
1

Sünteetiline bioloogia:
järgmise generatsiooni 
biomajandust ja majandusarengut  
võimaldav tehnoloogia
Petri-Jaan Lahtvee, Astrid Salumäe, Arvi Jõers, Erkki Karo1 

Üleminek puhtale majandusele, kus fosiilse päritoluga maavarade asemel kasutatakse 
taastuvaid toormeid ning orgaanilisi jääke (ringmajandus), vajab uudseid tehnoloogiaid, millel on 
praegustega võrreldes märkimisväärselt madalam süsiniku jalajälg. Biotehnoloogia, sünteetiline 
bioloogia ning teised bioteadused annavad selleks ideaalse võimaluse, et kasvatada kohalikku 
majandust, kuid samal ajal vähendada inimtekkelise kliimamuutuste mõju. Hiljutine kiire areng 
sünteetilises bioloogias annab täiesti uued võimalused toidu, kemikaalide, materjalide, energia 
ja kütuste, IT sektori, keskkonna- ning tervishoiu arendamiseks. Käesolev ülevaade keskendub 
sünteetilise bioloogia rakendustele biotehnoloogias, kuid toob ka näiteid teistelt eriala kasutus-
valdkondadest ning annab soovitusi poliitikate kujundamiseks Euroopa Liidu Roheleppe valguses.

Inimene on aastatuhandeid eluslooduse protsesse 
oma kasuks tööle pannud. Viimase paarikümne aas ta 
tormiline areng sünteetilises bioloogias ning teis
tes bioteadustes on loonud aga selles vallas täiesti 
uued võimalused. Tänapäeval suudame me järjest 
paremini anda erinevatele organismidele täiesti uusi  
kasulikke omadusi, mis lubavad meil neid paremini 
enda heaks rakendada (nn. rakuvab rikud). Nii saab 
juba praegu toota erinevaid vajalik ke aineid mitte 
naftast vaid rakuvabrikutega kest li kust toormest2 
ning luua näiteks ülitõhusaid vähiravimeid patsien
di enda vererakkudest3. Sünteetilise bioloogiaga seo
tud ettevõtluse lisandkasmumi määraks järgmise 
viie aasta jooksul hinnatakse ligi 29%4 ning suurus
järk 17 miljardit eurot aastas, samas kui otsene üle
maailmne mõju ulatub triljonitesse eurodesse5. 
Kuigi sünteetilise bioloogia areng mõjutab mitmeid 
valdkondi, on üks peamine potentsiaalne kasvu

valdkond tööstuslik biotehnoloogia6. Varasemad 
biotehnoloogilised protsessid biokemikaalide toot
misel põhinesid peamiselt maisist või suhkruroost 
pärit suhkrutel. Selline lähenemine pani nad aga 
ressursside pärast otseselt konkureerima toiduga. 
Uudsed lahendused võimaldavad tänapäeval eri
nevate orgaaniliste jäätmete kasutamist toormena 

MiS on Sünteetiline bioloogia?
Sünteetiline bioloogia on valdkond, mis loob võima-
lused bioloogia inseneerimiseks. Sünteetiline bioloo-
gia loob uusi või konstrueerib ümber olemasolevaid 
bioloogilisi süsteeme (ensüümid, rakud, organismid), 
võimaldades  näiteks tõhustada biotehnoloogilisi 
protsesse muutes mikroorganismide võimekust 
toota huvipakkuvaid kemikaale või viia läbi keemilisi 
reaktsioone. Bioloogiliste süsteemide disainimisel 
töötatakse nende DNA järjestusega.

