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ALKUSANAT 

 

Tämä raportti täydentää luontevasti Wood Academy -hankkeen (2011-2014) muita 

toimenpiteitä ja sisältöjä. Raportti tarjoaa puutuoteteollisuuden ja pienrakentamisalan 

toimijoille näkökulmia toimintaympäristön muutoksista ja mahdollisista kehityssuunnista. 

Puutuoteteollisuuden ja pienrakentamisen tila näyttää Kaakkois-Suomessa pääosin lupaavalta 

ja useat globaalit trendit tukevat alan uudistumista. 

 

Lämmin kiitos yhteistyöstä Wood Academy -hankkeen toimijoille ja rahoittajille. Erityisesti 

haluaisin kiittää Kouvola Innovationin Jukka-Pekka Kerosta, jonka asiantuntevat kommentit 

auttoivat työtämme eteenpäin ja syvensivät tietämystämme alan toimintakentästä Kaakkois-

Suomessa. 

 

 

 

Kouvolassa 30.6.2014 

 

Melina Maunula, DI, tutkija 

LUT Kouvola 
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TIIVISTELMÄ 
 

Wood Academy -raportti, WP 2 Wood Future Lab 

Puutuoteteollisuuden ja pienrakentamisen innovaatioympäristö ja tulevaisuuden 

mahdollisuudet Kaakkois-Suomessa  

 

Tämä raportti on kirjoitettu osana Wood Academy -hanketta ja sen tavoitteena on antaa 

kattava yleiskuva puutuoteteollisuuden ja pienrakentamisen nykytilasta ja tulevaisuuden 

mahdollisuuksista Kaakkois-Suomessa. Aihetta käsitellään hyödyntäen avoimen 

innovaatioprosessin näkökulmia ja analysoimalla alalla vallitsevaa innovaatioympäristöä 

sekä hahmottelemalla innovaatioympäristön ja -verkostojen mahdollisia kehityssuuntia.  

 

Alan nykytilanne kuvataan yritystasolla liiketoimintamallinäkökulmasta sekä verkostotasolla 

alueen toimijoiden väliseen yhteistyöhön perehtyen. Kaakkois-Suomen puualan vahvuuksia, 

heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia eritellään SWOT analyysissä. Metsäteollisuuteen 

vaikuttavia trendejä käsitellään raportissa kansainvälisellä, alueellisella ja poliittisella tasolla. 

Nykytilan kuvauksen ja trendikartoituksen pohjalta esitellään joitakin mahdollisia 

metsäteollisuuden muutoskuvia Kaakkois-Suomessa. Uusia liiketoimintakonsepteja 

puolestaan käsitellään hahmottelemalla liiketoimintamalleja trendikartoitukseen sekä 

potentiaalisiin kehittyviin yhteistyöverkostoihin nojaten. 

 

Johtopäätöksenä voidaan todeta useiden globaalien ja alueellistenkin trendien muovaavan 

puutuoteteollisuuden ja pienrakentamisen toimintaedellytyksiä Kaakkois-Suomessa. Useat 

muutostrendit voidaan alalla nähdä mahdollisuuksina. Ympäristöarvojen korostuessa ja 

ympäristölainsäädännön tiukentuessa puuraaka-aineen käyttö tulee muuttumaan yhä 

suositummaksi. Biotaloussiirtymän myötä muodostuu uusia verkostoja, jotka mahdollistavat 

innovaatioiden syntymisen toimialojen rajapinnoilla. Mahdollisuuksiin tarttuminen edellyttää 

kuitenkin yrityksissä uuden osaamisen omaksumista ja muutosta sekä yrityskulttuurissa että 

innovaatioprosesseissa. Puualan uudistumisen tueksi voidaan lisäksi sekä kansallisella että 

alueellisella tasolla tehdä linjauksia ja tukitoimia. 

 

 

 

Hakusanat: puutuoteteollisuus, pienrakentaminen, avoin innovaatio, liiketoimintamalli, 

metsäteollisuus, innovaatioverkosto, innovaatioekosysteemi, Kaakkois-Suomi 
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ABSTRACT 
 

Wood Academy report, WP 2 Wood Future Lab 

Eng. Innovation environment and future opportunities in wood product industry and 

small scale construction in South-East Finland 

 

This report is part of the Wood Academy project and it aims to give a comprehensive 

overview of the current state and future opportunities of wood product industry and small 

scale wood construction in South-East Finland. The subject is addressed using open 

innovation process insights as well as analysis of the existing state of the innovation 

environment. In addition the report outlines possible development trends for the innovation 

environment and innovation networks in the region. 

 

The current state of industry is outlined on enterprise level using a business model view and 

on network level by looking into co-operation and innovation networks in the region. Forest 

industry trends are discussed in the report on international, regional and political level. 

Future scenarios for the wood industry are outlined based on the description of current 

situation in the field in South-East Finland and the mapping of trends effecting the field. 

New business concepts are discussed by outlining business models, through utilising trend 

mapping as well as analysis of potential emerging innovation networks. 

 

The conclusion of this report include that multiple both global and regional trends are 

affecting the operating conditions of wood product industry and wood construction industry 

companies in South-East Finland.  Many of those trends can be seen as opportunities for the 

companies. As environmental values are emphasised and legislation tightens the use of wood 

as raw-material will become increasingly popular. The bioeconomy transition will provide 

new networks, which are going to enable innovations in the interfaces of different industries. 

To seize the opportunities the companies in the region must acquire new skills, as well as 

implement changes in their business culture and innovation processes. The renewal of the 

wood industry should also be supported by both national and regional measures.  

 

 

Keywords: wood product industry, small scale wood construction industry, open innovation, 

business model, forest industry, innovation networks, innovation ecosystem, South-East 

Finland 
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1 JOHDANTO 

 

Tämän raportin tavoitteena on antaa kattava yleiskuva puutuoteteollisuuden ja 

pienrakentamisen nykytilasta ja tulevaisuuden mahdollisuuksista Kaakkois-Suomessa. 

Metsäsektorilla on perinteisesti ollut merkittävä vaikutus Suomen talouteen ja Kaakkois-

Suomessa metsäteollisuuden asema on erityisen korostunut. Kaakkois-Suomessa 

metsäteollisuuden osuus tehdasteollisuuden bruttoarvosta on ollut vuonna 2012 yli puolet, 

Etelä-Karjalan maakunnassa 66 % ja Kymenlaaksossa 52 % (Metsäteollisuus ry. 2014; 

Tilastokeskus, 2014).  

 

Raportti on kirjoitettu osana alueellista Kymenlaakson ammattikorkeakoulun koordinoimaa 

Wood Academy -hanketta. Raportin teoriaviitekehys nojautuu avoimen innovaatioprosessin 

näkökulmiin sisältäen liiketoimintamallien käsittelyn sekä strategiseen ennakointiin. Puualan 

vallitsevan innovaatioympäristön analysointi ja sen mahdollisten muutossuuntien esilletuonti 

nähdään tärkeänä yritysten toimintaedellytysten parantamiseksi muuttuvassa 

toimintaympäristössä.  

 

Puutuoteteollisuuden ja puurakentamisen piirissä löytyy runsaasti kasvupotentiaalia ja monet 

globaalit trendit tukevat aloilla tapahtuvaa kehitystä. Koska puutuoteteollisuuden tuotteista 

70-80 % päätyy Suomessa rakennusteollisuuden käyttöön (Puuinfo, 2014) on luontevaa 

kytkeä puutuoteteollisuuden ja puurakentamisen tarkastelu yhteen. 

Puukerrostalorakentaminen ei ole Wood Academy -hankkeen fokuksessa eikä sitä täten 

erityisesti tuoda esiin, vaan rakentamisen pääpaino on pienrakentamisessa. Osa 

puutuoteteollisuuden tuotteista kuitenkin soveltuu puukerrostalorakentamiseen, joten täysin 

puukerrostalojen ja julkisten rakennusten yleistymiseen liittyvää trendiä ei voida sulkea pois 

tarkastelusta. Koska puutuoteteollisuuden ja pienrakentamisen alat ovat linkittyneitä sisältäen 

joitakin päällekkäisyyksiä, mutta myös ristiriitaisuutta, käytettään raportissa usein laajempaa 

termiä puuala. Puualalla tarkoitetaan tässä yhteydessä lähinnä puutuoteteollisuutta ja 

puurakentamista, jättäen tarkastelun ulkopuolelle metsätalouden sekä kemiallisen 

metsäteollisuuden. Puualaan linkitetään kuitenkin erialisia suunnittelupalveluita kuten 

arkkitehtipalvelut, sisustussuunnittelu, rakennesuunnittelu, ynnä muita vastaavia, siltä osin 

kuin ne välittömästi liittyvät puutuotteiden ja -ratkaisujen suunnitteluun ja toteutukseen. 
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Biotaloutta ja sen tarjoamia mahdollisuuksia tarkastellaan raportissa laajalti, sillä luonnosta 

yhteyttämisen seurauksena saatavaa uusiutuvaa materiaalia, kuten puuta, hyödyntävä 

tuotanto lasketaan bioliiketoiminnaksi ja täten osaksi kestävää biotaloutta. Samalla otetaan 

huomioon metsäklusterin kehittyminen laajemmaksi ja monipuolisemmaksi 

biotalousklusteriksi. Innovaationäkökulmasta kehittyvä biotalousklusteri tarjoaa moninaisia 

mahdollisuuksia, sillä radikaalit innovaatiot usein tapahtuvat juuri eri osaamis- ja toimialojen 

rajapinnoissa. Biotalouden vahvistuminen voidaan laskea nykytilanteessa sekä näkyvissä 

olevaksi trendiksi että mahdolliseksi tulevaisuuden kuvaksi uutena teollisuus- ja 

innovaatiorakenteena. Se tarjoaa myös lukuisia liiketoimintamahdollisuuksia ja uusia 

ansaintalogiikoita erilaisten prosessi- ja liiketoimintamalli-innovaatioiden kautta. 

 

1.1 Raportin tavoite ja rakenne 

 

Puutuoteteollisuuden ja pienrakentamisen nykytilaa ja tulevaisuuden mahdollisuuksia 

Kaakkois-Suomessa käsitellään hyödyntäen avoimen innovaatioprosessin näkökulmia, jotka 

esitellään raportin kappaleessa 2. Avoimen innovaation näkökulman vahvistamiseksi 

raportissa esitellään myös avoin ja kestävä liiketoimintamalli sekä tarkastellaan yhteistyötä ja 

verkostoja toimialojen rajat ylittävän innovoinnin kautta. Avoimen innovaation lisäksi 

teoriaviitekehykseen kuuluvat strategisen ennakoinnin ja skenaarioiden rakentamisen osa-

alueet kappaleessa 3.  

 

Puualan nykytilanne Kaakkois-Suomessa kuvataan kappaleessa 4 yritystasolla 

liiketoimintamallinäkökulmasta sekä verkostotasolla alueen toimijoiden väliseen 

yhteistyöhön perehtyen edeltävissä kappaleissa esitettyjä teoriaviitekehyksiä hyödyntäen. 

Tältä pohjalta esitetään kaakkoissuomalaisen puualan SWOT analyysi, jossa lyhyesti 

läpikäydään alan nykytilannetta vahvuuksien ja heikkouksien kautta ja alan tulevaisuutta 

mahdollisuuksien ja uhkien kautta. 

 

Metsäteollisuuteen vaikuttavia trendejä käsitellään raportissa kansainvälisellä, alueellisella ja 

poliittisella tasolla kappaleessa 5.1. Metsäteollisuuden mahdollisia muutoskuvia Kaakkois-

Suomessa esitellään puutuotealan ja pienrakentamisen kannalta kappaleessa 5.2. pohjautuen 

nykytilan kuvaukseen ja trendikartoitukseen. Kappaleessa 5.3. käsitellään uusia 

liiketoimintakonsepteja liiketoimintamalleja hahmottelemalla, trendikartoitukseen sekä 

potentiaalisiin kehittyviin yhteistyöverkostoihin nojaten. 
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Kappaleessa 6 esitetty katsaus kansainväliseen puualaan sitoo edellä tehdyn Kaakkois-

Suomeen kohdistuvan tarkastelun kansainväliseen kontekstiin. Monet puualaan vaikuttavat 

trendit ovat erittäin kansainvälisiä, mutta niiden vaikutukset ja kehityssuunnat voivat olla 

näkökulmasta riippuen hyvinkin erilaisia. Kappaleessa 7 puolestaan kuvataan 

biotalousstrategian tavoitteita ja puualan roolia biotaloussiirtymässä. Johtopäätöskappaleessa 

esitetään tärkeimpiä havaintoja raportin edeltävistä osiosta ja tarkastellaan niiden eri osioiden 

välisiä linkityksiä kattavan kokonaiskuvan luomiseksi. 

