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Metsäteollisuus pitää Suomen elinvoimaisena 

• Metsäteollisuus on elintärkeää yli 50 
paikkakunnalle 
– 49 sellu-, paperi- ja kartonkitehdasta 
– Yli 200 teollista sahaa, levytehdasta tai 

muuta puutuotealan yritystä 
 

• Teollisuus ostaa normaalissa 
markkinatilanteessa noin 60 milj. kuutiota  
kotimaista raakapuuta 
– 90 % puun myyntituloista menee  

yksityisille ihmisille 
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Suomalaisen metsäteollisuuden tuotteiden elinkaaria 
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Paperi ja kartonki muodostavat 2/3 Suomen 
metsäteollisuudesta 

Sahatavara 
45 % 

Puulevyt 
11 % 

Talo- ja 
puusepän-
teollisuus 

26 % 

Huonekalut 
16 % 

Muut 
3 % 

15 Mrd 
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Suomessa valmistettujen metsäteollisuustuotteiden 
markkinat ovat pääasiassa Euroopassa 

13.2.2014 

Metsäteollisuuden viennin kokonaisarvo vuonna 2012 oli  
11 mrd. EUR 

Euromaat 
40 % 

Muut EU-maat 
21 % 

Muu Eurooppa 
12 % 

Aasia 
16 % 

Afrikka 
5 % 

Pohjois-
Amerikka 

5 % Latinalainen 
Amerikka 

3 % 
Oseania 

2 % 

Päämarkkinamaat Osuus
Saksa 17 %
Iso-Britannia 10 %
Venäjä 6 %
Yhdysvallat 5 %
Kiina 5 %
Belgia 4 %
Ranska 4 %
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Suomen merkittävimmät vientituotteet  
2012 
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LÄHDE: Tullihallitus, CN-luokituksen pohjalta 
top-ten -vientituotteet tammi-kesäkuu 2013 
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Suomen merkittävimmät vientituotteet  
tammi-kesäkuussa 2013 

10. Lääkkeet 
0,38 mrd. EUR 

Päällystetty paperi, kartonki  
tai pahvi 1,9 miljardia EUR 

Päällystämätön paperi, kartonki 
tai pahvi 0,65 miljardia EUR 

2. 4. Sahatavara 0,7 miljardia EUR 

Selluloosa 0,68 miljardia EUR 5. 6. 

1.   Dieselpolttoaineet 
3,2 mrd. EUR 

3.  Ruostumattomat 
teräslevyt 
1,1 mrd. EUR 

9. Lääketieteelliset 
kojeet ja laitteet 
0,4 mrd. EUR 

7. Raa’at turkisnahat 
0,51 mrd. EUR 

8. Sähkö- ja 
taajuusmuuntajat 
0,5 mrd. EUR 
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LÄHDE: Tullihallitus, CN-luokituksen pohjalta 
top-ten -vientituotteet tammi-kesäkuu 2013 
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Metsäteollisuuden tuotannon avainluvut 2012 - 2013 

2012 2013 Muutos 
Sahatavara  9,4 milj. m³   10,1 milj. m³ + 7,0 % 

Sellu 6,8 milj. tn     7,1 milj. tn + 3,6 % 

Graafinen paperi 
(paino- ja kirjoitus-
paperit, sanomalehti-
paperi) 

6,6 milj. tn     6,3 milj. tn - 4,7 % 

Muu paperi 1,3 milj. tn      1,3 milj. tn  + 1,8  % 

Kartonki 2,8 milj. tn       2,9 milj. tn + 6,6 % 
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LÄHDE: Metsäteollisuus ry 
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Bruttovienti = metsäteollisuustuotteiden vienti – metsäteollisuustuotteiden tuonti 

2013* tammi-toukokuu 

Metsäteollisuuden vienti vuoden 2008 tasolla 
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Metsäteollisuuden* investoinnit Suomessa 
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Investointiaste = investoinnit / tuotos 

* Metsäteollisuus ml. 
huonekalujen valmistus 
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Metsäteollisuuden investoinnit
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2011 542 23 %

2012 685 26 %

muutos% ed. vuoteen verrattuna
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Paperin ja kartongin kysyntä laskee Euroopassa mutta 
kasvaa globaalisti 

• Paperin globaali kysyntä kasvaa 
1,6 % /a pitkällä tähtäimellä 
– Noin puolet maailman 

paperiteollisuuden tuotteista 
pakkauksia, n. 35 % graafisia 
lajeja 

• Kysynnän kasvu jatkuu erittäin 
vahvana kehittyvillä markkinoilla 

• Graafisten papereiden kysyntä 
laskee tasaisesti Länsi-Euroopassa 
tai Pohjois-Amerikassa 

• Uusilla innovaatioilla on luotu uutta 
kysyntää ja alennettu merkittävästi 
yksikkökustannuksia 
13.2.2014 
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LÄHDE: Pöyry 



 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

Puutuoteteollisuudessa on valtava potentiaali 

• Rakentaminen ja asuminen kuluttavat n. puolet 
raaka-aineista ja tuottavat puolet jätteistä 

• Puu on ainoa merkittävä uusiutuva 
rakennusmateriaali, joka lisäksi voidaan käyttää 
elinkaaren lopussa energian tuotantoon 