1 Käesolev teemakokkuvõte on koostatud projekti ADDVAL-BIOEC: Lisandväärtuse tõstmine ja toorme tõhusam kasutamine 
biomajanduses ja selle sektorites raames, mis on Eesti Teadusagentuuri rakendusuuringute toetusmeetme RITA (valdkondliku 
teadus ja arendustegevuse toetamine) ja Euroopa Regionaalarengu Fondist kaasrahastatav projekt (03.2018–12.2021). Kontakt: 
petri.lahtvee@ut.ee

2 Nielsen, J & Keasling, J (2016) Engineering Cellular Metabolism. Cell, 16, 6.
3 Hong, M., Clubb, J. D., & Chen, Y. Y. (2020). Engineering CART cells for nextgeneration cancer therapy. Cancer Cel, l.
4 bcc Research (2020): https://www.bccresearch.com/market-research/biotechnology/synthetic-biology-global-markets.html 
5 Cumbers, J (2020) New McKinsey Report Sees A $4 Trillion Gold Rush In This One Hot Sector. Who’s Selling Picks And Shovels?. Forbes: 

https://www.forbes.com/sites/johncumbers/2020/05/30/mckinsey-report-4-trillion-gold-rush-bioeconomy-synthetic-biology/#6f5831ee4cfd 
6 Clarke, L., & Kitney, R. (2020). Developing synthetic biology for industrial biotechnology applications. Biochemical Society Transac-
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ning nende konverteerimist huvipakkuvateks ma
terjalideks ja toodeteks. Need toormed võivad olla 
näiteks puitmassi jääk, põllumajanduses tekkivad 
jäägid bioloogilised olmejäätmed, jne (Joonis 1). 
Selline tehnoloogiline areng võimaldab ka Eestil, 
mis on oma biotoorme varudelt inimese kohta 
Euroopa Liidus esimeste seas7, arendada kohali
kul toormel põhinevat keemia ning biotehnoloo
gia tööstust. Lisaks tahkele toormele on uudseks 
alternatiivseks süsinikuallikaks võimalik kasutada 
ka süngaasi – CO2, CO ja H2 segu, mida on võima
lik bioloogiliselt või keemiliselt edasi konvertee
rida kemikaalideks. Süngaasi saab toota näiteks 
erinevate jäätmete (olme, ehitus, jne.) pürolüüsil 
tekkiva vingugaasi segamisel vesinikuga8. Aren

damisel on ka tehnoloo giad süsihappegaasi (CO2) 
püüdmiseks õhust9. CO2 varud on atmosfääris pea 
piiramatud ning kui ka sutada taastuvenergiaga 
toodetud vesinikku, võimal dab antud metoodika 
– gaasfermentatsioon – peagi asendada fossiil
setel kütustel põhinevad mahtkemikaalid nagu 
vedelad kütused või plastiku ning fiibri tootmiseks 
vajalikud kemikaalid10. Oodatav transformatsioon 
biomajanduses võib pikemas perspektiivis endaga 
kaasa tuua kogu majanduse muutu mise, vajades 
tugevat bioinformaatika ning andmetöötluse taset, 
insenergeneetika kompetentsi, ensüümide tootmis
platvorme, jne. Lisaks tekiks suur osa biomajandu
sega seotud tööstusest maapiirkondadesse, toeta
des nii ka Eesti regionaalset arengut. 
Sünteetiline bioloogia, või ka inseneribioloogia, 
on oluline osa tuleviku biomajandusest11. Ajal, 
mil fossiilse tooraine kasutamist üritatakse aina 
enam vähendada ja Euroopa Liit on Roheleppega 
seadnud endale ambitsioonikad kliimaeesmärgid, 
on just biomajandus koos ringmajandusega see, 
mis peab suutma asendada naftapõhist tööstust12. 
Lisaks traditsioonilistele biomajanduse harudele, 
nagu põllumajandus ja metsandus, on muutumas 
biopõhiseks ka keemia, materjali ja farmaatsia
tööstus.