 

1.2  Wood Academy -hanke ja Wood Future Lab -työpaketti 
 

Tämä raportti on kirjoitettu osana Wood Academy -hankkeen Wood Future Lab -työpakettia. 

Wood Academy -hanke on Kymenlaakson ammattikorkeakoulun koordinoima ja Euroopan 

sosiaalirahaston (ESR), Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, 

Kouvolan kaupungin, Kymenlaakson ammattikorkeakoulun ja yksityisten organisaatioiden 

rahoittama. Hankeen toteutusaika on 1.5.2011-30.6.2014. Lappeenrannan teknillinen 

yliopisto on Wood Academy -hankkeessa osatoteuttajana. 

 

Hanke, kuten myös tämä raportti, keskittyy käsittelemään puualaa, tarkemmin 

puutuoteteollisuutta ja pienrakentamista Kaakkois-Suomessa. Hankkeen tavoitteiksi on 

asetettu projektisuunnitelmassa i) perustaa Wood Academy -osaamiskeskittymä, joka tutkii, 

kehittää, verkottaa ja edistää puutuoteteollisuuden ja pienrakentamisen uuden osaamisen 

kehittämistä alueellisesti ja kansainvälisesti, ii) järjestää uutta osaamista tuottavaa 

puutuoteteollisuuden ja pienrakentamisen koulutusta työttömäksi jääneille ammattilaisille, 

aloittaville yrittäjille ja yritysten henkilöstölle, iii) valmentaa puutuoteteollisuuteen ja 

pienrakentamiseen uusia, innovatiivisia yrittäjiä, iv) tuottaa avoimen innovaatiotoiminnan 

keinoin puutuoteteollisuuteen ja pienrakentamiseen uusia innovaatioita ja palvelukehitystä 

sekä v) tutkia innovaatiotoiminnan edellytyksiä ja kaupallistamisen edellytyksiä em. aloilla. 

 

Lappeenrannan teknillisen yliopiston Kouvolan yksikön (LUT Kouvola) tutkijat ovat 

keskittyneet edistämään tavoitteista viimeisenä mainittua. Tämän puutuoteteollisuuden ja 

pienrakentamisen nykytilan kuvaamiseen ja tulevaisuuden mahdollisuuksien kartoittamiseen 

sekä liiketoimintakonseptien hahmottelemiseen tähtäävän raportin lisäksi puualan 

innovaatioiden kaupallistamisen edellytyksiä ja käytäntöjä on tarkasteltu englanninkielisessä 

raportissa ”Conditions and practices of commercialisation of innovations in wood industry” 

(Maunula, 2014). Yhteistyössä Kymenlaakson ammattikorkeakoulun kanssa toteutettiin alan 
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nykytilaa ja tulevaisuuden näkymiä kartoittava kyselytutkimus keväällä 2012, jonka tulosten 

pohjalta julkaistiin hankkeen internetsivuilla (www.woodacademy.fi) ”Wood Academy -

kyselytutkimus – Kysely puu- ja rakennusalan yrittäjille” -raportti. 

 

1.3 Työn keskeisiä määritelmiä 
 

Biotalous: 

Biotaloudella tarkoitetaan taloutta, jossa biologisia resursseja maasta ja merestä sekä 

jätteistä, mukaan lukien elintarvikejätteet, käytetään teollisuuden raaka-aineena ja 

energiantuotannossa. Biotaloutta on myös biopohjaisten prosessien käyttö vihreässä 

liiketoiminnassa. (EU, 2012) 

 

Biotalouden tavoitteena on vähentää riippuvuutta fossiilisista luonnonvaroista, ehkäistä 

ekosysteemin köyhtymistä sekä edistää talouskehitystä ja luoda uusia työpaikkoja kestävän 

kehityksen periaatteiden mukaisesti. Suomen tärkeimmät uusiutuvat luonnonvarat ovat 

metsien, maaperän, peltojen, vesistöjen ja meren biomassa eli eloperäinen aines sekä makea 

vesi. Biotalous ei ole uusi toimiala, vaan se yhdistää monia alkutuotannon ja 

jalostustoiminnan aloja sekä lopputuotteiden markkinoita. Ominaista tälle alalle on 

uusiutuvien biopohjaisten luonnonvarojen ja ympäristöä säästävän puhtaan teknologian 

käyttäminen sekä materiaalien tehokas kierrätys. Maailman väestön nopean kasvun, ehtyvien 

luonnonvarojen sekä luonnon hupenevan monimuotoisuuden ja ilmastonmuutoksen kautta 

biotaloudesta tulee muodostumaan tulevaisuudessa vahva kilpailuetu. Siirtymistä 

biotalouteen edistävät omalta osaltaan edelleen kasvava ympäristötietoisuus sekä tiukentuva 

lainsäädäntö. (Biotalous, 2014) 

 

Puurakentaminen: 

Rakentamisessa puuta käytetään muun muassa runkorakentamiseen, sisustukseen, 

pihapiirirakentamiseen sekä työmaa-aikana muotteihin ja muihin väliaikaisiin tarkoituksiin. 

Puurakentamisen toimijoita ovat talotehtaat, teolliset jatkojalostajat kuten liimapuu ja 

rakennuspuusepänteollisuus (kuten kalusteet, ikkunat ja ovet), huonekaluvalmistajat sekä 

kuljetusvälineiden ja pakkausten valmistajat sekä ”tee-se-itse” asiakkaat. (Metsäteollisuus ry, 

2013)  
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Metsäteollisuus: 

Metsäteollisuus jaetaan mekaaniseen eli puutuoteteollisuuteen ja kemialliseen 

metsäteollisuuteen. 

 Mekaaninen metsäteollisuus koostuu saha-, vaneri-, lastulevy-, kuitulevy-, 

rakennuspuutuote- ja puusepänteollisuudesta sekä puutaloteollisuudesta.  

 Kemiallinen metsäteollisuus jakautuu puolestaan selluteollisuuteen sekä paperin ja 

kartongin valmistukseen 

(Maa- ja metsätalousministeriö, 2014)   

 

Biojalostamo: 

Biojalostamokonsepti on prosessi, jossa CO2-neutraali biomassa fraktioidaan ja/tai 

muunnetaan energiaksi, kemikaaleiksi tai muiksi biomateriaaleiksi. Prosessin tavoite on 

maksimoida biomassasta saatava arvo ja minimoida jätteen syntyminen (Alén, 2011, s. 56). 

 

Kokonaisuudessaan biojalostamokonseptit pyrkivät hiilineutraaliuteen ja mahdollistavat 

kemikaalituotteiden ja prosessien suunnittelua siten, että voidaan vähentää tai eliminoida 

ihmisille tai ympäristölle vaarallisten aineiden käyttöä käyttämällä ympäristöä säästäviä 

materiaaleja ja älykkäitä valmistustapoja (Aalto -yliopisto, 2014).  
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2 INNOVAATIOPROSESSIT: AVOIN INNOVAATIO 
 

Avoimen innovaation hyödyt on laajalti tunnistettu viimeaikaisessa kirjallisuudessa. 

Trendinä on ollut, että yhä enemmän yritykset ovat siirtyneet innovoinnissa kohti yhteistyötä 

yli organisaation rajojen. Tämän päivän nopeasti muuttuva toimintaympäristö asettaa 

yrityksille täysin uudenlaisia selviytymisvaatimuksia. Kyetäkseen sopeutumaan 

toimintaympäristön muutoksiin tulee yritysten hyödyntää organisaation sisäisen tutkimus- ja 

kehitystoimintojen lisäksi ulkoisia tiedon ja teknologian lähteitä. Hyödyntämällä ulkoisia 

lähteitä, yritykset voivat luoda merkittävää lisäarvoa. (Martinez, 2014) 

 

2.1 Suljetusta avoimeen innovaatioon 
 

Perinteisesti yritykset ovat luottaneet tiukasti omiin tutkimus- ja kehitystoimintoihinsa eli 

ovat suosineet niin kutsuttua suljettua innovoinnin mallia. Suljetun innovoinnin malli 

tarkoittaa sitä, että kaikki innovaatiot syntyvät yrityksen omassa kontrollissa. (Brunswicker 

ja Hutschek, 2010) Tämän mallin mukaan yrityksen tulee itse luoda ideat, kehittää niitä, 

valmistaa tuotteet, markkinoida ja toimittaa tuotteet markkinoille. (Chesbrough, 2003) 

Kuvassa 1 on esitettynä Chesbrough:n (2003) näkemys suljetusta innovaatiosta. Kuten 

kuvasta ilmenee, niin kaikki tutkimus- ja kehitysprojektit syntyvät yrityksen rajojen sisällä. 

Ne myös saatetaan markkinoille vain ja ainoastaan yrityksen omia kanavia pitkin.  

  

 

Kuva 1. Suljetun innovaation malli. (Chesbrough, 2003) 
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Avoimen innovoinnin malli tarjoaa puolestaan uuden älykkään viitekehyksen yritysten 

strategiaksi tehdä tulosta innovaatioista. Tämä malli tukee yrityksiä sopeuttamaan niiden 

innovaatiomallit ja -prosessit käyttämään tiedon tulo- ja menovirtoja kiihdyttämään yrityksen 

sisäistä innovointia sekä laajentamaan markkinoita innovaatioiden ulkoiseen käyttöön. 

Yrityksen näkökulmasta tiedon tulo- ja menovirrat voivat ilmetä missä vaiheessa tahansa 

yrityksen innovaatioiden arvoketjua. Avoimen innovoinnin prosessit voidaan jakaa kolmeen 

arkkityyppiin, joita ovat ulkoa sisälle prosessit, sisältä ulos prosessit sekä näiden yhdistelmä. 

Ulkoa sisälle prosesseissa yritys pyrkii rikastamaan sen omaa tietopohjaa integroimalla 

toimittajia, asiakkaita ja muita ulkoisia tiedon lähteitä. Sisältä ulos -prosesseissa yritys taas 

kaupallistaa sisäisesti kehitetyt ideat ja teknologiat, eikä siten itse saata niitä tuotteiksi asti. 

Yhdistelmä prosesseissa yritys rakentaa voimakkaat siteet innovaatioverkoston partnereihin 

ja sitä kautta tekee yhteistyötoimintaa. (Brunswicker ja Hutschek, 2010) 

 

2.2 Avoimen innovaation määritelmä 
 

Avoimen innovaation käsitteen luoja Henry Chesbrough määrittelee käsitteen tarkoittava 

sitä, että yritykset voivat ja niiden pitää hankkia ideoita sisäisten kehitys- ja 

tutkimustoimintojen lisäksi yrityksen ulkopuolisista lähteistä. Tämän lisäksi määritelmän 

mukaan ideat voidaan viedä markkinoille joko yrityksen sisäisiä tai ulkopuolisia reittejä 

pitkin. Avoimen innovaation prosessit yhdistävät hankitut sisäiset ja ulkoiset ideat 

arkkitehtuureiksi ja järjestelmiksi, joiden vaatimukset liiketoimintamalli määrittelee. 

(Chesbrough, 2003) 

 

Euroopan avoimen innovaation verkosto (the Open Innovation network) puolestaan 

määrittelee avoimen innovaation tarkoittavan jatkuvaa muutosta. Tarkoituksena avoimella 

innovoinnilla on luoda talouden kasvua hyödyntämällä sisäisiä ja ulkoisia ideoita sekä 

sisäisiä että ulkoisia polkuja tuotteiden kaupallistamiseksi. Avoimella innovaatiotoiminnalla 

voidaan tukea yhteiskunnallista kehitystä ja parantaa kilpailukykyä omaksumalla uusia 

kyvykkyyksiä ja hallitsemalla sisäistä ja ulkoista tietoa avoimen innovoinnin prosesseissa. Se 

kiihdyttää tiedon- ja teknologianvaihtoa luoden samalla uusia liiketoimintamahdollisuuksia 

perinteisillä tai täysin uusilla alueilla. Tämä uusi innovaatioparadigma pohjautuukin 

avoimuudelle ja jatkuvalle vuorovaikutukselle sekä yhteistyölle eri toimijoiden kesken 

innovaatio ekosysteemissä. Toimijoita voivat olla niin toimittajat, käyttäjät, asiakkaat, 

yliopistot, tutkimusinstituutiot kuin kilpailijat. (Boisselier, 2014) 
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Edellä esitettyjen määritelmien mukaisesti, kuvasta 2. voidaan havaita, että tutkimus- ja 

kehitysprojektit voivat ilmaantua myös yrityksen ulkopuolelta innovaatioprosessin eri 

vaiheissa. Yritys voi hankkia immateriaalioikeuksia (intellectual property, IP) lisensoinnin 

kautta sen rajojen ulkopuolelta tai se voi vastaavasti lisensoida omia kehittämiään 

immateriaalioikeuksia muille toimijoille. Tutkimus- ja kehitysprojektien tulokset eivät 

myöskään aina päädy markkinoille yrityksen sisäisen prosessin kautta sen 

kohdemarkkinoille, vaan ne voidaan saattaa markkinoille yrityksen ulkopuolelta. Sen lisäksi 

yritys voi saattaa omaa teknologiaansa markkinoille esimerkiksi spin-offien kautta tai se voi 

hankkia ulkopuolelta kokonaisia tuotteita esimerkiksi yhteisbrändayksen kautta.  

