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Suomi elää
metsästä myös 2035
– avauksia metsäsektorin 
arvonlisän tuplaamiseen
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• Suomen biotalousstrategia ja sen tavoitteet

• Kuinka näihin tavoitteisiin voitaisiin päästä? 

• Johtopäätökset ja yhteenveto
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Pitkäjänteisyys metsäsektorin menestyksen takaajana 
tulevaisuudessa

• Metsäklusteri/ Finnish Bioeconomy Cluster FIBIC Oy 
2008-2011

• DWoC (Design driven World of cellulose)

• FinnCeres Aallon ja VTT:n vetämä Suomen 
Akatemian rahoittama lippulaivahanke 
innovatiivisen biotalouden edistämiseksi 2018

• Pakkausmateriaalitutkimus

• Circular Bio-based Europe Joint Undertaking / 
Horizon Europe

• VTT, Luke, UHEL, ÅA, LUT, UEF, JyU

• Sektorille on syntynyt uusia yrityksiä
- Paptic, Spinnova, MetsäSpring, Ioncell, Montinutra jne



Suomen biotalousstrategian tavoite

• Strategian päätavoitteena on biotalouden arvonlisän

nostaminen

• Tavoitteena on luoda kestäviin ratkaisuihin perustuvaa 

taloudellista kasvua ja työpaikkoja tuottamalla 

mahdollisimman korkean arvonlisän tuotteita ja 

palveluita

• Biotalouden arvonlisä oli 26 mrd euroa 2019. Pyrkimys on, 

että 2035 biotalouden arvonlisä on 50 mrd euroa.

• Strategia ei ota kantaa tuotannon määrään, vaan pyrkii 

siihen, että tuotetaan entistä korkeampaa arvonlisää
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Disclaimer/oletukset

• Laskennassa hyödynnetty FinFEP-sektorimallimme tuotanto-
prosessikuvauksia

• Tässä työssä on keskitytty laskemaan arvonlisää, BD- ja 
hiilinielukysymykset rajattu työn ulkopuolelle, vaikka ne 
reaalimaailmassa tietysti vaikuttavat päätöksiin ja toimintaan

• Ratkaisua haetaan kansantalouden kautta, ja tiedostamme että 
yritykset toimivat omalla logiikallaan

• Suuruusluokat oleellisia ja tuotantokustannusten sekä 
investointien arviot hyvin karkeita ja vain suuntaa antavia

• Valittu 5 uutta tuotetta, joiden volyymejä ja tuotannon 
arvonlisää estimoitu

- Pyritty valitsemaan rajattu määrä volyymiltaan merkittäviä arvoketjuja, 
joista on saatavilla arvioita hinnoista ja kustannuksista

- Huomioitu erityisesti kotimaisen TKI-aktiviteetin tuottama potentiaali ko. 
portfolioissa

- Osa tuotteista nykyisiä, osa kombinaatioita nykyisistä tuotteista ja 
uusista innovaatioista, osa uusia



Laskennan pääjalostusreitit



Laskennan perusskenaario

Teollisuuden puunkäyttö vuoden 2019 tasolla (raakapuun käyttö 71 
milj. m3; vuonna 2021 72 milj. m3)

Tuotannon muutokset vuodesta 2019:
• Selluntuotannon ligniinistä erotetaan 20 % ja se jalostetaan betonin 

notkistimeksi

• Kaikesta kuusisahanpurusta erotetaan hemiselluloosaa 
emulgaattoriaineeksi

• Puolet mänty- ja kuusisahatavarasta käytetään CLT:ksi

• Painopaperien tuotanto puolittuu ja vapautuva massa jalostetaan 
kartongiksi

• 60 % kartongista tuotetaan arvokkaampana versiona ”pakkausplus” 
korvaamaan muoveja

• Sellusta jalostetaan viennin sijaan 3,2 milj. t tekstiilikuiduksi (70 %)

Tekstiilikuidun määrä valittu niin, että asetettu arvonlisäystavoite 
saavutetaan!



