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Uusia biopohjaisia 

tuotteita ja uutta 

liiketoimintaa 

 

Tuottavuutta digitaalisilla 

ratkaisuilla 

 

Kannattavaa 

ruoantuotantoa 

terveellisesti 

 

Elinvoimaa alueilla 

kiertotaloudesta 

 

Hyvinvointia aineettomista 

arvoista 

 

Päätöksenteon tuki 

 

 

 

 

 

120 M€ 

Liikevaihto 
 

1300  
Työntekijää 

25  
Toimipaikkaa Suomessa 

 

Pääkonttori Helsingissä 

 

Läsnä 11 kampuksella 

yliopistojen, tutkimus-

laitosten ja ammatti-

korkeakoulujen kanssa. 

30 M€ 

Viranomais- ja 

asiantuntijapalvelut 

Olemme yksi Suomen neljästä 

tilastoviranomaisesta. 

 

 
 

 

 

90 M€ 

Tutkimus- ja asiakastoiminta 
50 tutkimusprofessoria 

650 tutkijaa 

Kasvua ja 

hyvinvointia 

kestävästä 

biotaloudesta 
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Pohjoinen vihreä biotalous 

5. Vihreän biotalouden tuotteet, palvelut ja liiketoiminta 
• Puutuoteala 

• Vihreän rakentamisen konseptit ja kaupungistuminen 

• Metsien luonnontuotteet 

• Luonnon hyvinvointituotteet ja -palvelut 

1. Biomassan tuotanto 
• Biomassatuotannon 

kestävät lisäämiskeinot 

• Riskeihin varautuminen ja 

tuhojen hallinta 

• Monimuotoisuuden 

edistäminen 

• Täsmäjalostus 

 

 

 

3. Korjuu ja logistiikka 
• Digitalisaatio ja BigData 

• Hankintaketjut 

• Koneet ja laitteet 

• Ihmisen ja koneen välinen 

vuorovaikutus 

4. Biojalostus ja  

teolliset symbioosit 
• Raaka-aineen 

biojalostuspotentiaali 

• Biojalostusteknologiat 

• Teolliset symbioosit ja 

kiertotalous 

2. Biotalouden suunnittelu ja päätöksen teon tuki 
• Täsmätieto luonnonvaroista, niiden kehityksestä, käytöstä ja kysynnästä 

• Uusiutuvien luonnonvarojen sekä niihin perustuvien luontohyötyjen skenaariot 

• Maankäytön optimointi, satokuilujen sulkeminen ja riskien hallinta 

• Monimuotoisuus, kestävä kehitys ja yhteiskuntavastuu suunnittelussa 
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Ohjelmapäällikkö: Pasi Rikkonen, KTT, MMM (agr.) 

 1. Biotalouden kokonaiskestävyyden arviointi 

• Kokonaiskestävyyden ja kestävien ratkaisujen arviointi yhteiskuntatasolla 

• Kestävät teknologiat ja digitalisaatio elinkeinoissa ja yhteiskunnassa 

• Kokonaiskestävyyden arviointimenetelmien ja indikaattorien kehittäminen 

2. Markkinoiden toimivuus ja 

kansainvälinen kilpailukyky 

• Markkinainstituutiot ja  

-rakenteet 

• Kilpailullisuus, kasvu, vienti 

• Taloudellinen suoriutuminen 

• Globaalimarkkinoiden 

ennakointi 

3. Elinkeinorakenteen, 

yrittäjyyden ja alueiden muutos  

• Elinkeinorakenne, työvoima, 

omistajuus 

• Uusi yritystoiminta 

• Alueiden menestystekijät 

4. Ilmasto-, energia- ja 

luonnonvarapolitiikat 

• Ohjauskeinojen 

kustannustehokkuus 

• Politiikat ja koherenssi 

• Ennakointi ja 

vaikutusarvioinnit 

• Riskienarviointi 

  5. Luonnonvarojen käytön yhteensovittaminen 

• Aineettomien arvojen analysointi, terveys- ja hyvinvointivaikutukset 

• Luonnonvarojen monikäyttöisyyden ratkaisumallit ja työkalut 

• Eri käyttömuotojen yhteensovittaminen ja ratkaisumallien ennakointi 

• Kansalaiset ja kuluttajat 

Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa (BioSociety) 
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Metsä 150 