 

 

Kuva 2. Avoin innovaatiomalli. (Boisselier, 2014) 

 

Avoimelle innovaatiolle on kirjallisuudessa tarjolla useita muita toisistaan hieman 

poikkeavia määritelmiä. Yhteistä määritelmille on kuitenkin se, että avoimella innovaatiolla 

tarkoitetaan yrityksen rajojen ylittämistä innovaatioprosessissa. Avoimella innovaatiolla 

tarkoitetaan siten ulkoisten ideoiden ja markkinointikanavien hyödyntämistä yrityksen 

sisäisessä tutkimus- ja kehittämistoiminnassa uusien innovaatioiden luomiseksi ja 

kaupallistamisen edistämiseksi. Voidakseen hyödyntää ulkopuolisia tiedon lähteitä, on 

yrityksen kyettävä muuttamaan liiketoimintamalliaan ja luotava uusia liiketoimintamalleja 

vanhojen rinnalle. Monissa avoimen innovaation määritelmissä korostetaan myös 

organisaatioiden välistä yhteistyötä. Yhteistyöllä avoimen innovaation yhteydessä ei 
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tarkoiteta siten vain innovaatioiden ja ideoiden siirtämistä, vaan niiden luomista ja 

hyödyntämistä yhdessä. (Torkkeli et al., 2007) 

 

2.3 Liiketoimintamalli 
 

Liiketoimintamalliosion ensimmäisessä kappaleessa esitellään yksinkertainen määritelmä 

yrityksen liiketoimintamallista. Tämän jälkeen luodaan katsaus avoimeen sekä kestävään 

liiketoimintamalliin. 

 

2.3.1 Liiketoimintamallin määritelmä 

 

Casadesus-Masanell ja Ricart (2010) määrittelevät liiketoimintamallin olevan kuin ”tarina”, 

joka kertoo, kuinka yritys toimii ja keitä yrityksen asiakkaat ovat. Se kertoo myös, kuinka 

yritys luo arvoa asiakkaalle ja itselleen, sekä kuinka arvoa toimitetaan asiakkaalle sopivaan 

hintaan. Näiden lisäksi liiketoimintamalli määrittelee yrityksen ansaintalogiikan, joka 

puolestaan linkittyy arvonluontiin asiakkaalle. Yksinkertaisuudessaan liiketoimintamalli 

kertoo, kuinka yritys ansaitsee luomalla asiakkaalle arvoa. (Casadesus-Masanell ja Ricart, 

2010) 

 

Liiketoimintamallin voidaankin siten katsoa olevan kuin kone. Koneella, kuten autolla, on 

aina uniikki toimintalogiikka, jonka mukaisesti se toimii luoden arvoa käyttäjälleen. Eri 

autoissa on eri moottorit ja vaihteistot luoden eri tavalla arvoa sidosryhmilleen, ensisijaisesti 

auton käyttäjille. Kuten autoissa, niin liiketoimintamalleissakin tulee ymmärtää eri osien 

väliset suhteet ja niiden vaikutus toisiinsa. (Casadesus-Masanell ja Ricart, 2010). 

 

Osterwalder ja Pigneur (2010) määrittelevät liiketoimintamallin yksityiskohtaisemmin 

koostuvan yhdeksästä eri osa-alueesta, joista jokainen on tärkeä ymmärtää, kun puhutaan 

muutoksista liiketoimintamallissa esimerkiksi avoimen innovoinnin yhteydessä. Nämä osa-

alueet kattavat neljä liiketoiminnan pääaluetta, joita ovat asiakkaat, tarjooma, infrastruktuuri 

ja taloudellinen elinkelpoisuus. Liiketoimintamalli on siten kuin toimintasuunnitelma 

yrityksen strategian implementoimiseksi organisaation rakenteen, prosessien ja järjestelmien 

läpi. Edellä mainitut yhdeksän liiketoimintamallin osa-aluetta ovat puolestaan 

asiakassegmentit, arvolupaus, kanavat, asiakassuhteet, avainresurssit, avaintoiminnot, 

avainkumppanuudet, tulovirrat ja kustannusrakenne. Kuvassa 3 on esitettynä Osterwalderin 
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ja Pigneurin näkemys liiketoimintamallista kanvaasin muodossa. (Osterwalder ja Pigneur, 

2010) 

 

 

Kuva 3. Liiketoimintamallin kanvaasi. (Osterwalder ja Pigneur, 2010) 

 

Asiakassegmentit määrittelevät eri ihmisryhmät tai organisaatiot, joita yritys pyrkii 

tavoittamaan ja palvelemaan. Palvellakseen paremmin asiakkaita, yrityksen tulee ryhmitellä 

asiakkaat selvästi erotettavissa oleviin segmentteihin, joiden jäsenillä on yhtenevät tarpeet. 

Näistä segmenteistä yrityksen tulee valita ne, joita se pyrkii palvelemaan. Kun tämä päätös 

on tehty, voidaan liiketoimintamalli suunnitella huolellisesti näiden vahvasti ymmärrettyjen 

segmenttien ympärille. (Osterwalder ja Pigneur, 2010)   

 

Arvolupaus koostuu tuotteista tai palveluista, joilla pyritään luomaan arvoa tietylle 

asiakaskunnalle. Tämä arvolupaus ja siihen linkittyvät tuotteet ja/tai palvelut on räätälöity 

tiettyä asiakassegmenttiä varten. Arvolupaus voidaankin käsittää hyötykokonaisuutena, jota 

yritys asiakkailleen tarjoaa. (Osterwalder ja Pigneur, 2010)   

 

Kanavat kertovat, kuinka yritys saavuttaa eri asiakassegmentit ja kommunikoi niiden kanssa 

ja kuinka yritys toimittaa arvolupauksensa asiakkailleen. Kanavia ovat kaikki yrityksen ja 
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asiakkaan väliset kohtaamispisteet ja ne ovat siten tärkeä osa asiakaskokemuksen luomisessa. 

Kanavien tarkoitus on tarjota asiakkaalle lisää tietoa yrityksen tuotteista tai palveluista, 

mahdollistaa tuotteiden ostaminen ja tarjota myynnin jälkeistä asiakastukea. (Osterwalder ja 

Pigneur, 2010)   

 

Asiakassuhteet määrittelevät yrityksen suhteen asiakassegmentteihin. Yrityksen tulee 

päättää, minkälaisen suhteen se haluaa luoda jokaiseen asiakassegmenttiin. Suhteiden 

luonteet voivat olla henkilökohtaisia, yhteisöllisiä tai automatisoituja. Yrityksen suhteet eri 

asiakassegmentteihin voivat vaihdella. (Osterwalder ja Pigneur, 2010)   

 

Avainresurssit ovat resursseja, joita yritys tarvitsee tuottaakseen tarjoamiaan tuotteita tai 

palveluita. Avainresursseja on monenlaisia ja ne voivat olla fyysisiä, aineettomia, 

taloudellisia tai henkilöstöresursseja. Esimerkkejä avainresursseista ovat: tieto, toimitilat, 

varat ja henkilökunta. (Osterwalder ja Pigneur, 2010)   

 

Avaintoiminnot ovat toimintoja, joita liiketoimintamalli vaatii toimiakseen. Nämä ovat 

yrityksen kannalta tärkeimpiä toimintoja liiketoiminnan toimivuuden kannalta. 

Avaintoimintoja tarvitaan arvolupauksen tuottamiseen ja toimittamiseen. Esimerkiksi 

ohjelmistoyritykselle avaintoiminto on ohjelmistojen kehittäminen. (Osterwalder ja Pigneur, 

2010)   

 

Avainkumppanuudet liiketoimintamallin elementtinä kuvaavat suhteita toimittajiin ja muihin 

yrityksen kumppaneihin, joilla on kriittinen merkitys sen liiketoimintamallin toimivuuden 

kannalta. Kumppanuuksia luodaan optimoimaan liiketoimintamallia, vähentämään riskejä tai 

hankkimaan resursseja, joita ei ole omasta takaa. Kumppanuudet voidaan jakaa neljään 

kategoriaan, joita ovat strategiset allianssit ei-kilpailevien yritysten välillä, strateginen 

kumppanuus kilpailijoiden välillä, yhteistyöyritykset kehittämään uutta liiketoimintaa, ja 

ostaja-toimittaja suhteet varmistamaan luotettavat toimitukset. (Osterwalder ja Pigneur, 

2010)   

 

Kustannusrakenne käsittää kustannukset, joita liiketoimintamalli vaatii toimiakseen. 

Kustannusrakenne on helppo muodostaa, kun tiedetään avainasiakkaat, avainkumppanit ja 

avaintoiminnot. Kustannusrakenne on voimakkaasti sidonnainen liiketoimintamalliin. 

(Osterwalder ja Pigneur, 2010) 
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Tulovirrat kertovat, kuinka paljon eri asiakassegmentit tuottavat yritykselle rahaa. Eri 

segmenteiltä on mahdollista saada erisuuruisia tulovirtoja, mikä johtuu hinnoittelun tyypistä. 

Tulovirtoja on kahdenlaisia: kertaluontoisia ja toistuvia. (Osterwalder ja Pigneur, 2010) 

 

2.3.2 Avoin liiketoimintamalli 

 

Avoimen innovaation menetelmiä voidaan hyödyntää tuote- ja palveluinnovaatioiden osalla 

hakemalla ideoita organisaation rajojen ulkopuolelta tai lisensoimalla yrityksen omia ideoita. 

Pelkästään tuote- ja palveluinnovaatiot eivät kuitenkaan riitä takaamaan joustavuutta ja 

muuntautumiskykyä muuttuvassa toimintaympäristössä. Kokonaisvaltaisemmat muutokset 

yrityksissä edellyttävät prosessi- ja liiketoimintamalli-innovaatioita ja liiketoimintamallin 

innovointiprosessi ei ole vain tietyn osaston tehtävä, vaan siihen vaaditaan laaja-alaisesti 

koko organisaatiota. (Chesbrough, 2006) 

  

Avoimen innovaatiotoiminnan perusteiden toteuttaminen eli ulkoisten ideoiden ja 

teknologioiden hyödyntäminen sekä omien käyttämättömien ideoiden tarjoaminen 

ulkopuolisille organisaatioille edellyttää toimiakseen yrityksen liiketoimintamallin 

avaamista. Avaamalla oman liiketoimintamallinsa yritys mahdollistaa suuremman määrän 

ulkoisia ideoita ja teknologioita virtaamaan rajojensa sisälle mahdollistaen yhtälailla 

yrityksen sisäistä tietämystä virtaamaan ulospäin. Avoin liiketoimintamalli tarjoaa avoimen 

innovaatiotoiminnan kautta kustannussäästöjä innovointiin, ideoiden nopeampia 

markkinoille saattamisaikoja sekä riskin jakamista muiden toimijoiden kanssa. (Chesbrough, 

2006) 

 

Liiketoimintamallin avaamista puoltavat tehokkaamman innovoinnin lisäksi viimeaikaiset 

liiketoimintaympäristön muutokset, joiden seurauksena teknologian kehityskustannukset 

ovat kasvaneet voimakkaasti ja samanaikaisesti tuotteiden elinkaaret lyhentyneet. 

Lyhentyneet tuotteiden elinkaaret näkyvät yritysten pienempinä tulovirtoina ja teknologian 

kustannusten kasvu puolestaan kustannusrakenteen muutoksina. Näiden tekijöiden seuraus 

on ollut voittojen pienentyminen. Liiketoimintamallin avaaminen vähentää teknologian 

kehittämiseen kuluvia kustannuksia sekä aikaa hyödyntämällä ulkoista tutkimus- ja 

kehitystoimintaa. Tuotteiden elinkaarten lyhenemisistä aiheutuvia tuottoja korvaa puolestaan 

omien teknologioiden lisensointi yrityksen ulkopuolelle. (Chesbrough, 2006) 
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Kuva 4. Suljettu ja avoin liiketoimintamalli. (Chesbrough, 2006) 

 

Kuvassa 4 on esitetty suljetun ja avoimen liiketoimintamallin periaatteelliset erot. 

Perinteisessä suljetussa liiketoimintamallissa yritys kehittää tuotteet omien tutkimus- ja 

kehitystoimintojensa kautta ja saattaa ne markkinoille omia kanaviaan pitkin. Avoimessa 

liiketoimintamallissa yritys ei tuota teknologioita yksin, vaan käyttää hyödykseen myös 

ulkoisia lähteitä. Se ei myöskään vie tuotteita markkinoille vain ja ainoastaan omia 

kanaviaan pitkin, vaan sen sijaan lisensoinnin, spin-offien ja myynnin kautta toimittaa 

tuotteita markkinoille saaden näin lisätuloja. 