MiS on rakuvabrikud?
Rakuvabrikud on mikroorganismid (bakterid, pärmid), 
mida kasutatakse huvipakkuvate ainete tootmiseks 
orgaanilisest kestlikust toormest. Rakuvabrikud on 
inseneeritud tootma huvipakkuvat produkti (näiteks 
kemikaale või valke) ja nende kasvatamisel koguneb 
see produkt bioreaktorisse, kust on see võimalik 
eralda. Effektiivsemate rakuvabrikute inseneerimi-
seks kasutatakse erinevaid sünteetilise bioloogia 
tööriistu.

JooniS 1. Ülevaade erinevatest bio-toormetest, tehnoloogiatest nende konverteerimisel ning lõpp-tooted kategoriseerituna 
vastavalt toote mahust ning toorme päritolust (LKH – lenduvad karboksüülhapped; C5/C6 – vastavalt, viie või kuue süsinikuga).  
Allikas: Autorite koostatud.

7 BioBase Industries Consortium (2020) Mapping Estonia’s biobased potential: https://biconsortium.eu/Estonia-country-report 
8 Köpke, M., & Simpson, S. D. (2020). Pollution to products: Recycling of “above ground” carbon by gas fermentation. Current opinions 

in biotechnology.
9 Liu, Z., Wang, K., Chen, Y., Tan, T., & Nielsen, J. (2020). Third-generation biorefineries as the means to produce fuels and chemicals 

from CO 2. Nature Catalysis, 3(3), 274–288.
10 Köpke, M., & Simpson, S. D. (2020). Pollution to products: Recycling of “above ground” carbon by gas fermentation. Current opinions 

in biotechnology.
11 Bueso, Y. F., & Tangney, M. (2017). Synthetic biology in the driving seat of the bioeconomy. Trends in biotechnology, 35(5), 373–378.
12 Ögmundarson, Ó., Herrgård, M. J., Forster, J., Hauschild, M. Z., & Fantke, P. (2020). Addressing environmental sustainability of 

biochemicals. Nature Sustainability, 1
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SÜNTEETILISE BIOLOOGIA RAKENDUSED 

reaktsioone, madalamat keskkonna mõju, madalamat 
energiakulu ja ohutumat töökeskkonda töötajatele.14

Näiteks on väljatöötamisel rakendused mikroobi-
de abil lagundada plastikut ning seejärel uuesti 
toota kemikaale plastiku tootmiseks.15 Kui keemili
selt ümber töödeldud plastiku kvaliteet langeb igal 
ringlusetappil märkimisväärselt, siis mikroobsel 
taaskasutamisel on võimalik säilitada plastiku 
kvaliteet peale igat ringlusetappi tänu bioloogiliste 
protsesside spetsiifilisusele. Peale plastiku on mik

Sünteetilise bioloogia abiga on võimalik väärinda
da kohalikku toorainet, et toota laial valikul kõrge 
lisandväärtusega lõppprodukte, mis edendaksid 
Eesti biomajandust. Biomajanduse peamised mõju
valdkonnad, kus sünteetilist bioloogiat rakendatak
se on biokemikaalide tootmine ja materjalitööstus 
(sealhulgas plastiku töötlemine), toidu ja sööda
tööstus, meditsiin, puidutööstus, energiatööstus ja 
keskkonnateenused.

Mida aitab sünteetiline bioloogia toota? 
Võimalused, mida sünteetiline bioloogia pakub on 
lõputud. Mikroobid on disainitud tootma laialdast 
valikut kemikaale, materjale, ravimeid, biokütuseid, 
toidu ja sööda koostisosi, ensüüme ja palju muud 
(Joonis 2). Biotehnoloogiliste protsesside arendami
sel on siiski oluline sobiliku tooraine olemasolu ja 
kättesaadavus. Oluline on hinnata toorme mahtu 
ning selle olemasolu vastava biokemikaali/materjali 
tootmiseks. Suuremahuliste kemikaalide tootmiseks 
sobivad paremini tehnoloogiad, mis kasutavad jääke 
ning gaase (CO2/CO), samas kui kõrgema hinnaklas
si kemikaale (nt. bioaktiivsed ained) võib madala 
toorme tarbimise tõttu toota ka teistest toorainetest. 