Puuntuotannon 

tehostaminen 

Raaka-ainetta  

biotaloudelle 

Metsien kestävä ja monitavoitteinen hyödyntäminen on 

biotalouden perustana 
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Metsien kasvun lisääminen on edellytys hakkuukertymien 

lisäämiselle kestävällä tavalla 
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Puuntuotannon keinot lisätä metsien kasvua ja puun 

saatavuutta 
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Ravinne- ja hiilitase hakkuualueilla 

 

 

 

 

• Suomessa korjuukelpoisen metsähakkeen (hakkuutähteet, pienpuu ja kannot) vuotuiseksi 

korjuumääräksi on arvioitu 12-21 milj m3/v riippuen mm. metsäteollisuuden puunkäytöstä, 

energiapuun hakkuutavasta. 

 

• Puunkorjuun yhteydessä kasvupaikalta poistuu ravinteita ja toisaalta hakkutähteiden 

sisältämät ravinteet ovat potentiaalinen kasvupaikan ravinnelähde 

 

.  
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Ravinnevähennykset  

2-7 kertaiset verrattuna 

runkopuukorjuuseen 

(Stupak et al. 2007, 

Helmisaari et al. 2014  
Wall & Hytönen 

2011 

työkalu, jonka avulla voidaan optimoida metsäbiomassan 

ekologisesti ja taloudellisesti kestävä käyttö (ravinteet, hiili, 

lajidiversiteetti, taloudellisuus) 

Hakkuutähteiden 

poiston vaikutus 

tilavuuskasvuus 

Helmisaari et al. 

2011 
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Metsäsuunnittelu ja metsävarannot -ryhmä 

9 

Tilastot Teemakartat 

Laskenta 
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      Asiakkaat 

Mittausjärjestelmä Kaukokartoitus Paikkatietoaineistot Tausta-aineistot 

Analyysityökalut 

Skenaariot 

MML MELA TuPa Metinfo 

MELA, EFDM, j, koealalaskentapalvelu,… 

EU, FAO, MMM, SMK, SYKE, metsäyhtiöt, Metsähallitus, MHY:t, 

metsäpalveluyritykset,  maakunnat, kunnat, energialaitokset…    
Metsäsuunnittelu ja metsävarannot (MESU) 
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VMI – Visio tulevaisuudesta 

10 17.8.2017 Kangas, Korhonen 

Valtakunta 

Maakunta 

Kunta 

Pienalue 

Menetelmä Data 

Maastokoealat 

+ Satelliittikuvat 

+ 3D materiaali 

Otanta 

Jälkiositus 

Pienanalue- 

estimointi 

Pienalue-estimointi 

Bayes-laskenta 

ohjaa 

ohjaa 
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Analyysityökalut – Visio tulevaisuudesta 
 

11 Packalen 

Kansallisiin, alueellisiin ja tilaustyönä 

tehtäviin yrityslaskelmiin 

• vaihtosuhdetarkastelut (esim. 

hakkuumahdollisuudet vs. 

ekosysteemipalvelut) 

• kestävyyden eri ulottuvuuksien 

pitkän aikavälin 

tulevaisuustarkastelut 

• suunnitelmien ja ohjelmien 

ympäristö- ja talousvaikutusten 

arviot 

• metsäresurssien optimaalinen 

allokaatio eri käyttömuotoihin ja 

tuotteisiin 
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Regulation: forest level objective and constraints

Sum of stands, full forest-stand interaction
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MELA ja J 

Automatisoidut metsikköskenaariot optimoinnissa    
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EFDM - 

Aluematriisimalli skenaarioiden simuloinnissa 
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Esimerkkejä projekteista 

• VMI2020 (prof. Annika Kangas) 

– uudet mittausteknologiat, 

kaukokartoitusteknologia, tilastolliset 

menetelmät, metsävaratiedon 

hyödyntäminen kaavoituksessa, tiedon 

jakelun ratkaisut 

• Diabolo (prof. Tuula Packalen) 