 

2.3.3 Kestävät liiketoimintamallit 

 

Kestävät liiketoimintamallit pyrkivät menemään pelkkää taloudellisen arvon tuottamista 

pidemmälle. Näihin liiketoimintamalleihin sisältyy arvon muiden muotojen huomioon 

ottaminen laajemmalle joukolle sidosryhmiä. Määritelmän mukaan kestävät 

liiketoimintamallit luovat kilpailuetua laajemmalla asiakkaan kokemalla lisäarvolla, edistäen 

samalla yrityksen ja yhteiskunnan kestävää kehitystä. Kestävät liiketoimintamallit käyttävät 

sekä ekosysteemitason järjestelmiä että yritystason näkökulmia määrittelemään yrityksen 

tarkoitusperiä sekä mittaamaan suorituskykyä, huomioon ottaen laajan joukon sidosryhmiä. 
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Määritelmän mukaan huomioon otettavat sidosryhmiksi luetaan mukaan myös ympäristö ja 

yhteiskunta. (Bocken et al., 2013) 

 

Esimerkkinä kestävistä liiketoimintamalleista on tuotepalvelujärjestelmä (product service 

system, PSS). Tämä liiketoimintamalli siirtää liiketoiminnan painopisteen fyysisten 

tuotteiden suunnittelusta, tuottamisesta ja myymisestä tuotteiden järjestelmän myymiseen 

sekä palveluihin vastaamaan asiakkaiden erityisvaatimuksia. Tuotepalvelujärjestelmän 

liiketoimintamallilla on mahdollista tuottaa ympäristöhyötyjä sisäistämällä yrityksen sisällä 

negatiivisia ympäristö- ja sosiaalisia vaikutuksia, jotka liittyvät tuotteiden hankintaan. 

(Bocken et al., 2013)  

 

Kestävien liiketoimintamallien edellytys on, että ne ovat paitsi taloudellisesti kestäviä myös 

ympäristövaikutustensa ja sosiaalisten vaikutustensa puolesta kestäviä. Päämäärä kestävissä 

liiketoimintamalleissa on tunnistaa ratkaisuja, jotka mahdollistavat yrityksiä hankkimaan 

taloudellista arvoa luoden samanaikaisesti ympäristö- ja sosiaalista arvoa. (Bocken et al., 

2013) 

 

2.4 Yhteistyö ja verkostot: Toimialojen rajat ylittävä innovointi 

 

Yhteistyösuhteet ovat erilaisia pitkäaikaisia yritysten välisiä, ihmissuhteisiin perustuvia, 

sopimuksia spot-markkinoiden eli välittömän vaihdon markkinoiden ja hierarkkisten 

yritysintegraatioiden välillä. Yritysten liiketoimintayhteistyöstä saatava kilpailukyky on 

riippuvainen siitä, missä määrin yritys saavuttaa yhteistyölle asetettuja tavoitteita. Yhteistyön 

kautta tavoiteltavat hyödyt ovat jaettavissa kahteen eri kategoriaan: taloudellisiin ja ei-

taloudellisiin tavoitteisiin. Yhteistyöstä tavoiteltavia taloudellisia hyötyjä ovat kustannusten 

alentaminen ja liikevaihdon kasvattaminen. Ei-taloudellisia hyötyjä ovat puolestaan 

liiketoimintaan liittyvien riskien vähentäminen ja muut ei taloudelliset hyödyt kuten tiedon ja 

osaamisen siirtäminen osapuolelta toiselle. (Leick, 2011) 

 

Verkostot voidaan määritellä useamman toimijan välisiksi vaihdantasuhteiksi. Markkinat 

voidaan määritelmän perusteella kuvata sosiaalisena järjestelmänä ja teollisina suhteina 

esimerkiksi asiakkaiden, toimittajien, kilpailijoiden, perheiden ja ystävien välillä. 

Verkostosuhteen luonne toimijoiden välillä vaikuttaa niiden strategisiin päätöksiin. Verkostot 

pitävät sisällään resurssien vaihdantaa sen jäsenten välillä. (Coviello ja Munro, 1997) 

Verkostosuhteet tarjoavat yritykselle mahdollisuuden päästä käsiksi yrityksen omia 

resursseja täydentäviin resursseihin ja auttaa hyödyntämään mittakaavaetuja sekä 
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synergioita. Lisäksi verkostot tarjoavat jäsenelleen kilpailuetua transaktiokustannusten 

pienentymisen, riskin jakamisen ja lisääntyneen tiedon vaihdannan kautta. Verkostoihin 

liittyminen voi myös toimia motivoivana tekijänä yritysten kansainvälistymiseen. (Leick, 

2011) 

 

Avoimeen innovaatiotoimintaan liittyvään yhteistyön ja verkostojen kautta toteutettavaan 

ulkoisten innovaatioiden etsintää varten on luotu niin sanottu toimialojen rajat ylittävä 

innovaatioprosessin malli. Toimialojen rajat ylittävä innovaatioprosessi sisältää kolme 

päävaihetta ja se sisältyy yrityksen konseptien kehitysvaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa 

määritellään konkreettinen ongelma tietyltä toimialalta ja teknologian alueelta. Toisessa 

vaiheessa etsitään analogisia ratkaisuja ongelmaan. Kolmannessa ja viimeisessä vaiheessa 

ratkaisuja arvioidaan teknologian ja markkinoiden näkökulmasta. Eri toimialojen rajojen 

ylittävällä innovaatioiden etsinnällä on suurin merkitys organisaatioiden kriittisille 

kyvykkyyksille, jotka ovat elintärkeitä yrityksen menestyksen ja arvonluonnin näkökulmasta. 

Kuvassa 5 havainnollistetaan edellä kuvattua toimialojen rajat ylittävää innovaatioprosessia. 

(Brunswicker ja Hutschek, 2010) 

 

 

Kuva 5. Toimialojen välinen innovaatioprosessi. (Brunswicker ja Hutschek, 2010) 

 

Toimialojen rajat ylittävä innovaatioiden haku jaetaan neljään ulottuvuuteen, joita ovat 

innovaatioiden hakukenttä, hakualue, hakupäämäärä ja hakumetodi.   
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 Hakukenttä kuvaa markkinatrendejä ja potentiaalisia arvolupauksia, jotka tuottavat 

arvoa olemassa oleville tai potentiaalisille tulevaisuuden asiakkaille. Tämä dimensio 

myös yhdistää organisaation teknologisen kyvykkyyden markkinoiden tapaan 

toimia.  

 Hakualue puolestaan antaa vastauksia kysymykseen, mistä etsiä innovaatioita. Se 

kuvaa eri toimialojen ratkaisujen potentiaalia, joka puolestaan osoittaa 

rakenneyhtäiset suhteet tavoiteltuun yritykseen. Abstraktien markkinatoimintojen 

rakenteelliset yhtäläisyydet lisäävät toimialan houkuttelevuutta. Teknologinen 

etäisyys tai läheisyys puolestaan vaikuttaa myös eri toimialojen houkuttelevuuteen.  

 Hakupäämäärä määrittelee, mitä yritys tavoittelee etsinnällä. Se voi esimerkiksi 

tavoitella suurta määrää raakaideoita. Se, mitä yritys tavoittelee, riippuu muun 

muassa riskinotosta, kustannuksista ja vaaditusta ideoiden määrästä. Esimerkiksi 

raakaideoita on suhteellisen helppoa saada eivätkä ne aiheuta merkittäviä 

kustannuksia. Sen sijaan niiden kaupallistaminen vaatii paljon aikaa verrattuna 

valmiimpiin konsepteihin. Päämäärät määrittyvätkin tiedon ainutlaatuisuuden ja 

modulaarisuuden kautta etsintäalueella.  

 

Hakumetodit voidaan luokitella ”broadcast” -menetelmään ja asiantuntijamenetelmään. 

”Broadcast” -menetelmä hyödyntää suuria tiedon kertymiä tiedemiesten, tutkijoiden ja 

käyttäjien joukossa. Tämä menetelmä voi helpottaa paikallisen etsinnän ongelmaa ja se 

merkittävästi lisää erilaisten ratkaisujen määrää. Asiantuntijamenetelmä puolestaan käyttää 

hyväkseen valittujen toimijoiden asiantuntemusta ratkaistakseen monimutkaisempia 

ongelmia, jotka vaativat asiantuntijan tietämystä. (Brunswicker ja Hutschek, 2010)  
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3 STRATEGINEN ENNAKOINTI JA SKENAARIOIDEN 

RAKENTAMINEN 
 

Strateginen ennakointi auttaa yrityksiä tunnistamaan heikkoja signaaleja, jotka kertovat 

muutoksesta toimintaympäristössä sekä auttavat yritystä reagoimaan siihen kohdistuviin 

mahdollisuuksiin ja uhkiin. Strategisella ennakoinnilla pyritään siten tunnistamaan 

epäjatkuvuuksia ja trendejä. Pystyäkseen tunnistamaan epäjatkuvuuksia ja trendejä, tulee 

organisaation kyetä löytämään, analysoimaan ja arvioimaan toimintaympäristöstä saatavia 

heikkoja signaaleja. Strategisesta ennakoinnista saatava tieto auttaa johtoa tekemään 

päätöksiä reagoidessaan häiriöihin toimintaympäristössä, määriteltäessä uusia markkinoita, 

tuotteita ja palveluita. (Arnold et al., 2010) 

 

Strateginen ennakointi keskittyy yritysmaailmassa pienentämään tuntematonta aluetta ja 

auttaa ottamaan huomioon epävarmuutta päätöksentekoprosessissa. Usein se nähdään 

oppimisprosessina, johon tulevaisuus on keksitty ja luotu. Yksi suosituimmista strategisen 

ennakoinnin menetelmistä on niin kutsuttu skenaarioanalyysi. Skenaarioanalyysin avulla 

johdon on mahdollista ottaa huomioon suurempi määrä näkökulmia, millä on vaikutusta 

päätöksenteon laatuun. Strategisen ennakoinnin kautta yritys on paremmin tietoinen omasta 

toimintaympäristöstään ja sen on siten mahdollista tehdä kestävämpiä päätöksiä koskien 

tulevaisuuden muutoksia ottamalla skenaarioissa huomioon epätavallisia, yllättäviä ja 

mullistavia vaihtoehtoja. (Heger ja Rohrbeck, 2012) 

 

Skenaarioille on olemassa lukuisia eri kuvauksia kirjallisuudessa. Niiden on määritelty 

olevan lähestymistapoja, jotka pitävät sisällään tulevaisuuden toimintaympäristön tilanteiden 

hahmottamista sekä reitin kuvaamista nykyhetken tilasta haluttuun tulevaisuuden tilaan. 

Skenaariot auttavat päätöksentekijöitä tarjoamalla kontekstin suunnitteluun sekä 

vähentämällä epävarmuutta ja kasvattamalla tietoa suhteessa sellaisten toimintojen 

vaikutuksiin, joita ollaan tulevaisuudessa suunniteltu tehtävän. Käytännössä tämä tarkoittaa 

sitä, että skenaariot selkeyttävät mahdollisia päätöksiä osoittamalla päätösten suuntaviivat. 

Skenaariot ovat siten synteesejä erilaisista poluista, jotka johtavat mahdollisiin tulevaisuuden 

tiloihin. Erityisen tärkeää on huomata, että skenaariot eivät ole vain simulaatioita lukuisista 

kombinaatioista nykyhetken tilanteita, vaan ne ovat kokeita siitä, kuinka organisaatio toimisi 

mahdollisissa eri tulevaisuuden tilanteissa. Toimintaympäristön ymmärryksen ja 

päätöksenteon parantaminen ei vaadi skenaarioita koko kompleksisesta maailmasta, vaan sitä 

vastoin usein riittävät yksinkertaiset skenaariot. Tärkeää on korostaa, että skenaariot eivät ole 



18 
 

ennusteita eivätkä ennakkoarvioita. Sen sijaa skenaariot ovat yksinkertaisia hahmotelmia ja 

projektioita mahdollisesta tulevaisuudesta. (Ratcliffe, 2000) 

 

Päätarkoitus skenaarioilla ja niiden rakentamisella on löytää ja tutkia niin montaa 

mahdollista ja relevanttia tulevaisuuden kuvaa kuin mahdollista päätöksenteon tueksi. 

Rakentamalla skenaarioita pyritään luomaan kokonaisvaltainen kuva siitä, millaiseksi 

tulevaisuus mahdollisesti kehittyy. Näistä tulevaisuuden kuvista muodostuu konteksti 

yrityksen nykyhetken suunnittelulle, ideoiden testaamiselle ja uudelle kehitystyölle. 