RaviMid
Ravimitööstus on üha enam liikumas bioloogilise toot
mise suunas13, kuna teadmised ravimite toimimise ja 
mikroobide inseneerimise vallas on pidevalt parane
nud ning rakuvabrikud võimaldavad keerukate ja 
bioloogiliselt aktiivsete ainete tootmist. Keemilisel 
sünteesil on puhaste ainete tootmine sageli ebamõist
likult kallis ja töömahukas. Elusorganismis (rakuvab
rikutes) viivad reaktsioone läbi valgud, mis suudavad 
eristada ka väga väikseid erinevusi kahe ühendi 
vahel ning toota ainult meid huvitavat produkti. 
Lisaks on mikroobides ravimite tootmine tihti kiirem 
ja suurema mahuga. Seepärast toodetakse enamus 
antibiootikume, vaktsiine, hormoone, antikehi ja 
palju muid ravimeid juba praegu just rakuvabrikutes. 
Lisaks ravimite tootmisele kasutatakse sünteetilise 
bioloogia abil toodetud valke meditsiinidiagnostikas, 
näiteks viiruse tuvastamiseks organismis. 

biokeMikaalid ja MateRjalid
Keemiatööstus on üks enim kasvuhoonegaase tootev 
tööstusharu. Ometigi on selle tähtsus tänapäeval 
ülimalt oluline, olles osaline praktiliselt kõigis meie 
tarbitavates toodetes. Selleks, et vähendada keemia
tööstuse mõju keskkonnale, tuleks kasutada tooraine
na fossiilsete kütuste asemel taastuvaid ressursse 
ning tagada ka nende toodete ümbertöötlus. Siinkohal 
on oluline ka keemiatööstuse ja biotehnoloogia 
koostöö. Selleks, et suudaksime biotehnoloogiliselt 
toota kemikaale ja materjale, mida seni on toodetud 
keemiliselt fossiilsetest kütustest, tuleb jällegi appi 
sünteetiline bioloogia. Lisaks taastuva tooraine kasuta
misele pakub bioloogiline tootmine ka spetsiifilisemaid 

JooniS 2. Valik kommertsialiseeritud bio-põhiseid tooteid, 
mille valmistamisel on kasutatud sünteetilist bioloogiat.

13 Cumbers, J (2020). Pharma’s Dirty Secret, And The Synthetic Biology Startup Offering A New Approach. Forbes: 
https://www.forbes.com/sites/johncumbers/2020/06/29/pharmas-dirty-secret-and-the-synthetic-biology-startup-offering-a-new-
approach/#1c3fcae0436e 

14 Ritchie, H & Roserttps, M (2015) Energy. Our Worls in Data: http://ourworldindata.org/energy#what-are-the-safest-sources-of-energy. 
15 Albert, H (2019) Carbios Creates First 100% Recycled Plastic Bottles With Enzymes: Labiotech.eu.
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roobe inseneeritud tootma mitmeid teisi materjale ja 
kemikaale, näiteks erinevaid lahusteid, detergente, 
liime, lõhna ja värvaineid, komposiitmaterjalide ja 
polümeeride koostisosi, biokütuseid ja palju muud16. 
Järjest enam kasutab keemiatööstus ka ise bioloo
giliselt toodetud komponente, nii et need kaks haru 
saavad teha ka edukat koostööd. Lisaks biopõhisele 
toormele on võimalik sünteetilise bioloogia abil luua 
materjale täiesti uudsete funktsionaalsustega, mille 
näideteks võib olla UVkiirgust või mikroobe hülga
vad tekstiilid17 või iseparanevad ehitusmaterjalid18. 

