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Metsäteollisuuden jalostusarvon kehitys

Strateginen
lähtökohta
Metsäteollisuuden liikevaihto
Suomessa, MEUR



2006:
22 000 MEUR





Suomen metsäteollisuuden
tutkimusstrategia linjaa metsäklusterin ja
sen asiakastoimialojen kannalta keskeiset
tutkimuksen painopisteet. Tavoitteena on
kaksinkertaistaa vuoteen 2030 mennessä
metsäklusteri tuotteiden ja palveluitten arvo
vuoden 2006 tasosta.
Vähintään puolet tästä arvosta perustuisi
uusiin tuotteisiin ja palveluihin, puolet
nykyisiin.
Uudet liiketoiminta-alueet mm.:
–
–
–

Asiakas- ja käyttäjälähtöiset tuotteet
Uudet (bio)materiaalit ja niiden sovellukset
Tuotteen ja palvelut yhdistävät liiketoimintamallit

Raaka-aineen riittävyys


Markkinahakkuut ovat nykyisellä tasolla noin 50 miljoonaa m3:ä
–
–



Metsähakkeen käyttö on kasvanut noin 7 miljoonaan m3:iin
–
–





Suomen metsävarannot kestäisivät noin 104 miljoonan m3:n hakkuut
Metsäteollisuuden kapasiteettia on suljettu noin 10 miljoonan m3:n verran, mutta puun käyttö on
vähentynyt vain 5 miljoonan m3:n verran, koska jäljelle jäänyt kapasiteetti on tehostunut
Energiapuun suurin kestävä kertymä on noin 24 miljoonaa m3:ä
Energiapuu korjataan taloudellisimmin muun puunkorjuun yhteydessä

Energiapuun käytön taloudellinen lisääminen on sidoksissa korkean
lisäarvon puutuotteiden tuotannon kasvattamiseen
Vielä 2006 puuta ei riittänyt uusiin tuotteisiin, koska kaikesta saatavilla
olevasta kuidusta tehtiin painopapereita
–
–

Nyt paperia suuremman lisäarvon tuotteille riittää kuitua, markkinat rajoittavat puun käyttöä
Jatkossa paperit ovat sivutuotteita, joiden tuottamiseen tarvittava kuitumäärä vain pienenee

Mitä strategia merkitsee investointeina?


Nykyinen metsäteollisuuden investointitaso on noin 300 MEUR / a
–



Toteutuuko 22 000 MEUR:n liikevaihtolisäys 18 vuodessa
nykyisellä tahdilla?
–





Ennustettu liikevaihto 2020 on noin 29 000 MEUR (ClusterTech 2020 mukaan)

Tavoiteltu taso olisi noin 1 000 MEUR / a

Onko monikansallinen teollisuus valmis investoimaan Suomen
metsäteollisuuteen nykyistä selvästi enemmän?
Tarvitaanko itse asiassa metsäteollisuuden ulkopuolisia
investoijia, jotka eivät sijoita ”metsäteollisuuteen” vaan kestävään
kehitykseen kohti biotaloutta ja öljypohjaisia tuotteita korvaavaa
monipuolista liiketoimintaa?

Strategian
toteuttaminen
Metsäteollisuuden liikevaihto
Suomessa, MEUR

45 000

Strateginen tavoite

40 000

Potentiaaliset uudet
energiatuotteet

35 000

Liiketoiminnan
kasvattaminen
uusilla tavoitelluilla
investoinneilla

30 000

Nykyisen liiketoiminnan,
puutuotteet, pakkaaminen ja paperit,
elinkaaren uudistaminen lähimarkkinoilla

2015

2020

2025

2030

Metsäteollisuudesta biotalouteen
CO2

O2

Biotalous

Systemaattisesti öljypohjaisia
tuotteita korvaava puunjalostus

Biopolttoaineet
liikenteeseen ja muuhun

Biopohjaisia
teollisuuskemikaaleja,
muovia korvaavat
materiaalit
Sähköenergia,
prosessihöyry,
energiatehokkuus,
biopolttoaineet

Uuteaineita,
jatkojalosteita ja
lääkeaineita

Jätevirtojen
hyödyntäminen esim.
biokaasuksi
Kuidut, sellu

Älypakkaukset

Paperi- ja
kartonkituotteet

Uudet rakenteet
mm. nanosellu,
kuitukomposiitit

Korkean
lisäarvon
kierrätettävät
tuotteet

Raaka-ainetta riittävästi
Infrastruktuuri / Logistiikka
Tutkimustuloksia
Osaamista / Osaajia
Liikeideoita, -mahdollisuuksia
Kehitysrahoitusta, -infraa
Riittävästi vettä
Ruuantuotanto ei rajoita

Vähän toimijoita
Toiminnan rakenne
yksipuolinen
Osaajat ikääntyvät
Alan imago huono
Korkea ”entry” -kynnys
IPR:t suurteollisuudella
Ei ulkopuolisia sijoittajia

Suomen on siirryttävä puuvarannon tehostettuun liiketoiminnalliseen
hyödyntämiseen siirtymällä korkean imagon biotalouteen, jossa puun
erityisominaisuuksia ja kuitumateriaalia hyödynnetään mahdollisimman
korkealla lisäarvolla.
Bioenergia on erittäin tärkeä osa kokonaisuutta, mutta vasta kun puun
rakenneosia ei pystytä enää käyttämään muuten.