Skenaarioiden tarjoamat edut voidaan tiivistää neljään osa-alueeseen: 

 Skenaariot lisäävät ymmärrystä auttamalla näkemään, miltä mahdollinen 

tulevaisuus näyttää sekä antamalla vastauksia siitä miksi ja miten kyseisenlainen 

tulevaisuus tapahtuu. 

 Skenaariot tuottavat uusia päätöksiä pakottamalla tuoreita näkökohtia pintaan. 

 Skenaarioiden kautta muotoillaan uudestaan tehtyjä päätöksiä skenaarioiden 

tarjoamien uusien kontekstien kautta.   

 Skenaariot auttavat tunnistamaan mahdollisia päätöksiä tutkimalla, mitä 

organisaatio saattaisi tehdä, jos tietyt olosuhteet toteutuisivat. (Ratcliffe, 2000) 

 

Yleisesti skenaariot jaetaan neljään päätyyppiin, joita ovat globaalit-, teollisuus-, kilpailija- ja 

teknologiaskenaariot. Globaalit skenaariot tarjoavat johdolle apua pitkäajan 

investointipäätöksiin, operatiivisiin päätöksiin ja vaihtoehto analyyseihin. 

Teollisuusskenaariot auttavat tunnistamaan todennäköisiä vaihtoehtoja tietyn teollisuuden 

alan kehitykselle sekä antavat vastauksia siihen mitä organisaation tulisi tehdä, jotta se 

menestyisi tietyllä teollisuuden alalla. Kilpailijaskenaariot puolestaan tarjoavat ainutlaatuisia 

metodeja tunnistaa ja testata todennäköisiä kilpailijastrategioita eri olosuhteissa. 

Teknologiaskenaariot puolestaan auttavat johtoa tekemään parempia teknologisia päätöksiä, 

koska skenaariot tarjoavat parempaa ymmärrystä liittyen mahdollisuuksiin ja riskeihin, joita 

dynaamiset ja epävarmat tulevaisuuden markkinat sisältävät.  Skenaarioiden rakentaminen 

puolestaan jaetaan kahteen perusmuotoon: 

 Tulevaisuudessa taaksepäin: Valitaan useita merkittäviä tulevaisuuksia ja pyritään 

löytämään polkuja, jotka johtavat valittuihin tulevaisuuksiin. 

 Tulevaisuus eteenpäin: Perustuu analyyseihin nykyhetkessä vaikuttavista voimista 

ja niiden todennäköisistä kehityssuuntauksista. (Ratcliffe, 2000)  
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4 PUUTUOTETEOLLISUUS JA PIENRAKENTAMINEN KAAKKOIS-

SUOMESSA 
 

Tässä kappaleessa kuvaillaan yritysten toimintaympäristön tilaa ja suhdanteita Kaakkois-

Suomessa, minkä jälkeen luodaan katsaus Kaakkois-Suomen puualan nykyisiin 

liiketoimintamalleihin. Lisäksi kappaleessa arvioidaan Wood Academy -hankkeessa 

toteutettuun kyselytutkimukseen (2012) pohjautuen alueen toimijoiden välisen yhteistyön 

laajuutta ja tulevaisuuden potentiaalia. Kappaleen viimeisessä osiossa 4.3 on kartoitettu 

Kaakkois-Suomen puualan vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia.  

 

Kymenlaaksossa yritysten liikevaihdon kehitys on vuonna 2013 ollut heikompaa kuin 

keskimäärin Suomessa. Erityisesti teollisuuden ja rakentamisen volyymit ovat kehittyneet 

muuta Suomea heikommin, mikä näyttäytyy puutuoteteollisuuden ja pienrakentamisen 

katsantokannalta erittäin huolestuttavana asiana. Etelä-Karjalassa tilanne on hieman 

myönteisempi. Rakennusalan työllisyystilanne on kuitenkin Kaakkois-Suomessa, eritoten 

Etelä-Karjalassa, parempi kuin monilla muilla alueilla. (Nieminen, 2014) 

 

Kymenlaaksossa teollisuuden rakennemuutos on edelleen voimakasta. Kaakkois-Suomen 

maakuntien menestys on jatkossa paljolti kiinni siitä onnistuvatko ne uudistamaan ja 

monipuolistamaan tuotantorakennettaan. Teollisuuden työllisyyden ennakoidaan Kaakkois-

Suomessa edelleen vähenevän ja kasvua toivotaan pk-sektorilta. Myös nuorten työttömyys 

on ollut Kaakkois-Suomessa kasvussa. Sijainti ja logistiikan kehittäminen nähdään alueen 

merkittävänä vahvuutena. Venäjän rajanylityspaikkojen sujuvuus on sijaintiedun 

hyödynnettävyyden kannalta olennaista. (Nieminen, 2014) 

 

Pk-yritysten suhdannenäkymät ovat pk-yritysbarometrin mukaan parantuneet, mutta 

Kaakkois-Suomessa yrityksiä perustettiin vuonna 2013 edellisvuotta vähemmän. Kaakkois-

Suomen metsäteollisuuden keskittymän kannalta olennaisia kehityssuuntia ovat sellun ja 

kartongin parantunut kysyntä sekä investoinnit biojalostamo ja -energiaratkaisuihin. 

(Nieminen, 2014) 

 

4.1 Alueen nykyiset liiketoimintamallit 

 

Kaakkois-Suomen puualan yritykset voidaan jakaa liiketoimintamallien mukaan karkeasti 

neljään pääryhmään. Näitä eri liiketoimintamalleja alueella ovat tuottajat/valmistajat, 



20 
 

jälleenmyyjät, aineellisen omaisuuden käyttöoikeuksien myyjät sekä palveluiden tuottajat. 

(PuuKymi, 2014) 

 

Kaakkois-Suomen puualan erilaisten tuotteiden tuottajia ja valmistajia ovat aihioiden ja 

komponenttien valmistajat, puusepänteollisuus sekä energian tuottamiseen käytettävien 

tuotteiden valmistajat. Aihioihin ja komponentteihin kuuluvat muun muassa pilarien, 

palkkien, liimapuiden ja pylväiden valmistus. Puusepänteollisuuteen kuuluu muun muassa 

huonekalujen, ikkunoiden, keittiökalusteiden, ovien, lattioiden ja portaiden valmistusta. 

Energiatuotteisiin kuuluvat puolestaan muun muassa pelletit, polttohake, polttopuut, puuhiili 

ja terva. (PuuKymi, 2014) Edellä lueteltujen toimijoiden liiketoimintamalli perustuu siis 

erilaisten tuotteiden valmistamiseen ja niiden eteenpäin myymiseen.  

 

Puualan jälleenmyyjiä Kaakkois-Suomessa ovat erilaisten koneiden ja laitteiden myyjät sekä 

puu- ja rakennustarvikekauppiaat. Koneiden ja laitteiden myyjät eivät tosin ainoastaan myy 

laitteita, vaan tarjoavat laitteisiin liittyviä palveluita kuten konehuoltoa, pienkonekorjausta 

sekä teränhuoltoa.  Puu- ja rakennustarvikekauppiaat ovat taas puhtaasti jälleenmyyjiä. 

Niihin lasketaan kuuluvaksi sekä tukku- että vähittäiskauppiaat. (PuuKymi, 2014) 

 

Palveluihin liittyvät liiketoimintamallit Kaakkois-Suomen puualalla voidaan jakaa kahteen 

ryhmään, joista ensimmäinen perustuu palveluihin, joissa pääosassa on ihmisen tekemä työ. 

Toisessa ryhmässä ovat puolestaan palvelut, joiden pääosassa ovat erilaiset laitteet. 

Ensimmäiseen ryhmään luokiteltavia puualan palveluita ovat metsäpalvelut, 

pintakäsittelypalvelut, neuvonta- ja asiantuntijapalvelut, sekä suunnittelupalvelut. 

Metsäpalveluita ovat muun muassa metsäneuvonta ja -suunnitelmat, metsäteiden ja ojien 

suunnittelu sekä puukaupan palvelut ja kiinteistönvälitys.  Puunkäsittelypalveluita ovat 

puolestaan erilaiset lakkaus-, maalaus-, pinnoitus- ja vahauspalvelut. Toiseen ryhmään 

kuuluvia Kaakkois-Suomessa tarjolla olevia puualan palveluita ovat metsän hoitotyöt sekä 

erilaiset kuljetus-, sahaus-, kuivaus-, höyläys-, kyllästys-, sorvaus-, puutarhanhoito-, 

muotoilu-, entisöinti- ja rakennuspalvelut. Metsän hoitotöitä ovat muun muassa 

harvennukset, kylvöt ja istutukset, hakkuut, ja taimikonhoidot. (PuuKymi, 2014) 

 

4.2 Alueen toimijoiden välinen yhteistyö 

 

Vuonna 2014 Kaakkois-Suomen puualan yrityksille toteutetun kyselytutkimuksen mukaan 

suurimmalla osalla alueen puualan yrityksistä on jonkinlaisia pitkän aikajänteen 
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yhteistyösuhteita muiden yritysten ja julkisten organisaatioiden kanssa pääasiassa erilaisten 

projektien kautta. Sen sijaan tutkimus- ja kehittämisyhteistyötä alueen puualan yrityksillä ei 

juurikaan ole. Yritysten mukaan niillä ei ole tähän resursseja, yhteistyökumppaneita eikä 

ylipäätään tarvetta.  (Maunula, 2013) 

 

Eniten puualan yritykset haluaisivat tehdä yhteistyötä mikro- ja pienyritysten kanssa. Myös 

lähes kaikkiin muihin yhteistyötahoihin vastaajat suhtautuvat positiivisesti lukuun ottamatta 

kansalais- tai kuluttajajärjestöjä, ympäristöjärjestöjä sekä useista eri toimijoista muodostuvia 

kansainvälisiä yhteistyöverkostoja. Yhteistyöltä puualan yritykset odottavat uusia 

liiketoimintamahdollisuuksia, oman toiminnan vakauttamista yhteistyön kautta sekä 

mahdollista alihankkijasuhdetta yhteistyökumppanin kanssa. (Maunula, 2013) 

 

Puualan yritykset odottavat tulevaisuuden mahdollisen yhteistyön suuntautuvan 

markkinointi- ja tuotantoyhteistyöhön. Näiden lisäksi hankinta- ja rahoitusyhteistyö nähdään 

mieluisina vaihtoehtoina. Mahdollisille yhteistyökumppaneille puualan yritykset ovat 

puolestaan valmiita tarjoamaan tuotantoyhteistyötä sekä tiedon jakamista koskien asiakkaita 

ja asiakastarpeista sekä kontaktitietoa ja verkostoja. Tulevaisuuden yhteistyösuhteiden 

muodostumista hankaloittaa verkostojen syntymistä tukevien toimintojen vähäisyys. 

(Maunula, 2013) 

 

4.3 Kaakkois-Suomen puualan SWOT 
 

SWOT on yleisesti käytetty strategisen suunnittelun menetelmä (mm. Kotler, 1998; Wheelen 

ja Hunger, 1995). Lyhenne SWOT tulee englannin kielen sanoista Strengths (vahvuudet), 

Weaknesses (heikkoudet), Opportunities (mahdollisuudet) ja Threats (uhat). Albert 

Humphreyn 1960-luvulla kehittämää nelikenttämenetelmää hyödynnetään organisaation 

sisäisten vahvuuksien ja heikkouksien tunnistamiseen ja jäsentelyyn sekä ulkoisten uhkien ja 

mahdollisuuksien kartoittamiseen (Mind Tools, 2014). Tässä yhteydessä SWOT analyysiä 

hyödynnetään koko toimialan tarkastelemiseen, joten mahdollisuuksien ja uhkien kentissä 

näkyy paitsi tarkastelualueen eli Kaakkois-Suomen ulkopuolelta tulevia vaikutteita, myös 

tulevaisuuden mahdollisia muutoksia. Vahvuuksien ja heikkouksien kentissä tarkastellaan 

siis nykytilaan, mahdollisuuksien ja uhkien kentissä tulevaisuutta.  
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Taulukossa 1 on esitetty Kaakkois-Suomen puualan SWOT, joka kokoaa alan vahvuuksia, 

heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia alueella. Jokaista taulukon osa-aluetta käsitellään 

taulukon jälkeisissä tekstikappaleissa. 