– Distributed, integrated and harmonised 

forest information for bio-economy 

outlooks) - hajautettua, integroitua ja 

yhtenäistä metsätietoa biotalouden 

ennakointiin 

– 33 partneria 25 Euroopan maasta 

• IC-FRA Kenya 

– VMI:n suunnittelu Keniaan, koulutus 

– vastaavia: Nepal, Vietnam, 

Kamputsea, Tansania, Myanmar 

 12 17.8.2017 Talous ja yhteiskunta 
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EFFORTEn (2016-2019) tavoitteena lisätä 

metsätalouden tehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä 

13 17.8.2017 

23 partners, 6 countries, total budget 4.2M€  
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Urapainuman mittausjärjestelmä 

Metsäkoneen automaattinen 

urapainuman mittausjärjestelmä 

1. Kerätään täsmätietoa 

maaperän ominaisuuksista 

2. Säädetään puun 

lähikuljetuksen ajoitusta ja 

kuormatraktorin reititystä  

3. Puunkorjuun laadun 

valvonta 
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MEOLO- projekti (2016-2018) 

MMM Metsätieto ja sähköiset palvelut – hanke 

Budjetti 1.15 M€ 

Luke, Arbonaut, Metsäteho, HY, ISY, GTK 
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Tukin päädyn kuvaus hakkuukoneella + 

kuvatulkinta – Iso potentiaali parantaa sahojen 

asiakaslähtöisyyttä ja tulosta 

15 17.8.2017 

Profile 

Epäpyöreys, ytimen epäkeskisyys, 

lenkous, laho, lujuus, tiheys, sydänpuu 

Laatukatkonta- projekti (2016-2018) 

Luke, ISY 

TEKES + Ponsse, Metsägroup, 

UPM, Savcor 

Budjetti 0.3 M€ 

ARVOKUUSI- projekti (2017-2020) 

Luke 

Maaseuturahoitus, JPJ-Wood, 

Kinnaskoski, Isojoen saha, John Deere, 

Komatsu 

Budjetti 0.3 M€ 
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Precision Forestry – täsmämetsätalous 

 Tarkan spatiaalisen tiedon avulla voidaan siirtyä kuviotason 

suunnittelusta mikro-kuvio- tai puutasolle. 

- Puuntuotannon tehokkuuden parantaminen 

- Ympäristövaikutusten vähentäminen 

- Metsäoperaatioiden tehokkuuden parantaminen 

 

 

 

16 
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Forest and 

agricultural 

residues 

Forest  

Agro 

PHWE Extracted Biomass Extract 

Metsänkasvatuksen, kasvintuotannon ja erilaisten 

sivuvirtojen perusteellinen asiantuntemus. 
 

Tavoitteena kehittää yhdisteiden alkuperäisen luonteen 

mahdollisimman hyvin säilyttäviä fraktiointimenetelmiä. 

RAW MATERIAL 

BIOMASS 

Fractionation 

Bioactive 

extracts 

EXTRACTION 
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Food from wood residues 

18 17.8.2017 
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Luonnontuoteala kasvussa  

19 17.8.2017 

Anne Ristioja & Esa Tikkanen, TEM 2016 

”Syksyn 2015 yritysbarometrin mukaan luonnontuotealan tulevaisuudennäkymät ovat 

varovaisen positiiviset. Uusia pienyrityksiä syntyy, ja jo toimivat yritykset hakevat aktiivisesti 

kasvua. Epävarma taloustilanne kuitenkin jarruttaa kehitystä: biotalouden mahdollisuuksiin 

uskotaan, mutta samalla kasvulle nähdään esteitä.” 
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Syötävien ja lääkinnällisten sienten 

puoliviljely 

17.8.2017 
Kuvat: Pyry Veteli, Esa Laine, Henri Vanhanen, Saila Mahilainen 
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 Syötävät sienet esim. 

 Siitake 

 Talvijuurekas (maitake) ja koppelokääpä (enokitake) 

 Vinokkaat (esim. osterivinokas) 

 

 Lääkinnälliset sienet esim.  