Uuden liiketoiminnan edistämismalli?


Tarve edistää Suomen etua myös metsään pohjautuvassa teollisuudessa
–
–



Tarve katsoa nykyisen toimialamäärittelyn ulkopuolelle
–
–
–
–



Uutta kasvua nykyisen ydinliiketoiminnan ulkopuolelta
Uusia liiketoimintamalleja on mahdollista löytää vain kyseenalaistamalla nykyiset toimialatotuudet ja
määrittelemällä markkinat ja roolit niissä uudelleen.
Etsittävä uusia tuotteita ja palveluita lähempää kuluttajarajapintaa, mutta pääsääntöisesti fyysisistä tuotteista
Sovellettava muilla toimialoilla kehitettyjä toimintamalleja, mutta hyödynnettävä olemassa olevaa osaamista

Tarve avoimelle uudelle innovaatiotoiminnalle
–
–
–



Monikansallinen teollisuus ei enää investoi bulkkituotteiden tuotantoon Suomeen kaukana markkinoista
Tarve uusille ja erilaisille liiketoiminnoille, jotka alkavat tarvittaessa nollasta

Tutkimustulosten parempi kaupallinen hyödyntäminen ja IPR:n lisensoiminen toteuttajille
Kynnyksen madaltaminen uuden aloittamiselle ja yhteistyölle
Tutkimusinfrastruktuurin avaaminen pk-yrityksille

Tarve kasvuyrityksille
–
–

Liikeideoita ja mahdollisuuksia on, tarvitaan liiketoiminnan aikaansaamista
Yrittäjyyskeskeinen kehittäminen  osaamisintensiiviset, ketterät liiketoimintamallit

Nykyisen metsäteollisuuden tuki on elintärkeätä !

Jyväskylä / Keski-Suomi pilot









Yhteistyössä Metsäklusteri Oy:n ja Uusiutuva metsäteollisuus
osaamiskeskuksen kanssa
Metsäklusteri Oy:n RAMI –projektista valittiin 150 ideaa pääsääntöisesti
teollisuudelta, mukana arvio liikeidean potentiaalista
Ideat esiteltiin pk-yrityksille liikeideoita kiinnostuksen ja tarpeen mukaan
Pilotissa kontaktoitiin noin 300 yritystä, joista noin 30 kiinnostuneen
kanssa järjestettiin yritystapaamisia ja workshop:ja
3-5 hanketta on edistynyt neuvotteluihin, joista on mahdollista saada
syntymään uutta liiketoimintaa

Wood Valley – win, win, win, win, win
Tukevat toimintaa
• IPR:ien ja ideoitten hallittu hyötykäyttö
• Uusia liiketoiminta-avauksia
• Yritysmarkkinat kehittyvät
• Partnereita
• Skaalattavia uusia toimintamalleja ja tuotteita

Rahoittavat toimenpiteitä
• Teollisuusrakenteen uudistuminen
• Tukitoimien tehokkuus paranee
• Infrastruktuurin hyötykäyttö
• Uusia sijoitus- ja rahoituskohteita

Toteuttavat kaupallistamisen
• Liikeideoita, IPR:iä
• Tietotaitoa, osaajia
• Testausmahdollisuuksia
• Rahoitusta
Toteuttavat polkua tutkimuksesta
kaupallistamiseen
• Uusia asiakkaita ja projekteja
• Infrastruktuurin ja osaamisen
hyötykäyttö

Tarjoaa alueelliset työkalut
• Kansallisen tason ohjelma tueksi
• Uusia asiakkaita ja yrityksiä
• Korvaavia työpaikkoja

Treeactive Oy / Aki Saarinen luvalla

Wood Valley – alustava toimintamalli
Kansallisen tason ohjelma
Paikallisten toimijoitten avulla
Kansallisen tason ohjelmat
Paikallisten osaajien avulla
Suuryritysten tuella
Tarvittaessa aihio/yrityskohtaisesti

Kansallisen tason rahasto

Treeactive Oy / Aki Saarinen luvalla

Wood Valley







Kansallisen ohjelman valmisteluvaihe on alkanut
Toteutetaan yhteistyössä Metsäklusteri Oy:n ja Uusiutuva
metsäteollisuus klusteriohjelman kanssa
 Tarvitaan myös muita tahoja mukaan
Tukee konversiota biotalouteen ja havahtumista uusiin
liiketoimintamahdollisuuksiin kansallisella tasolla
Kyse on kansallisen tason edusta ja rakennemuutoksesta,
yhteistyössä olemassa olevan teollisuuden kanssa

Kiitokset!

Yhteistyössä:
Metsäklusteri Oy
Humap Oy
Treeactive Oy
Suomen yrityskehitys Oy