 

Taulukko 1. Kaakkois-Suomen puualan SWOT 

Vahvuudet Heikkoudet 

- Yritysten joustavuus / muutosnopeus 

(pienestä koosta johtuen) 

- Poliittinen tahtotila alan kehitykseen 

- Raaka-aineen saatavuus 

- Yhteistyöverkostot 

- Osaaminen ja perinteet 

- Perheyrittäjyys 

- Alueella vahva metsäklusteri 

- Raaka-aineen ominaisuudet: 

ympäristöystävällisyys, estetiikka, 

hiilinieluna toimiminen 

- Kotimaisuus ja alueellisuus 

- Ympäristölainsäädäntö tukee 

uusiutuvien raaka-aineiden käyttöä 

- Sivuvirtojen monet 

käyttömahdollisuudet (biojalosteet ja 

-materiaalit, energia) 

- Yrityksillä hyödyntämättömiä ideoita 

- Puurakentamisen 

kustannustehokkuus 

- Puusepänteollisuudessa vahvat 

tilauskannat 

- Puu on rakennustuoteviennin 

ykkönen  

- Suomen metsävarojen kasvu 

- Alueella metsävaratiedon hyvä laatu 

ja kattavuus 

- Alueella metsätaloudessa verrattain 

hyvä kannattavuus 

- Logistinen sijainti 

- Sahateollisuudessa Suomessa vahva 

tekninen laatu ja prosessinhallinta 

- Kehittämis- ja 

innovaatiopanostukset pieniä 

(verrattuna kemialliseen 

metsäteollisuuteen) 

- Resurssien puute 

- Metsäklusterin painopiste 

perinteisesti kemiallisessa 

metsäteollisuudessa 

- Verkostojen 

epäorganisoituneisuus/ 

vapaamuotoisuus 

- Kehitys-/muutoshaluttomuus  

- Yrittäjien/tekijöiden ikääntyminen 

ja eläköityminen 

- Rajoitteet koulutustarjonnassa 

- Rakennusmääräysten (ym. 

lainsäädännön) puunkäytön 

kannalta epäedulliset vaikutukset 

- Markkinoiden pieni koko ja 

alueellisuus 

- Markkinoiden muutosten vaikea 

ennakoitavuus 

- Osaamisen puute strategiatyössä ja 

kansainvälistymisessä 

- Sahateollisuudessa raaka-aineen 

hinta, hankintaketjun hallinnan 

vaikeus sekä kuljetuskustannusten 

nousu ja rikkidirektiivi 

- Sahateollisuudessa rahoituksen 

saanti vaikeaa 

- Sahateollisuudessa lisäarvon 

tuottaminen haastavaa 

- Puutteellinen osaaminen mm. 

myynnissä ja markkinoinnissa 

puutuoteteollisuudessa 
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- Sahateollisuuden kansainvälinen 

toiminta ja markkinat 

- Puutuoteteollisuudessa Suomessa 

teknisesti laadukkaat tuotteet ja 

vahva tuotesuunnittelu 

- Uusiutuvan energian suuri osuus 

energiantuotannossa 

 

- Rakentamisessa kova kilpailu ja 

alhainen tilaustaso 

- Bioliiketoimintaan kannustava 

alueellinen klusteri puuttuu  

- Puisten rakennustuotteiden vienti 

vähentynyt viime vuosina 

Mahdollisuudet Uhat 

- Biotalouden verkostot luovat 

edellytykset uudelle osaamiselle ja 

innovaatioille 

- Biotalous luo edellytykset uusille 

tuotteille, liiketoimintamalleille ja 

ansaintalogiikoille 

- Ympäristölainsäädännön 

tiukkeneminen tukee puun käyttöä 

- Ympäristöarvojen korostuminen 

kasvattaa markkinoita 

- Ympäristöarvojen korostuminen lisää 

markkinointipotentiaalia 

- Palveluliiketoiminnan kasvu: 

suunnittelu, digitaaliset palvelut, 

elinkaarimallinnus 

- Uudet materiaalit ja materiaalien 

yhdistelmät 

- Puun terveyttä edistävien 

ominaisuuksien tutkiminen ja 

korostaminen 

- Virkistyspalvelut, metsässä 

liikkumisen tuotteistaminen 

- Ns. hybridirakentaminen (puun 

yhdistäminen muihin materiaaleihin) 

- Puun käytön osalta epäedulliset 

lakimuutokset tai tuet: esim. 

raaka-aineen ohjautuminen 

energiantuotantoon 

- Alalle ja alueelle ei onnistuta 

houkuttelemaan osaajia ja/tai 

investointeja 

- Yrityskenttä pienenee 

eläköitymisen ja alan 

houkuttelemattomuuden myötä 

- Kehitys hitaampaa kuin 

kilpailevilla alueilla (poliittinen 

päätöksenteko, yritysten tahtotila) 

- Ongelmat metsätaloudessa / raaka-

aineen tuotannossa: raaka-aineen 

hinnan nousu tai laadun 

heikkeneminen 

- Niukasti käyttökohteita uusille 

tuotteille: suunnittelu- / 

arkkitehtiosaaminen ei huomioi 

uusia puutuotteita 

- Perusteollisuuden siirtyminen pois 

Suomesta 

- Halpatuonti 

- Kilpailun vääristyminen EU:n 

sisällä 

 

 

4.3.1 Vahvuudet 

 

Kaakkois-Suomen puualan vahvuudet voidaan jakaa tuotteen vahvuuksiin verrattuna 

kilpaileviin tuotteisiin, alan yritysten ja niiden verkostojen vahvuuksiin sekä alueen 
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toimintaympäristön vahvuuksiin. Monet puutuotteiden vahvuudet verrattuna kilpaileviin 

tuotteisiin juontuvat raaka-aineen ominaisuuksista. Puuraaka-aine on usein sertifioitua ja 

kotimaista ja sen tuotanto vastaa tiukkoja ympäristöstandardeja. Ympäristölainsäädäntö 

tukee uusiutuvien raaka-aineiden käyttöä. Puun rakenne ja työstettävyys edesauttavat sen 

käyttöä monissa tuotteissa. Lisäksi puupinta koetaan esteettisesti miellyttävänä ja 

puurakenteet toimivat tuotteen eliniän ajan hiilinieluna sitoen hiiltä ilmakehästä. Puulla on 

useita terveyttä edistäviä vaikutuksia, joita hyödyntämällä voidaan saada lisäarvoa 

esimerkiksi rakentamisen tuotteissa. Puurakentamisen etu on myös sen kustannustehokkuus 

(Puuinfo, 2014). Puuraaka-ainetta jatkojalostamalla voidaan erotella ainesosia, joiden 

käyttökohteet voivat biojalostuksen myötä olla esimerkiksi lääketeollisuudessa, 

elintarviketeollisuudessa tai kosmetiikkateollisuudessa. Puun käyttöä tukee mahdollisuus 

rakentaa monihaaraisia prosesseja, joissa jokainen sivutuote toimii toisen tuotteen raaka-

aineena. Suomen metsävarat kasvavat yli 100 miljoonaa kuutiometriä vuodessa (Metla, 

2013), joten kotimaisen raaka-aineen saanti on verrattain turvattua. Kaakkois-Suomessa 

metsätalous on hieman paremmin kannattavaa kuin Suomessa keskimäärin ja metsävaratieto 

hyvälaatuista ja kattavaa (ELY-keskus, 2012). Myös energian tuotanto on verrattain 

kestävällä pohjalla, sillä uusiutuvan energian osuus alueen energiantuotannossa on 

kansallista huipputasoa (Etelä-Karjalassa 73 % ja Kymenlaaksossa 56 % kun koko maassa 

noin kolmasosa energiantuotannosta) (Nieminen, 2014). Lisäksi Kaakkois-Suomen 

maantieteellinen sijainti on puulogistiikan kannalta verrattain edullinen.  

 

Kaakkoissuomalaiset puualan yritykset ovat kooltaan enimmäkseen pieniä, mikä usein näkyy 

joustavuutena ja sitä kautta tarvittaessa nopeana muutoskykynä. Yritykset kokevat usein 

myös perheyrittäjyyden vahvuutena (Kettunen, 2013). Kaakkois-Suomen 

puusepänteollisuuden yrityksillä on keskimäärin vahvat tilauskannat (Maunula & Keronen, 

2014), eli myös vakautta alalta löytyy. Sekä sahateollisuuden että puutuoteteollisuuden 

tuotteet ovat Suomessa teknisesti laadukkaita (Kettunen, 2013). Sahatuoteteollisuuden 

vahvuuksiin kuuluvat lisäksi hyvä prosessinhallinta ja pitkälle edennyt kansainvälistyminen 

sekä puutuoteteollisuudessa vahva tuotesuunnitteluosaaminen (Kettunen, 2013). 

Kaakkoissuomalaisten puualan yritysten merkittävä vahvuus on niiden osaaminen ja 

toiminnan vakiintuminen vuosien yritystoiminnan kautta. Yritysten osaamista tukee niiden 

verkostoituneisuus. Taustalla toimii myös alueen vahva metsäklusteri pitkine perinteineen. 

Wood Academy -hankkeessa toteutetun kyselytutkimuksen (2012) perusteella alueen 

puualan yritykset ovat yhteistyöhaluisia ja heillä on hyödyntämättömiä ideoita. Alueella 

vallitsee poliittinen tahtotila puualan kehitykseen ja aiheeseen liittyvää hanketoimintaa on 
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tehty viime vuosina monien organisaatioiden toimesta. Alan perinteet ja arvostus luovat 

kehittämistyölle vahvan pohjan. 

 

4.3.2 Heikkoudet 

 

Lukuisista vahvuuksista huolimatta Kaakkois-Suomen puualalla on myös useita heikkouksia. 

Osa vahvuuksista ja heikkouksista linkittyy toisiinsa. Vaikka alueen vahva metsäklusteri 

voidaan nähdä vahvuutena, vaikuttaa sen perinteinen painopiste kemiallisessa 

metsäteollisuudessa puualaan osittain myös negatiivisesti. Kemiallisen metsäteollisuuden 

vahva asema on vaikuttanut raaka-aineen ominaisuuksiin, hinnoitteluun, saatavuuteen ja 

logistiikkaan. Metsäteollisuuden kehittämis- ja innovaatiopanostukset ovat nekin paljolti 

ohjautuneet kemialliseen metsäteollisuuteen mekaanisen metsäteollisuuden sijaan.  

 

Metsäteollisuuteen linkittyvien toimijoiden muodostama metsäklusteri on ollut olennainen 

alan kehityksen ja innovaatioiden syntymisen kannalta. Mekaanisen metsäteollisuuden ja 

puutuoteteollisuuden kehitys on kuitenkin jäänyt suhteellisen vähäiselle huomiolle, 

innovaatiopanostusten ohjautuessa ensisijaisesti kemialliseen jalostukseen. (Oksanen, et al, 

2010. s. 10-11) 

 

Yritysten keskimäärin pieni koko näkyy myös vahvuuksissa, mutta peilautuu myös 

heikkouksiin Suomen puualalla. Pienten yritysten resurssit ovat sekä rahallisesti että 

osaamisen puolesta rajalliset, mikä rajoittaa kehitysmahdollisuuksia. Osaamista tulisi 

vahvistaa muun muassa myynnin ja markkinoinnin osalta sekä strategiatyön ja 

kansainvälistymisen osa-alueilla. Puutuoteteollisuudessa myös brändin rakentamiseen ja 

kansainvälistymisen suunnitteluun ja viennin edistämiseen tarvittaisiin lisää osaamista. 

(Kettunen, 2013) 

 

Resurssien puute yhdistettynä yleiseen kasvu-, kehitys- ja muutoshaluttomuuteen heikentää 

alueen yrityskentän kehittymisen edellytyksiä huomattavasti. Sahateollisuudessa rahoituksen 

saanti on Suomessa haastavaa ja puutuoteteollisuudessa rahoitus- ja neuvontapalveluiden 

tuntemus on toisinaan heikkoa. Liiketoiminnan kehittämishaluttomuus ja -osaamattomuus 

sekä muutoskyvyttömyys nähdään alan kehittymisen esteinä Suomessa kansallisella tasolla. 

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) raportissa ”Puutuotealan kasvun ja kansainvälistymisen 

esteet ja ratkaisut” nostetaan esille myös perheyritysten sisäänpäin kääntyneisyys yhtenä 

kehityksen esteenä. (Kettunen, 2013) 
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Sahateollisuudessa kansallisen tason haasteita ovat raaka-aineen hinta sekä hankintaketjun 

hallinta, kuljetuskustannusten nousu ja rikkidirektiivi. Sahateollisuudessa myös lisäarvon 

tuottaminen on haasteellista. (Kettunen, 2013) 

 

Vaikka yritysten verkostoituneisuus on ehdottomasti Kaakkois-Suomessa puualan vahvuus, 

voidaan toisaalta nähdä olemassa olevien verkostojen epäorganisoituneisuus ja 

vapaamuotoisuus heikkoutena tai ainakin yhteistyön rajoitteena. Yhteistyön ja verkostojen 

puute on koettu kansallisella tasolla puualan ongelmaksi (Kettunen, 2013). 

Kaakkoissuomalaiset puualan yritykset kokevat, että alueelta puuttuu bioliiketoimintaan 

kannustava alueellinen klusteri (Maunula, 2013). Vähäiset alan koulutusmahdollisuudet 

lisäävät osaamisvajetta kuten myös yrittäjien ja osaajien ikääntyminen ja eläköityminen. 