• Virtuaalinen asuminen ei uhkaa – kasvu jatkuu 
• Ihmiset valitsevat puutuotteita – ammattilaiset 

muita? 
• Asumisen energiatehokkuusvaatimuksia 

kiristetään 
• Tulevaisuuden energiaratkaisut liittävät alan 

yhä tiiviimmin energiapolitiikan kokonaisuuteen  
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Viime aikoina puurakentamisessa on tapahtunut paljon 
hyvää  

• Kunnat kiinnostuneita 
puukaupunkialueiden kaavoittamisesta 
– mm.  Viikin puukerrostalot, Nuuksion 

luontokeskus, Jätkäsaaren WoodCity, 
Espoon Tapiolan ja Tampereen 
Vuoreksen puurakentamishankkeet 

• Palomääräysuudistus lisää puun käytön 
mahdollisuuksia 

• Uutta puurakentamisen teollista 
ratkaisutarjontaa kerrostaloihin ja niiden 
korjaamiseen 

13.2.2014 

13 



Ei ole sama valmistetaanko pakkaus uusiutuvasta vai 
uusiutumattomasta materiaalista 

• Puu ja sen kuidut ovat ainoita uusiutuvia 
pakkausmateriaaleja 
– Hiili sitoutuu kasvavaan puuhun eikä 

voimista ilmastonmuutosta - uusiutuva 
materiaali ei jätä pysyvää jälkeä luontoon 

• Kuitu- ja puupakkaukset ovat kierrätettäviä ja 
elinkaarensa lopussa käytettävissä energiaksi 
– Esimerkiksi maitopurkin kuitu hyödynnetään 

vähintään kolmasti: maitopurkkina, 
kierrätystuotteena ja energiana 

• Uusiutuvat materiaalit korvaamaan 
uusiutumattomia 
– Tuotekehitysalueita pakkaamisessa: 

läpinäkyvyys, rasvan ja kosteuden kesto, 
lujuus, älykkyys jne.  
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Puupohjaista raaka-ainetta käyttävät biojalostamot – 
Sellutehtaat ovat nykypäivän biojalostamoja 
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Metsäteollisuuden rakennemuutoksessa vanhaa 
poistuu ja uutta syntyy tilalle 

• Rakennemuutos on maailmanlaajuinen: 
uudet teknologiat, raaka-ainelähteet ja 
markkinat haastavat perinteisiin 
menestystekijöihin perustuvan ”vanhan” 
metsäteollisuuden 

 
• Suomalaisella metsäteollisuudella edelleen 

merkittäviä kilpailuetuja: hyvin hoidetut 
metsävarat, korkealaatuinen puukuitu, 
osaaminen ja vahva metsäklusteri 
 

• Uuden menestystarinan luomiseen hyvät 
edellytykset  
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Metsäklusterin tutkimusstrategia 
Visio ja tavoitteet vuoteen 2030 

Visio 
 Suomessa on menestyvä ja uudistuva 

metsäklusteri, jonka tuotteet ja palvelut ovat 
maailman halutuimpia.  

 Se näyttää tietä kestävän kehityksen 
bioyhteiskunnalle. 

 
Tavoite vuoteen 2030 
 Suomen metsäklusterin tuotteiden ja 

palveluiden arvon on kaksinkertaistettu 
vuodesta 2006. 

 Vähintään puolet arvosta tulee tuotteista ja 
palveluista, joita ei vuonna 2006 vielä 
valmistettu. 

13.2.2014 
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Uusi biopohjainen liiketoiminta rakentuu tuotteille, joiden 
markkinat ovat merkittävät 

Puun ja metsäbiomassan hankinta ja logistiikka 

Biopolttoaineet liikenteeseen 
- uuden sukupolven biodiesel, bioetanoli 

Biokemikaalit 
- suoja-aineet, 

paperiteollisuuden korvaavat kemikaalit 

Biomateriaalit 
- biopolymeerit,  

komposiittituotteet  

Lääkkeet  
Kosmetiikka 

Korkea 
yksikköhinta 

Suuri  
volyymi 

Bioenergiasta tuotettu 
lämpö ja sähkö 

- metsähake, pelletit, 
bioöljy, biokaasu 

Sellu, paperi ja kartonki 
- painopaperit, pakkaukset, 

pehmopaperit  
 

Rakentamisen puutuotteet 
13.2.2014 
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Metsäteollisuus kohtaa tulevina vuosina suuria 
kustannushaasteita 
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Ensisijaisten hakijoiden lukumäärien kehitys 
metsäteollisuuden alojen koulutuksessa 2000–2012 
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*) TTY: Konetekniikka, Ympäristö- ja energiatekniikka, LTY: Kemiantekniikka, 
 OY: Prosessitekniikka, ÅA: Prosessitekniikka, JY: Kemia / fysiikka 
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Mistä uutta liiketoimintaa metsäteollisuuteen? 
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Perinteet  

Tekijöitä 

Omalla 
porukalla 

Tekniikkaa 

Markkinat 
Näkijöitä 

Ennakko- 
luulotto- 

muus Verkosto 

Asiakkaat 

• Metsät 
• Osaajat 
• Klusteri 
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