 Pakuri 

 Lakkakääpä (reishi) 

 Muut koivun käävät 

 

Viljelyssä olevat sienet sekä 

metsänomistajien koealat / 

tuotantoalueet 

21 17.8.2017 Teppo Tutkija 

1) Chang 2015, 2) 1)  Zhang 2016   2) Chang 2015 
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Puuvedet nousussa – tutkimushankkeissa tuetaan 

liiketoiminnan kehittämistä  profitability 

22 17.8.2017 

Finland is one of the largest producer of tree waters – Birch sap 



© Luonnonvarakeskus 23 17.8.2017 

Anne Ristioja & Esa Tikkanen, TEM 2016 

”Syksyn 2015 yritysbarometrin mukaan luonnontuotealan tulevaisuudennäkymät ovat 

varovaisen positiiviset. Uusia pienyrityksiä syntyy, ja jo toimivat yritykset hakevat aktiivisesti 

kasvua. Epävarma taloustilanne kuitenkin jarruttaa kehitystä: biotalouden mahdollisuuksiin 

uskotaan, mutta samalla kasvulle nähdään esteitä.” 
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https://www.luke.fi/wp-

content/uploads/2016/07/WoodBi

z-Julkilausuma-2016-englanti-

teksti.pdf 

 

WoodBiz 2016 
Communique   

https://www.luke.fi/wp-content/uploads/2016/07/WoodBiz-Julkilausuma-2016-englanti-teksti.pdf
https://www.luke.fi/wp-content/uploads/2016/07/WoodBiz-Julkilausuma-2016-englanti-teksti.pdf
https://www.luke.fi/wp-content/uploads/2016/07/WoodBiz-Julkilausuma-2016-englanti-teksti.pdf
https://www.luke.fi/wp-content/uploads/2016/07/WoodBiz-Julkilausuma-2016-englanti-teksti.pdf
https://www.luke.fi/wp-content/uploads/2016/07/WoodBiz-Julkilausuma-2016-englanti-teksti.pdf
https://www.luke.fi/wp-content/uploads/2016/07/WoodBiz-Julkilausuma-2016-englanti-teksti.pdf
https://www.luke.fi/wp-content/uploads/2016/07/WoodBiz-Julkilausuma-2016-englanti-teksti.pdf
https://www.luke.fi/wp-content/uploads/2016/07/WoodBiz-Julkilausuma-2016-englanti-teksti.pdf
https://www.luke.fi/wp-content/uploads/2016/07/WoodBiz-Julkilausuma-2016-englanti-teksti.pdf
https://www.luke.fi/wp-content/uploads/2016/07/WoodBiz-Julkilausuma-2016-englanti-teksti.pdf
https://www.luke.fi/wp-content/uploads/2016/07/WoodBiz-Julkilausuma-2016-englanti-teksti.pdf
https://www.luke.fi/wp-content/uploads/2016/07/WoodBiz-Julkilausuma-2016-englanti-teksti.pdf
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More information: 

Erkki Verkasalo 

erkki.verkasalo@luke.fi 
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References: Finnos Oy, LIMAB Oy, MICROTEC Inc. 

More information: 

Erkki Verkasalo 

erkki.verkasalo@luke.fi 
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Next generation wood products with technical 

modification -> long-term durability, aesthetics, 

cascading potential, side stream utilization  

More information: 

Veikko Möttönen 

veikko.mottonen@luke.fi 
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29 17.8.2017 Teppo Tutkija 

More information: 

Erkki Verkasalo 

erkki.verkasalo@luke.fi 



© Luonnonvarakeskus 

Cleantech as driver for future wood product 

industries – industrial synergy  

Boost in business turnover  

Bioeconomy 
Cleantech 

Raw material 

orientation  Process 

orientation  

Winning wood-based 
products and service of 
the future  

More information: 

Henrik Heräjärvi 

henrik.herajarvi@uef.fi 

mailto:henrik.herajarvi@uef.fi
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31 17.8.2017 31 17.8.2017 Teppo Tutkija 

Modular building elements 

• Mill manufacturing -> ready-to-assemble 

elements and components, fast building, high 

quality 

• Potential for controlled combing of different 

materials and good planning 

• Efficiency and mass tailoring to supply chains of 

building with wood 

• Suitability of wood materials in the core!  

31 17.8.2017 
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 Project Finnish Superwood   

Objective: study the effects of indoor wooden materials in an experimental 

testing platform on 1) human restoration and cognitive load with 

psychophysiological measurements, and 2) work vision and eye health 

related to computer work stress. 

