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Vesisahoista biotalouteen - resepti metsäteollisuuden uuteen nousuun 

Tiivistelmä esityksestä Lapin Metsätalouspäivillä Levillä 13.2.2014 

 
Paperiteollisuuden – erityisesti paino- ja kirjoituspaperien – kysynnän lasku on johtanut 
Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa näiden tuotteiden ylitarjontaan, josta on puolestaan 
seurannut hintojen laskua ja kannattavuuden heikkenemistä ja lopulta tehtaiden 
sulkemisia ja työntekijöiden irtisanomisia. Kun painetun median ahdinkoon lisätään 
maailmanlaajuinen talouden hidastuminen, onkin tilanne paperiteollisuuden 
näkökulmasta vähintään haastava. Näihin tekijöihin perustuen metsäteollisuus on – 
täysin väärin – tuomittu Suomessakin auringonlaskun alaksi. 
 
Metsäteollisuuden huonot uutiset ovat tarpeettoman hyvin haudanneet alleen alan 
loistavan tulevaisuuden. Metsäteollisuuden raaka-aine on uusiutuvaa, tuotannosta ei 
synny merkittävää rasitetta ympäristölle ja tuotteet ovat turvallisia, kierrätettäviä ja 
toimivat hiilivarastoina sekä ovat asiakkaiden haluamia. Metsäteollisuudella on siis hyvät 
edellytykset menestyä myös tulevaisuudessa, jos vain toiminnalle on suotuisat 
edellytykset. 
 
Suomen viennistä n. 20 % tulee metsäteollisuuden tuotteista ja kymmenen tärkeimmän 
vientituotteen joukossa on neljä metsäteollisuuden tuotetta: toisena päällystetty paperi ja 
kartonki, neljäntenä päällystämätön paperi ja kartonki, kuudentena havusahatavara ja 
seitsemäntenä sellu. Metsäteollisuus tuottaa varsinaisten tuotteiden ohessa myös 70 % 
Suomen uusiutuvasta energiasta ja työllistää suoraan n. 50 000 suomalaista. Välillinen 
työllistämisvaikutus on lähes 500 000 henkilöä. Suomessa toimii 50 sellu-, paperi- ja 
kartonkitehdasta sekä yli 200 mekaanisen metsäteollisuuden tuotantolaitosta. 
 
Vuonna 2006 laaditussa Suomen metsäklusterin tutkimusstrategiassa alan toimijat ovat 
sitoutuneet tavoittelemaan alan tuotteiden arvon kaksinkertaistamista ja vieläpä siten, 
että puolet arvosta tulee sellaisista tuotteista, joita ei vuonna 2006 tunneta.  
 
Uusia metsäteollisuuden tuotteita ja liiketoiminta-alueita ovat ainakin erilaiset 
komposiittituotteet, biokemikaalit ja -materiaalit sekä bioenergia eri muodoissaan. Uudet 
tuotteet syntyvät useimmiten vanhojen rinnalle – hyviä esimerkkejä löytyy vaikkapa 
kuitupakkauksista ja puurakentamisesta.  Metsäteollisuuden todelliset tutkimus- ja 
kehityspanokset nousevat Suomessa yli 150 miljoonaan euroon vuosittain ja suurempia 
euromääriä investoi tutkimukseen ainoastaan ICT ja konepajateollisuus. 
 
Metsäteollisuuden tuotteet – samoin kuin kaikkien muidenkin alojen tuotteet – 
noudattavat elinkaarikäyrää: pienestä alusta kasvetaan kannattavaan liiketoimintaan, 
kysyntä tasaantuu ja aikanaan lähtee laskuun. Uusien tuotteiden kehittämiseen menee 
aikaa – metsäteollisuudessa jopa kymmeniä vuosia. Siksi on tärkeää, että olemassa 
olevan teollisuuden kilpailukyky säilyy niin kauan kuin kysyntää tuotteille riittää. 
Ainoastaan kannattavat yritykset pystyvät pitkäjänteiseen kehittämistyöhön.    
 
Suomalaisen metsäteollisuuden menestys on aina perustunut ainutlaatuisen raaka-
aineen, puun, ja asiakkaiden tarpeiden ymmärtämiseen. Samoista lähteistä löytyy myös 
tulevaisuuden menestys. 