toit, sööt ning põlluMajandus
Tõusva populatsiooni tõttu on maailmas tähelepanu
väärsel kohal kestliku ning tervisliku toidu- ja 
söödatööstuse areng. Kestlilku toidutööstuse all 
mõistetakse eelkõige tootmist, kus varusid kasuta
takse määral, mida suudetakse vähemalt samas 
tempos taastatada. Samuti on olulisel kohal toidu 
tervislikkus, tagatud tootmiskindlus, toote turvalisus, 
kvaliteet ning taskukohasus. Euroopa Liidus hästi 
arenenud valdkond toidulisandite tootmiseks, kus 
kasutades näiteks pärmidel põhinevaid rakuvabri
kuid, mis on inseneeritud tootma vitamiine, saffranit, 
vanilliini, kasulikke rasvhappeid (omega3) ning näi
teks suhkruasendajat stevia19. Antud tooted müüakse 
puhastatud kujul, mistõttu ei sisalda toode geneetilist 
materjali (DNA). Nii aitab sünteetiline bioloogia toota 
kasulikke toidulisandeid, mis muudab toidu maitsva
maks ning tervislikumaks.
Lisaks on olulisel kohal toitainete väärtuste suuren
damine nii toidu kui söödatööstuses. Selleks arenda

takse ka näiteks toiduainete mikroobset või ensü
maatilist töötlemist (mikroobide toodetud valgud, mis 
viivad läbi keemilisi reaktsioone). Jällegi on siinkohal 
oluline sünteetilise bioloogia mõju, kuna selle abil on 
võimalik oluliselt tõsta mikroobide võimet toota vaja
likke ensüüme. Viimaks tuleb mainida ka toiduaine
tööstuses aina populaarsust koguvat probiootiliste 
bakterite kasutamist. Kuigi kasutatavad probioo
tilsed bakterid peavad olema naturaalsed, kasutatak
se sünteetilise ja süsteemide bioloogia rakendusi, et 
välja selgitada sobilikumad probiootikumide konsort
siumid inimeste või loomade kasvatamisel. Tõhusate 
probiootikumide tarbimine aitab vähendada riski 
seedetrakti haiguste tekkeks ning nende kasutamine 
loomakasvatuses annab võimaluse vähendada anti-
biootikumide kasutamist20.  
Sünteetiline bioloogia annab ka võimaluse toota 
põllu majanduse jaoks erinevaid kasulikke kom
ponente. Üheks selliseks näiteks on naturaalse-
te pestitsiidi de tootmine taastuvast toormest 
kasutades rakuvab rikuid (näiteks parasiitputukate 
feromoonid, mis segavad neil taimedel paljuneda)21. 
Selliste pestitsiitide kasutamine vähendab mürgis
te kemikaalide kasuta mist põllumajanduses ning 
pakub seeläbi tervisliku mat toitu ning kestlikke 
lahendusi vähendamaks inimesele ja keskkonnale 
kahjulike kemikaalide laia kasutamist. Samuti lei
dub biotehnoloogilisi võiamlusi traditsiooniliste väe
tiste asendamiseks, millest üheks neist on taimede 
väetamine naturaalsete bakteritega, mis kinnituvad 
taime juurtele ning aitavad siduda lämmastikku või 
teisi taime kasvuks vajalikke toitaineid.

SOOVITUSED SÜNTEETILISE BIOLOOGIA ARENDAMISEKS EESTIS
Eesti positsioon ja potentsiaal tehnoloogia aren
duste ning rakendamisega kaasa minna on hea, 
arvestades, et sünteetilise bioloogia võidukäik on 
alles algamas. Ühelt poolt on meie loodusteadused 
kõrgel rahvusvahelisel tasemel ning haritud ini
meste hulk märkimisväärne22. Teisalt on Eestis ar-
vestatavas koguses kohalikku toorainet, mida 
molekulaarsete meetoditega väärindades on võima
lik luua suurt lisandväärtust. Kui need kaks poolt 
õiges majanduskliimas kokku saavad ja tehnoloo-
giainvestorid ka kolmanda osapoolena liituvad, 
siis on sünteetilisel bioloogial potentsiaal korrata 
Eesti IT sektori edulugu. Selleks, et Eesti sellest kii
resti liikuvast rongist maha ei jääks, on oluline, et 
nii Eesti metsa, maaelu, põllu ja kalamajanduse 
poliitikad ning ka Eesti teadus ja arendustegevuse, 
innovatsiooni ja ettevõtluse poliitikad toetaksid 
terviklikult tooraine, teadmiste ja finantside 
võimalikult kiiret kokkusaamist ja koostööd.