Kansallisella tasolla verotus sukupolvenvaihdoksissa tunnistettiin kehityksen esteeksi 

vuodentakaisessa TEM:n raportissa (Kettunen, 2013). 

 

Vaikka ympäristölainsäädäntö tukeekin uusiutuvien raaka-aineiden käyttöä, ei 

lainsäädännönkään vaikutus toimialaan ole yksin myönteinen. Rakennusmääräyksillä on 

merkittävä vaikutus rakennusteollisuudessa ja esimerkiksi paloturvallisuusmääräykset 

vaikeuttavat puun käyttöä tietyissä tilanteissa, joskus jopa ilman testaustuloksiin ja uusimpiin 

puutuoteratkaisuihin liittyvää perehtyneisyyttä. Rakentamisen alalla on Kaakkois-Suomessa 

kova kilpailu ja alhainen tilaustaso (Maunula & Keronen, 2014) ja kansallisestikin puisten 

rakennustuotteiden vienti on viime vuosina vähentynyt (Puuinfo, 2014). Markkinoiden pieni 

koko ja alueellisuus sekä markkinoiden vaikea ennustettavuus ovat puualalla haasteita 

(Kettunen, 2013).  

 

4.3.3 Mahdollisuudet 

 

Biotaloussiirtymä tulee tuomaan mukanaan monia mahdollisuuksia, mutta myös 

vääjäämättömiä muutoksia Suomen metsäteollisuudelle. Tuote- ja liiketoimintamalli-

innovaatiot tulevat muovaamaan toimintakenttää ja sen yritysten tulee sopeutua, muodostaen 

uusia kumppanuuksia ja osallistumalla innovaatioverkoston toimintaan. Juuri biotalouden 

verkostot luovat edellytyksiä uudelle osaamiselle ja sitä kautta innovaatioille. 

Muovautuvassa toimintakentässä uusissa tuotantoprosesseissa ja teollisissa symbiooseissa 

raaka-ainevirrat voivat muuttua nykyisestä merkittävästi. Jätteen syntymisen minimoimiseksi 

kaikki raaka-aine tulee käyttää ja erilaisten puujakeiden ja -jalosteiden tarjonta tulee 

laajentumaan. 
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Ympäristölainsäädännön tiukkeneminen tukee biotaloussiirtymää sekä puun ja muiden 

uusiutuvien raaka-aineiden käyttöä. Puutuotteiden markkinaosuuden voidaan olettaa 

kasvavan sen ympäristöystävällisyyden ansiosta kahdella tapaa. Ympäristölainsäädäntö tulee 

rajoittamaan ja kallistamaan uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä. Toisaalta 

ympäristöarvojen korostuminen tulee näkymään kuluttajakäyttäytymisessä, mikä lisää 

puupohjaisten tuotteiden menekkiä markkinoilla. Samalla yritykset pystyvät yhä 

tehokkaammin vetoamaan ympäristöystävällisyyteen markkinoinnissaan ja luomaan näin 

kilpailuetua erottautumalla kilpailijoistaan. 

 

Palveluliiketoiminnan kasvu näkynee myös puualalla erilaisten palveluiden lisäämisenä 

tuotteen kylkeen, mutta myös täysin palvelupohjaisen liiketoimintojen kasvulla. Suunnittelu- 

ja designpalvelut kuuluvat tähän kategoriaan, mutta myös erilaiset digitaaliset palvelut ja 

ympäristövaikutusten laskenta kuten elinkaarimallinnuspalvelut. Uudet materiaalit luovat 

liiketoimintaa biotaloudessa, mutta myös rakentamisen ja designin parissa tarjoten 

ominaisuuksia ja ratkaisuja, joita nykyisin ei voida toteuttaa. 

 

Puun terveyttä ja hyvinvointia edistäviä vaikutuksia tutkitaan paljon ja tämän tutkimuksen 

kautta voidaan tehdä tuote- ja liiketoimintainnovaatioita. Toisaalta tutkimus voi tukea jo 

olemassa olevien tuotteiden myyntiä lisäämällä uuden myyntivaltin. Virkistyspalvelut ja 

metsässä liikkumisen kaupallistaminen tuovat lisää liiketoimintamalleja, joskaan eivät aivan 

perinteisen puualan piiriin vaan pikemminkin esimerkiksi matkailualalle. Luonnon 

arvostaminen näkynee kuitenkin myös ostopäätöksissä. Eri toimialojen yhteistyö voi 

osoittautua potentiaaliseksi myös muiden kuin suoranaisesti biotalouden tuotantoon 

linkittyvillä toimialoilla. 

 

Rakentamisessa puurakentamisen ratkaisuja voivat enenevässä määrin täydentää 

hybridirakentamisen ratkaisut, joissa puuta yhdistetään muihin materiaaleihin ja raaka-

aineisiin. Näidenkin ratkaisujen syntymistä tulevat tukemaan laajemmat innovaatioverkostot 

ja avoimen innovaation periaatteet.  

 

4.3.4 Uhat 

 

Metsäteollisuuden murros on usein nähty enemmän haasteena kuin mahdollisuutena ja sitä se 

on useimmille metsäteollisuuden yrityksille varmasti ollutkin. Edellä kuvatusta laajasta 

mahdollisuuksien kentästä huolimatta puualalla riittää tulevaisuudessa myös uhkia. Suomeen 
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kansainvälisellä tasolla tarkasteltuna pahimmat sosiaaliset ja ympäristölliset uhkatilat tuskin 

yltävät, vaikka muualla toteutuisivatkin, mutta pitkällä aikavälillä esimerkiksi 

ilmastonmuutoksella voi olla merkittävät vaikutukset muun muassa metsätalouteen täällä 

meilläkin. Ylipäätään merkittävä metsäteollisuuden uhkakuva liittyy ongelmiin raaka-aineen 

tuotannossa, johtaen raaka-aineen hinnan nousuun tai laadun heikkenemiseen. 

Ympäristölainsäädännöllä voi silläkin olla negatiivisia vaikutuksia puualaan. Epäedulliset 

lakimuutokset voivat kuulua esimerkiksi energialainsäädännön piiriin esimerkiksi ohjaamalla 

puuta merkittävissä määrin energiantuotantoon, pois korkeamman jalostusarvon tuotannon 

käytettävistä. Raaka-aineen hinta, kuljetuskustannusten nousu ja kansallisen 

energiapolitiikan herkkyys nähdään uhkana erityisesti sahateollisuudessa (Kettunen, 2013). 

 

Kaakkois-Suomessa puualan uhkakuviin kuuluu osaajien ja investointien ohjautuminen 

muualle. Perusteollisuuden siirtyminen pois Suomesta sekä halpatuonti ulkomailta ja 

kilpailun vääristyminen EU:ssa tunnistettiin ulkoisiksi puualan kehityksen esteiksi TEM:n 

raportissa (Kettunen, 2013). Esimerkiksi puurakentamiseen panostetaan muillakin alueilla 

Suomessa, mutta osaaminen alalla on hyvin rajallista. Ilman osaajia ei voida rakentaa 

pysyvää ja menestyvää klusteria, vaikka investointeja tehtäisiinkin. Investointeja tarvitaan 

toki myös alan koulutukseen, kuten myös asiantuntijoita tukemaan tulevaisuuden tekijöitä. 

Ilman paikallisia investointeja osaajat lähtevät mahdollisuuksien perässä muualle sekä 

koulutus- että yrityssektorilla. Osaamisen kannalta ongelmaksi voi osoittautua myös 

yrittäjien ja osaajien eläköityminen, jos alan houkuttelevuus ja koulutusmahdollisuudet eivät 

riitä korvaavan yrittäjä- ja osaajasukupolven muodostumiseen. Jos poliittinen päätöksenteko 

tai yritysten tahtotila ei riitä ylläpitämään riittävää kehittämisen tasoa, kehityksessä voidaan 

jäädä muita alueita jälkeen.  

 

Osaamista ja kehittymistä tarvitaan ehdottomasti myös suunnittelupuolella, sillä uusille 

puutuotteille ei välttämättä löydy markkinaa elleivät suunnittelijat ja arkkitehdit hyödynnä 

niitä kohteissaan. Varsinkin pitkän ajan kuluessa vakiintuneen tuotteen korvaaminen voi olla 

haasteellista, vaikka uusi tuote olisikin ominaisuuksiltaan parempi. Uhkakuva onkin alue, 

jossa puualan innovaatioita tehdään urakalla, mutta näiden tuotteiden kaupallistaminen ja 

käyttöönotto jää marginaaliseksi ilman laajamittaista omaksumista.  
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5 METSÄTEOLLISUUDEN JA PUUALAN TULEVAISUUS 
 

Strategista ennakointia käytetään yrityksen toimintakentän mahdollisten epävarmuus- ja 

epäjatkuvuustekijöiden hahmottamiseen ja niihin varautumisen lähtökohtana. Tunnistamalla 

toimintaympäristön heikkoja muutossignaaleja voidaan kartoittaa yrityksen menestyksen 

kannalta olennaisia mahdollisuuksia ja uhkia. Yleinen työkalu strategisessa ennakoinnissa on 

skenaarioanalyysi, jota on käsitelty raportin kappaleessa 3. Alan yrityksissä Kaakkois-

Suomessa tehtävän strategisen ennakoinnin ja skenaariotyöskentelyn tueksi tässä raportissa 

esitellään alueella metsäteollisuuteen vaikuttavia muutostrendejä, mahdollisia toimialan 

muutoskuvia sekä tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksia puualalla ja biotaloudessa. 

Edellisessä kappaleessa esitetty Kaakkois-Suomen puualan SWOT sisältää mahdollisuuksien 

ja uhkien erittelyä. Tässä kappaleessa käsitellään niiden taustavaikuttimia sekä hahmotellaan 

laajempia toimialan muutoskuvia yrityksissä tehtävien tarkempien analyysien 

herättelemiseksi. 

 

Kappaleen alussa luodaan katsaus metsäteollisuuteen vaikuttaviin trendeihin niin globaalilla, 

kansallisella kuin poliittisella tasolla. Tämän jälkeen trendien pohjalta pyritään luomaan 

tulevaisuuden kuvia koskien Suomen ja Kaakkois-Suomen puualaa. Mahdollisia 

tulevaisuuden kuvia, joita käsitellään, ovat prosessiteollisuuden väheneminen ja 

puutuoteteollisuuden kasvu, biotalouden kasvu ja puurakentamisen klusteri. Lisäksi 

kappaleessa luodaan katsaus metsäalan mahdollisiin tulevaisuuden liiketoimintamalleihin 

puualalla ja biotaloudessa. 

 

5.1 Metsäteollisuuteen vaikuttavat trendit Kaakkois-Suomessa 
 

Suomen metsäteollisuuden toimintaympäristö on muutosvaiheessa. Tuotantolaitoksia 

suljetaan ja uusiin tuotantoprosesseihin laitetaan kehityspanostuksia. Metsäteollisuus 

uskookin, että tulevaisuudessa merkittävä osa liikevaihdosta muodostuu muusta kuin sen 

nykyisestä liiketoiminnasta. Uusia mahdollisia, jo kehitteillä olevia tuotantoprosesseja ovat 

biojalostamot ja biotuotteet. (Kivistö et al., 2013) Merkittävimpiä Suomen 

metsäteollisuuteen tulevaisuudessa vaikuttavia megatrendejä tulevat olemaan väestönkasvu, 

kaupungistuminen, elintason nousu, luonnonvarojen ja energian kysynnän kasvu, uusien 

teknologioiden käyttöönottaminen, tiettyjen luonnonvarojen väheneminen, luonnon 

monimuotoisuuden taantuminen, ilmastonmuutos, globalisaatio, informaatioteknologian 

kehitys sekä maailmantalouden rakennemuutos. Edellä luetellut trendit ovat useassa 
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tapauksessa vahvasti sidoksissa toisiinsa ja useat trendeistä saavat voimaa erityisesti väestön 

kasvusta ja teknologian kehittymisestä. (Maa- ja metsätalousministeriö, 2014)  

 

5.1.1 Globaalit muutostrendit 

 

Maailman väestön arvioidaan kasvavan yli yhdeksään miljardiin vuoteen 2050 mennessä. 

Tuolloin ihmisistä 70 prosentin arvioidaan asuvan kaupungeissa.  Kasvava väestö ja 

elintason nousu lisäävät puolestaan energian, ruoan, veden ja yleisesti raaka-aineiden kuten 

puun kysyntää. Käytännössä tämä tarkoittaa metsäteollisuuden osalta sitä, että 

metsätuotteiden kulutus kasvaa koko maailman tasolla. Luonnonvarojen kysynnän kasvu on 

voimakkainta Aasina ja Afrikan alueilla, joissa väestönkasvu ja elintason nousu on nopeinta. 