The study is divided into four work packages (WP). With one year we will 

A) construct the testing platform by "house-hunting", designing and 

constructing the test rooms to study the health effects of indoor wooden 

materials (WP1) 

B) develop qualitative and quantitative methods to measure volatile organic 

compound (VOC) content and hygroscopic effects attributable to different 

wood materials (WP2) 

C) apply research funding for a multidisciplinary consortium to carry out WP3 

and WP4. In WP3 the effect of wooden materials in work office on 

physiological stress levels, cognitive loading and restoration are studied 

and analysed in collaboration with Tampere University of Technology 

(TUT) and University of Tampere (UTA). In WP4 work vision in the built 

test environment will be evaluated and eye health studied by UTA and 

Research and Development Centre for Ophthalmic Innovations (SILK). 
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 Project UBWGI   
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     Project UBWGI   
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Globaalit trendit ja metsäsektori 

 

 

Ilmastonmuutos 
• Ilmastopolitiikka lisää puun kysyntää 
• Toisaalta EU-politiikat tuovat epävarmuutta 

puun käytön kasvulle   
• Lisää Suomessa metsien kasvua, mutta 

samalla myös tuhoriskiä    

Luonnonvarojen 
niukkeneminen 
• Biotalous lisää puun 

kysyntää 
• Resurssitehokas tuotanto 

ja uudet tuotteet     
• Puun käyttö 

monipuolistuu          

 
 

Digitalisaatio 
• Lisää pakkausmateriaalien kysyntää 
• Luo kysyntää uusille tuotteille ja 

palveluille 

Luonnon  
monimuotoisuuden 
väheneminen 
• Metsien suojelupolitiikka, 

maankäyttöpolitiikka, jne.  
• EU-tason säännöskehitys ja 

metsien käytön hyväksyttävyys 

Maailmantalouden kasvu ja painopisteiden muuttuminen 
• Kysynnän kasvu Aasiassa nyt viennin veturina (mm. sellua ja sahatavaraa)  
• Suhdannesyklit ja maailmanpolitiikka heiluttavat kysyntää ja muuttavat kilpailuolosuhteita  
• Uudet markkinat: Intia, Iran jne.?     

Energian kysynnän kasvu 
• Lisää metsäenergian kysyntää 
• Kilpailuun  energiamuotojen välillä 

vaikuttavat suhteelliset hinnat 
/tukipolitiikka      

Väestönkasvu,    
kaupungistuminen 
• Lisää ja monipuolistaa  

puupohjaisten tuotteiden 
kysyntää  

   

 

 

36:  
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Globaalit megatrendit lisäävät metsiin ja puuhun 

perustuvien tuotteiden ja palveluiden kysyntää 

  

Puun käytön kasvun toteutumiseen vaikuttavat lopputuotteiden kysynnän epävarmuudet, tuotannon 

kansainvälinen kilpailukyky, puumarkkinoiden toimivuus kotimaassa ja lähialueilla 

 

Puulla on eniten määrällisiä kasvumahdollisuuksia lähivuosina: 

– Energiapuu metsäbioenergian tuotannossa (sähkö & lämpö & liikenne)   

– Puutuotteissa  (esim. liimapuuelementit) - rakentaminen kasvaa kaikkialla       

– Pakkauksissa  (ruoka-neste) – internet kauppa  

– Havusellussa  -  pehmopaperin, pakkausten ja erikoispapereiden tuotantoon sekä kemianteollisuuden 

tarpeisiin 

 

Kauempana tulevaisuudessa: biotuotteiden kehitys vähentää suhteellisesti puuntarvetta tuotteissa 

-     Integroituminen muihin teollisuuden aloihin syvenee   

- Metsäbioenergian tuotanto suuressa mittakaavassa jäänee välivaiheeksi 

- EU:ssa panostetaan sähköenergiaan, sen lähteinä edullisimpia aurinko, tuuli ja päästöttömänä jopa 

ydinenergia ovat edullisia.  

- Puutuotteissa komposiitit valtaavat alaa rakentamisessa ja sahauksen sivutuotteista, hakkeesta, 

purusta ja kuoresta on kannattavaa jalostaa uusia korkeamman jalostusasteen tuotteita    

- Pakkaukset kevenevät ja muuttuvat pakkaustarpeiden ja kuljetustapojen muuttuessa edelleen 

- Sellun käyttöä siirtyy enemmän tekstiileihin ja vähän kuitua käyttäviin sellun johdannaisiin 

- Tuotteita ”tulostetaan” (esim tekstiilit) lähellä kuluttajaa  
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