1. Selleks, et toota kõrge väärtusega biokemikaale 
on oluline arendada rakuvabrikuid (mikroo
bid, mida kasvatatakse mingi aine tootmiseks), 
mis on tänu sünteetilisele bioloogiale võimelised 
kasutama tööstustes tekkinud kõrvalprodukte 
toitainetena ja tootma nendest meid huvitavaid 
lõppprodukte. Rakuvabrikute arendamiseks on 
oluline luua sünteetilise bioloogia tööriistad 
mikroobide inseneerimiseks. Tuleb kesken
duda erinevate mikroobide rakendusalade ja 
võimekuse uurimisele ning nende rakendamisele 
suuremates tootmismahtudes. Teadustegevus 
sünteetilise bioloogia vallas toimub lisaks töös-
tuslikule biotehnoloogiale ka meditsiinis (nt. 
haiguste diagnostika), keskkonnakorralduses 
(nt. sensorid õhu või vee kvaliteedi hindamiseks), 
arvutiteadustes (nt. informatsiooni salvesta
mine geneetilisse koodi) kui ka paljudel teistel 
erialadel. Eesti teadusasutustest on sünteetiline 

16 Biotechnology Innovation Organization (2018) Renewable Chemical Platforms Building the Biobased Economy: https://go.bio.org/
rs/490-EHZ-999/images/BIO_Chemical_Companies_Report_2018_FINAL.pdf  

17 Cottet, C., RamirezTapias, Y. A., Delgado, J. F., de la Osa, O., Salvay, A. G., & Peltzer, M. A. (2020). Biobased Materials from Microbial 
Biomass and Its Derivatives. Materials, 13(6), 1263.

18 Peplow, M, (2020) Bioconcrete presages new wave in environmentally friendly construction. Nature Biotechnology. 38, 776–778
19 sweeteners. Microbial cell factories, 15(1), 207. 
20 Fache, M., Boutevin, B., & Caillol, S. (2016). Vanillin production from lignin and its use as a renewable chemical. ACS sustainable 

chemistry & engineering, 4(1), 3546.; Tocher, D. R., Betancor, M. B., Sprague, M., Olsen, R. E., & Napier, J. A. (2019). Omega3 long
chain polyunsaturated fatty acids, EPA and DHA: bridging the gap between supply and demand. Nutrients, 11(1), 89.

21 Kallam, K., Cai, Y. M., & Bickerton, P. (2019). Using synthetic biology to unleash the potential of plants. The Biochemist, 41(3), 20–23.; 
BioPhero: https://biophero.com/. 

22 Schiermeier, Q (2019) Nature News Feature – How Estonia trailed a blaze in science: https://www.nature.com/articles/d41586-
019-00209-7.
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bioloogia metoodikad arendamisel eelkõige Tartu 
Ülikooli Tehnoloogiainstituudis ja TÜ puidu
keemia ja biotöötluse tuumiklaboris, Tallinna 
Tehnikaülikooli Loodusteaduste instituudis ning 
Toidu ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduse
kaskuses. Suurendamaks teadustegevust selles 
valdkonnas Eesti teadusasutuste ning ettevõte te 
vahel on oluline investeerida keskkonna 
loomisesse, mis võimaldaks katsetada uusi 
ideid labori-skaalas kui ka skaleerida prot-
sesse piloot-skaalsse, mis huvipakkuvam juba 
tööstusele. 

