosaamiseen sekä viime vuosikymmeninä tapahtuneisiin edis-
tysaskeliin esimerkiksi bioinformatiikassa, rakennebiologiassa, nano-
tekniikassa ja elektroniikassa. Synteettisen biologian avulla odotetaan
läpimurtoja myös esimerkiksi lääkekehityksessä ja kasvibiotekniikas-
sa. Alan tutkimus- ja kehitystyö on aktiivista sekä kansainvälisesti et-
tä myös meillä Suomessa.

Biologisen osaamisen soveltaminen biotalouden tarkoituksiin vaa-
tiikin biologeilta ennakkoluulotonta joustavuutta omaa tutkimusta ke-
hitettäessä — sekä uskallusta astua epämukavuusalueelle. Uusia kestä-
viä, eettisiä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja on mahdollista ke-
hittää vain yhdistämällä usean kapean alan osaamista. Biotalous tulisi-
kin nähdä mahdollisuutena hyödyntää omaa hyvää biologista osaamis-
ta paitsi perustutkimuksessa myös innovaatioissa, jotka kehittyvät teol-
lisiksi työpaikoiksi, vientituotteiksi sekä talouskasvuksi.
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