Perusskenaarion tuotanto ja arvonlisäys

Kuiduttava
Volyymi (milj. t) 

tai (milj. m3)

Trendi 

nykyiseen

Hinta (€/t) 

tai (€/m3)

Arvonlisäys 

(milj. €)

Paperi 3,4 -- 725 450

Kartonki 2,2 - 715 350

PakkausPlus 3,1 ++ 1270 1600

Tekstiilikuitu 3,1 ++++ 3000 5000

Ligniinikemikaali 0,8 ++ 1500 800

Muut tuotteet +/- 1800

Mekaaninen

Sahatavara 6,9 (ei CLT) +/- 290 660

CLT 5,5 ++ 600 900

Hemiselluloosa 0,06 + 2000 90

Muut tuotteet + 850

• Investointitarve huomattava, yli 20 miljardia euroa

• Perusskenaariolla merkittäviä vaikutuksia sähkön- ja lämmöntaseeseen
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Onko tämä

tehtävissä?

HAASTE

Vai mikä muu 

arvoketju olisi 

parempi?



Puun saatavuuden vaikutus – 20% skenaario

Skenaarion oletukset:

• Raakapuun käyttö vähenee 

20% eli 71 → 57 milj. m3

• Toimialojen arvonlisäykset 

pysyvät tavoitetasoillaan

• Kaikki vientisellu tekstiili-

kuiduksi: tuotanto 3,5 milj. t

• Arvonlisäystä kasvatettu sekä 

paperi- ja massateollisuuden 

että puutuoteteollisuuden 

muissa tuotteissa

~5,7
Mrd. €

~5
Mrd. €

HAASTE

Ovatko 

nämä

tehtävissä?



Tuloksista

• Tutkimuksesta on noussut tai nousemassa kaupalliseen tuotannon 
tasolle erittäin potentiaalisia innovaatioita

• Suomen biotalousstrategian tavoite arvonlisän nousulle vuoteen 
2035 mennessä on erittäin haastava, tämä vaatisi toteutuakseen 
suuria rakenteellisia muutoksia tuotannossa

• Erityisesti sellun jatkojalostamisella valtaisan iso rooli yhtälössä, 
sillä erittäin korkean jalostusarvon tuotteita tarvitaan paljon

• Jos teollisuuden saatavilla oleva raaka-ainemäärä tulevaisuudessa 
pienenee, haaste arvonlisälle vastaavasti kasvaa vielä suuremmaksi

• Investointitarve karkeastikin miljardiluokassa!

• Suomen tutkimus- ja teollisuuspolitiikka sekä ekosysteemit – onko 
Suomi kilpailukykyinen maa kotiuttamaan tarvittavat investoinnit?



TEKSTIILIKUITU LANKA KANGAS VAATEBIOMASSA KUITU
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Tulevaisuuden tekstiiliarvoketju Suomessa – Mitä tarvitaan?

MAHDOLLISTAJAT MM.

• Koulutus, tutkimus, osaaminen ja 
työvoiman saatavuus

• Palvelut

• Raaka-aineen saanti

• Logistiikka ja digitaaliset ratkaisut

• Energian saanti



Yhteenveto

• Hyvinvointiyhteiskuntamme ylläpitäminen tarvitsee elinvoimaista 
ja korkeaa arvonlisää tuottavaa metsäsektoria

• Biotalousstrategian mukainen kasvu on haastava, mutta 
potentiaalia arvonlisän kasvattamiseen on – onko tahtoa?

• Olemmeko ajaneet tiettyä teollista osaamista alas? Koulutusta 
tarvitaan

• Olemme vielä liikaa arvoketjun alkupäässä: pyrittävä arvoketjun 
pidentämiseen kotimaassa

• Tarvitsemme kansallista satsausta yrityksille investointi-
myönteisen toimintaympäristön luomiseen, pitkäjänteiseen 
tutkimukseen ja tuotekehitykseen sekä kokeellisiin ympäristöihin ja 
ylösskaalaukseen

• Tarvitsemme teollisuuspolitiikkaa - investointeja uusien 
tuotteiden tuotantoon ei tule automaattisesti Suomeen vaikka 
niitä täällä kehitettäisiinkin



Onko Suomi ihanteellinen paikka uusien 
metsälähtöisten tuotteiden 
investoinneille?



Kiitos!