2. Sektori toetusmeetmete väljatöötamisel oluline 
lähtuda põhimõttest, et valdkonna toetuste 
määramisel ei peaks eelistama kindlat 
tehnoloogiat, vaid tuginema konkreetsete 
lahenduste energia ja süsinikusäästlikkusele, 
protsessi keskkonnamõjudele ning leidma tehno
loogiad võimalikult suure hulga kohaliku toorme 
väärindamiseks/taaskasutamiseks. Seejuures 
tuleks arvesse võtta, et enamus biorafineerimise 
protsesse on võimalik jagada (i) biomassi tööt
lemiseks (madalama väärtusega eelproduktiks) 
ning (ii) eelproduktide edasiseks väärindamiseks. 
Toetusskeemid peaksid arvestama sellise dünaa
mikaga, sest tihti ei ole üksik ettevõte võimeline 
kogu väärtusahelat toormest lõpptooteni üles 
ehitama. 

3. Biovaldkonna arengut toetav rahastus peaks 
jagunema nii innovatsiooni kui rakenduste 
toetamisele, et tagada kohalike innovaatilis te 
ideede teke ja elluviimine. Et suurendada nõud
lust biopõhiste kemikaalide vastu, tuleks toe 
 tuste määramisel arvestada ka ettevõtete toeta
misega biopõhiste materjalide inkorporeerimi
seks oma toodetesse, sest uue koostisega toote 
stabiilsuse ning funktsionaalsuste testimised 
võivad olla kulukad.

4. Uute väljatöötatud lahenduste turule jõudmise 
toetamisel tuleb arvestada, et kui kallihinnaliste 
biopõhiste toodete turuletoomisel üldisi barjääre 
ei ole, siis mahtkemikaalide tootmisel, mis 

omavad hetkel suurt keskkonna jalajälge, 
esineb nende madalama turuhinna tõttu 
kaks peamist barjääri, mida poliitikate muut
misega on võimalik lahendada: 
Esiteks on biopõhised materjalid sageli kalli
mad, sest biopõhiste toodete tootmisel tuleb 
esmalt töödelda kestlikku ressurssi ning seejärel 
konverteerida see vajalikuks tooteks. Samuti 
ei arvestata fossiilsetest materjalidest toodete 
puhul senini toote kaudse keskkonnamõjuga. 
Siinkohal on riigil võimalik toetada biopõhiseid 
tootmise suurendamist läbi bio-põhiste mater-
jalide sisalduse kriteeriumeid kehtestavate 
regulatsioonide või üldise süsiniku maksu 
kehtestamisega, mis arvestab toodete keskkon
na mõjuga.
Teiseks peamiseks põhjuseks, miks üleminek 
biopõhistele toodetele on aeglane, on vajadus 
testida biopõhiste kemikaalide sobivust, 
vastupidavust ning funktsionaalsust lõpptoo
detes, mis on ettevõtetele lisakulu. Toetades tes
timiseks vajalikke kulutusi biopõhistele materja
lidele üleminekul, vähendadakse ettevõtete riske 
biokemikaalide kasutuselevõtuks erinevates 
lõpptoodetes (tarbekaubad, ehituskaubad, jne.). 

5. Kuna sünteetilise bioloogia võidukäik võib endaga  
kaasa tuua olulisi muutusi nii majandusstruk
tuuris kui ka meie tarbimisharjumistes, siis on 
oluline, et
 – Avaliku arvamuse kujundamine kestlikele 

tehnoloogiate kasutuselevõtuks tuleb teostada 
koordineeritult ning faktipõhiselt. Kommu
nikatsioonistrateegia puudumisel on lihtne 
tekitada faktidel mittepõhinev infomüra ning 
ebakindlus tarbijates.

 – Kehtestatakse kindlad definitsioonid ning 
standardid, et reguleerida, millised tooted 
on biopõhised. Kindel ning tunnustatud bio
põhiste ning taaskasutavate toodete märgistus 
võimaldab ka tarbijal paremini orienteeruda 
ning oma eelistusi kujundada.


