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Todennäköisesti
tiedämme yhtä vähän
tulevaisuudesta kuin
1800-luvun ihminen.





TALOUS 
TIENHAARASSA



Haemme kasvua hinnalla
millä hyvänsä, minkä

seurauksena maapallo
turmeltuu ja hyvinvoinnin
edellytykset ennen pitkää

kuihtuvat.

Hyvinvointi on tärkein
yhteiskuntapolitiikan tavoite. 

Luonto elpyy ja hyvinvointi
kasvaa, vaikka talous ei

kasva.

Onnistumme irrottamaan
talouskasvun päästöistä ja 
kasvattamaan hyvinvointia

vielä talouskasvuakin
nopeammin.

On mahdollista, että:

Emme löydä tietä ulos
hitaan kasvun ja 
vanhentuneiden
toimintatapojen
ajasta. Näivetymme.

TAI



Kestävän kehityksen asiantuntijapaneeli: 

Kestävä talous on hähmäinen tabu

”Tavoitteena on kestävä talous, 
joka luo hyvinvointia ja 
elämänlaatua samalla kun 
ympäristöhaitat vähenevät.”  

(Suomen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus ja
hallituksen selonteko  Agenda2030 toimeenpanosta)
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Metsäbiotalouden tulevaisuustuotteita

Woodion puukomposiitista valmistettu 
pesuallas. Kuva: Woodio

Ioncell-kuidusta tehtyjä kankaita ja 
vaatteita. Kuva: Metsä Fibre

UPM BioVerno. Kuva: UPM

Toyota Setsuma konseptiauto. Kuva:Toyota

Mikrosiru, jonka 
tukirakenteet on 
tehty nanosellu-
loosasta. Kuva: Yei
Hwan Jung

Lähde: Metsäbiotalouden tulevaisuuskuvasto: https://www.smy.fi/metsabiotalouden-tulevaisuuskuvasto/

Building Systems by Stora Enso -
rakennejärjestelmä. Kuva: Stora Enso



Uusi taloudellinen aikakausi

Biologiset menetelmät

Uusiutuvat  luonnonvarat Virkistys- ja matkailupalvelut

Biotuotetehtaan sivuvirtojen 
hyödyntäminen
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Kiertotalouden liiketoimintamallit

Lineaarinen tuotantomalli

KiertotalousKiertotalous
Uusiutuvuus

Tuote-elinkaaren pidentäminen

Jakamisalustat

Tuote palveluna

Resurssitehokkuus & kierrätys

Lähde: Suomen tiekartta kiertotalouteen, Sitra 2106



Käyttö
Metsäperäisiä tuotteita ja palveluita käytetään

paljon asumisessa, kun kannustetaan paitsi
puun käyttöön rakentamisessa, myös

sisustamisessa.

Kuluttaja
Biomuoveista ja komposiiteista tulee

tuotteiden pääraaka-aineita. Kuluttajat
kertovat tarkemmin tarpeistaan ja

osallistuvat tuotesuunnitteluun.

Yritykseltä yritykselle
Metsäteollisuuden laite- ja

kemikaalihankinnoissa hyödynnetään 
liisaus- ja palvelumalleja

Kauppa
Kaupan ala käyttää

puupohjaisia älypakkaus- materiaaleja ja 
metsäkauppaa

helpotetaan.

Jakelu
Hukka vähenee ja 
toiminnot tehostuvat, kun logistiikka 
käyttää 
digitaalisia teknologioita 
(mm. RFID/NFCratkaisuja)
ja reittioptimointia.

Valmistava teollisuus
Tuotanto on energia- ja materiaalitehokasta
sivuvirtoja hyödyntäen, ja lisäarvoa saadaan
hyödyntämällä puun kemiallisia
komponentteja, kuten ligniiniä.

Materiaalien prosessointi
Uusia teknologioita hyödynnetään
metsien kestävässä hoidossa,
uudistumisessa sekä tuottavuuden
ja puun korkean laadun varmistamiseksi.

Alkutuotanto
Metsät luovat perustan puuraaka-aineen,
ruoan ja ekosysteemipalveluiden,
kuten hiilinielujen ja hyvinvointi-
palveluiden, tuottamiseksi. 

Elinkaari jatkuu uudessa kierrossa
Puumateriaalit käytetään uudelleen korkean

lisäarvon tuotteissa. Jos materiaali kelpaa enää
jätteeksi, se hyödynnetään bioenergiana.

Lähde: Suomen tiekartta kiertotalouteen, Sitra 2106
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Mitä? Miten? 



Todennäköisesti
tiedämme yhtä vähän
tulevaisuudesta kuin
1800-luvun ihminen.



Planetaariset rajat haastavat 
Mitä tavoittelemme – riittävätkö ratkaisumme? 

Ilmastonmuutos Luonnonvarojen
riittävyys ja kulutus-

tottumukset

Ravinnekierto Ekosysteemien elinvoima
ja biokapasiteetti
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