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1.  Metsätalous ja 1.  Metsätalous ja --teollisuusteollisuus

5050 sellu/paperisellu/paperi jaja nn 200200 muutamuuta tehdastatehdasta900 000 metsäomistajaa ja 2900 000 metsäomistajaa ja 2 -- 3 miljardin3 miljardin €€/v metsätulot/v metsätulot

Kuuluvat yhteen ja ovat tärkeitä SuomelleKuuluvat yhteen ja ovat tärkeitä Suomelle

5050 sellu/paperisellu/paperi jaja nn.. 200200 muutamuuta tehdastatehdasta
työllistävättyöllistävät nn.. 5050..000000 jaja välillisestivälillisesti 500500..000000

900.000 metsäomistajaa ja 2 900.000 metsäomistajaa ja 2 -- 3 miljardin 3 miljardin €€/v metsätulot/v metsätulot

miljoonaa m³miljoonaa m³

VuosikasvuVuosikasvu VuosikäyttöVuosikäyttö
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2.  Innovaatiot ja uusiutuminen2.  Innovaatiot ja uusiutuminen

BioenergiaBioenergia

 40% puusta ohjautuu lopuksi energiaksi40% puusta ohjautuu lopuksi energiaksi 40% puusta ohjautuu lopuksi energiaksi40% puusta ohjautuu lopuksi energiaksi

 70% uusiutuvasta energiasta metsäteollisuudesta 70% uusiutuvasta energiasta metsäteollisuudesta 

 Yhdistetty sähkön ja lämmön tuotantoYhdistetty sähkön ja lämmön tuotanto Yhdistetty sähkön ja lämmön tuotantoYhdistetty sähkön ja lämmön tuotanto

 Biopolttoainekehityshankkeet:Biopolttoainekehityshankkeet:

Bi di lBi di l BiodieselBiodiesel

 BioetanoliBioetanoli

 BioöljyBioöljy BioöljyBioöljy
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2.  Innovaatiot ja uusiutuminen2.  Innovaatiot ja uusiutuminen

BiomateriaalitBiomateriaalit

 RakentaminenRakentaminen

 PuurakenteetPuurakenteet

 PuukomposiititPuukomposiititpp

 PakkauksetPakkaukset

ShanghaiShanghai
EXPO 2010EXPO 2010

 RFID älytarratRFID älytarrat

 Puumuovikomposiitit Puumuovikomposiitit 
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Jäte Jäte Komponentti   Järjestelmä        HuippumuotoiluKomponentti   Järjestelmä        Huippumuotoilu



2.  Innovaatiot ja uusiutuminen2.  Innovaatiot ja uusiutuminen

Biokemikaalit ja nanoselluloosaBiokemikaalit ja nanoselluloosa

ElintarvikkeetElintarvikkeet
Päällysteet, muovitPäällysteet, muovit
ja pakkauksetja pakkaukset

LLääääkkeetkkeet
Paperi jaPaperi ja
puutuotteetpuutuotteet

KosmetiikkaKosmetiikkaKomposiititKomposiitit

ElektroniikkaElektroniikkaPinnoitteetPinnoitteet
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3.  Esimerkkinä UPM3.  Esimerkkinä UPM

UPM yhdistää bioUPM yhdistää bio ja metsäteollisuuden ja rakentaaja metsäteollisuuden ja rakentaa

The Biofore CompanyThe Biofore Company

UPM yhdistää bioUPM yhdistää bio-- ja metsäteollisuuden ja rakentaaja metsäteollisuuden ja rakentaa
uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta ..uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta ..

LiiketoimintaryhmätLiiketoimintaryhmätLiiketoimintaryhmätLiiketoimintaryhmät

PaperiPaperiEnergia ja selluEnergia ja sellu Tekniset materiaalitTekniset materiaalit

Uuden liiketoiminnan kehitysUuden liiketoiminnan kehitys

BiopolttoaineetBiopolttoaineet RFID älytarratRFID älytarratBiokemikaalitBiokemikaalit BiokomposiititBiokomposiititNanoselluloosaNanoselluloosa
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YhteenvetoYhteenveto

 Metsäteollisuus tuo hyvinvointia Suomeen Metsäteollisuus tuo hyvinvointia Suomeen 
jatkossakin, jos .. jatkossakin, jos .. 

 toimintaympäristö on kilpailukykyinen, toimintaympäristö on kilpailukykyinen, 
eli energia, puumarkkina ja logistiikka eli energia, puumarkkina ja logistiikka 

 tartutaan rohkeasti biotalouden tartutaan rohkeasti biotalouden 
mahdollisuuksiinmahdollisuuksiin

 Keskeisimmät innovaatioalueet ovat .. Keskeisimmät innovaatioalueet ovat .. 

 bioenergiabioenergia

 biomateriaalitbiomateriaalitb o a e aab o a e aa

 biokemikaalitbiokemikaalit

 Uusi biometsäteollisuus perustuu ..Uusi biometsäteollisuus perustuu ..

 uusiutuvaan kotimaiseen metsään uusiutuvaan kotimaiseen metsään 

 kierrätettäviin COkierrätettäviin CO22--sitoviin tuotteisiinsitoviin tuotteisiin

 metsäklusterin osaamiseenmetsäklusterin osaamiseen
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 kestävään kehitykseenkestävään kehitykseen
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