Yleinen elintason nousu maailmassa lisää tulevaisuudessa kysyntää myös korkeamman 

jalostusasteen tuotteille sekä metsien käyttöä virkistyskäytössä. Myös biomassojen kysynnän 

odotetaan kasvavan, mikä mahdollistaa tuotantomäärien ja liikevaihdon kasvattamisen. 

(Maa- ja metsätalousministeriö, 2014)  

 

Maailman väestön kasvu yhdessä maailmantalouden kasvun ja kaupungistumisen myötä 

aiheuttavat energian tarpeen kasvua. Energiaan kulutuksen kasvu yhdessä 

ilmastonmuutoksen hillitsemisen kanssa edellyttää uutta energiatehokasta teknologiaa sekä 

uusiutuvaa energiaa. Biomassojen hyödyntämisen energian tuotannossa ja biopolttoaineiden 

käytön arvioidaan moninkertaistuvan tulevaisuudessa. Huolimatta uusiutuvien 

energialähteiden aseman kasvusta, tulevat fossiiliset polttoaineet säilyttämään asemansa 

suurimpana energialähteenä vielä pitkään. (Maa- ja metsätalousministeriö, 2014)   

 

Luonnonvarojen kysyntä kasvaa väestönkasvun ja elintason nousun myötä. Teknologinen 

kehitys mahdollistaa aikaisemmin käyttämättömien luonnonvarojen hyödyntämistä ja lisää 

luonnonvarojen käytön tehokkuutta. Yhä kasvava luonnonvarojen kulutus aiheuttaa ongelmia 

kuten ilmakehän kasvihuonekaasupitoisuuksien kasvua, puhtaan veden saatavuuden 

heikkenemistä, maankäytön muuttumista sekä luonnon monimuotoisuuden vähenemistä. 

Myös metsä- ja maatalousmaan kysyntä tulee kasvamaan voimakkaasti tulevaisuudessa. 

Kysyntää kasvattavat muun muassa väestönkasvu ja biopolttoaineiden kasvava kysyntä. 

(Maa- ja metsätalousministeriö, 2014)   

 

Ilmakehän kasvihuonekaasupäästöt ovat kasvaneet voimakkaasti, mistä johtuen lämpötiloissa 

arvioidaan tapahtuvan suuria muutoksia. Tietyillä alueilla ilmastonmuutos aiheuttaa luonnon 
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köyhtymistä ja johtaa siten sosiaalisiin ongelmiin, jotka johtuvat puolestaan vaikeutuneesta 

ruuan ja puhtaan veden saannista. Eteläisen pallonpuoliskon ennustetaan kärsivän 

ilmastonmuutoksen johdosta kuivuudesta ja kuumuudesta. Pohjoisen pallonpuoliskon 

ennustetaan puolestaan parantavan taloudellista ja strategista arvoaan. (Maa- ja 

metsätalousministeriö, 2014)   

 

Globalisaation myötä arvoketjujen osat tulevat usein hajaantumaan maantieteellisesti 

nykyistä voimakkaammin. Seurauksena tästä on, että korkeiden kustannusten maat 

keskittyvät tuotekehityksen ja markkinoinnin tehtäviin kun taas matalan kustannustason maat 

huolehtivat itse tuotannosta. Näin on käynyt esimerkiksi paperin ja sellun tuotannon 

kohdalla. Niiden osalta tuotannonpainopiste on yhä enemmän siirtynyt edullisempien 

tuotantokustannusten maihin. Teknologiakehitys tulee edelleen vaikuttamaan voimakkaasti 

metsäteollisuuteen. Informaatioteknologian ja digitaalisten ratkaisujen kautta teknologian 

kehitys on vaikuttanut erityisen paljon graafisten papereiden kuten sanomalehti-, paino- ja 

kirjoituspaperien kulutukseen. Mobiiliteknologian edelleen jatkuvan kehityksen myötä 

mediakulutustottumukset tulevat muuttumaan kohti nopeaa tiedonvälitystä ja 

vuorovaikutusta. Käytännössä tämä tulee näkymään perinteisen painomedian markkina-

aseman heikkenemisenä. Painomedian aseman heikkeneminen on näkynyt lukijamäärien ja 

siten painosvolyymien pienenemisenä. Myös mainonnan painopiste on siirtynyt painomedian 

kanavista digitaaliseen mediaan, mikä osaltaan on vaikuttanut paperinkulutukseen. Vaikka 

informaatioteknologian kehittyminen aiheuttaa edellä kuvattuja muutoksia 

paperiteollisuuteen, niin yhtälailla se mahdollistaa myös uusia tuotteita ja sovelluksia. Näistä 

hyvänä esimerkkinä ovat tulevaisuuden älypakkaukset. (Maa- ja metsätalousministeriö, 

2014; Anttila ja Silvennoinen, 2014) 

 

Tulevaisuudessa talous tulee kasvamaan nopeimmin nykyisissä kehittyvissä maissa. 

Tämänkaltainen kehitys tulee muuttamaan nykyisiä ulkomaankauppavirtoja. Kauppavirtojen 

muutokset puolestaan heijastuvat myös metsäalaan. Energian eritoten fossiilisten 

polttoaineiden saatavuus ja hintakehitys tulee vaikuttamaan tulevaisuudessa merkittävästi 

maailman taloudellisten painopistealueiden sijaintiin. (Maa- ja metsätalousministeriö, 2014) 

 

5.1.2 Alueelliset muutostrendit 

 

Suomen metsäteollisuuden toimintaa tukevat maamme lähtökohdat. Suomessa on valtavat 

uusiutuvat luonnonvarat eli siten suuri potentiaali arvonluonnille. Edellä kuvattujen 

megatrendien perusteella Suomen metsäteollisuuden tulisikin hyödyntää näiden trendien 
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luomia uusia liiketoimintamahdollisuuksia.  Yksi potentiaalinen mahdollisuus olisi 

toiminnan laajentaminen biotalouteen. Perinteisten sellu-, paperi-, saha-, ja 

vaneriteollisuuden lisäksi puupohjaiset biopolttoaineet ja -kemikaalit sekä uudet 

kuitupohjaiset materiaalit tulevat nousemaan keskeisempään asemaan Suomen 

metsäteollisuudessa. Megatrendeistä erityisesti väestönkasvu, muutokset ympäristössä sekä 

resurssien niukkuus tulevat vaikuttamaan biotuoteteollisuuden kasvumahdollisuuksiin. 

Biojalostamoita ja biotuotteita käsitellään tarkemmin alueellisissa skenaarioissa.  (Anttila ja 

Silvennoinen, 2014)  

 

5.1.3 Poliittiset muutostrendit 

 

Tällä hetkellä EU:lla ei ole yhteistä metsäpolitiikkaa. Merkittävin metsäalaan vaikuttava 

poliittinen tekijä on kansainvälinen ympäristölainsäädäntö. Ympäristölainsäädännön lisäksi 

metsäalaan vaikuttavat erityisesti maatalous-, maaseudun kehittämis-, energia-, 

ilmastopolitiikka sekä kauppa-, talous- ja raha-, työllisyys-, teollisuus-, alue- ja 

kilpailupolitiikat. EU:n ja Suomen ilmastopolitiikan tavoitteena on nykyistä 

vähäpäästöisempi yhteiskunta, jota tavoitellaan biotalouden kautta. Lyhyellä aikavälillä 

biotaloussiirtymää edistävällä politiikalla on useilla toimialoilla kilpailukykyä heikentävä 

vaikutus. (Maa- ja metsätalousministeriö, 2014) 

 

EU pyrkii edistämään ja varmistamaan kestävää metsätaloutta ja metsien eri käyttömuotojen 

tasapainottamista sekä edistämään kilpailukykyisen ja kannattavan biotalouden 

toimintaedellytyksiä. Yhä monipuolistuva politiikka niin kansallisesti kuin kansainvälisesti 

aiheuttaakin entistä enemmän haasteita metsäalalle. Poliittiset tekijät tulevatkin vaikuttamaan 

entistä voimakkaammin metsäalaan tulevaisuudessa. (Maa- ja metsätalousministeriö, 2014) 

 

5.2 Mahdollisia metsäteollisuuden muutoskuvia Kaakkois-Suomessa 
 

Tässä kappaleessa hahmotellaan edeltävien trendien sekä kappaleessa 4. esitellyn 

nykytilankuvauksen pohjalta mahdollisia metsäteollisuuden muutoskuvia Kaakkois-

Suomessa. Metsäteollisuuden rooli on Suomessa merkittävä ja sen merkitys kasvun ja 

viennin luomisessa oleellinen myös tulevaisuudessa. Puu- ja paperiteollisuuden tuotteiden 

osuus Suomen viennistä oli vuonan 2013 noin viidennes ja sen edelle ylsivät tuoteluokista 

vain metalli-, kone- ja kulkuneuvoteollisuuden tuotteet (31,4 %) sekä kemian teollisuuden 

tuotteet (24,7 %) (Suomen tulli, 2014). Vielä 1990-luvun lopulla puu- ja paperiteollisuuden 
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tuotteiden osuus viennistä on lähennellyt kolmeakymmentä prosenttia ja ollut suurin viennin 

tuoteluokka (Suomen tulli, 2009). Uutta kasvua haetaan nyt uudenlaisista biojalosteista: 

tuotteista kuten biopolttoaineet, biomateriaalit ja biokemikaalit. 

 

Suomen metsäklusterin tuotannon tärkein osa on kuluneella vuosisadalla ollut paperin 

valmistus. Samalla kemianteollisuudesta ja paperikoneiden valmistuksesta on tullut 

olennainen osa Suomen metsäklusterin osaamista. Teknologisen osaamisen ja suunnittelun 

taso onkin Suomessa erittäin korkea ja tästä tulee olemaan hyötyä myös käynnissä olevassa 

biotalouteen liittyvien teknologioiden kehityksessä. (Oksanen, et al, 2010. s. 10-11) 

 

Metsäteollisuuden rakennemuutos on heikentänyt eniten paperiteollisuuden kannattavuutta. 

Rakennemuutoksen taustatekijöitä ovat muun muassa kypsä markkinatilanne 

lähimarkkinoilla, ylikapasiteetti, tehostuva halpatuotanto ja etelän puuplantaasit, energian 

hinnan nousu (Hetemäki, 2006) sekä viime vuosina Euroopan taloustaantuma (Wessman, 

2012). Metsäyhtiöt ovat reagoineet muutokseen ensisijaisesti tehostamalla toimintojaan ja 

parantamalla lyhyen aikajänteen kannattavuuttaan, mikä on heijastunut 

innovaatiopanostuksissa inkrementaalina kehityksenä (Pesonen, P. 2006. s. 62). Suuruuden 

ekonomian hyödyntämisen sijaan arvoketjussa korkeamman jalostusasteen tuotteet, 

kysyntälähtöiset ratkaisut ja pienet liiketoiminta-alueet tarjoavat nykytilanteessa paljon 

erilaisia mahdollisuuksia (Oksanen, et al, 2010. s. 23). 

 

5.2.1 Prosessiteollisuuden väheneminen ja puutuoteteollisuuden kasvu 

 

Tässä kappaleessa esitellään tulevaisuuden näkymiä koskien Suomen ja Kaakkois-Suomen 

metsäteollisuutta myös kemiallisen metsäteollisuuden osalta, sillä linkittyneisyydellä 

mekaanisen ja kemiallisen metsäteollisuuden välillä on olennainen merkitys alan 

kehittymisen ja tulevaisuuden näkymisen osalta. Metsäteollisuus on jaettu käsittelyn osalta 

kahteen osa-alueeseen prosessi- ja puutuoteteollisuuteen. Tulevaisuuden näkymät perustuvat 

edellisessä kappaleessa kuvattujen metsäteollisuuden megatrendien aiheuttamiin 

vaikutuksiin.  

 

Metsäteollisuuden alalla erityisesti paperiteollisuuden kannattavuus ei ole viime vuosien 

aikana kehittynyt erityisen suotuisasti. Heikentyneestä kannattavuudesta johtuen tuotanto ja 

vientitulot ovat laskeneet. Tästä johtuen vuosien 2006-2010 aikana esimerkiksi paperin ja 

kartongin tuotantokapasiteettia suljettiin Suomessa huimat 2,8 miljoonaa tonnia. (Maa- ja 

metsätalousministeriö, 2014)   
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Merkittävistä rakennemuutoksista huolimatta, on metsäteollisuus edelleen merkittävä 

toimiala Kaakkois-Suomessa. Kaakkois-Suomen metsäsektorista suurin osa muodostuu 

massa- ja paperiteollisuudesta. (Metsäkeskus, 2011) Tehdasteollisuuden bruttoarvolla 

mitattuna metsäteollisuudella on ylivoimaisesti merkittävin alueellinen asema juuri 

Kaakkois-Suomessa. Lisäksi sen työllisyysvaikutukset ovat huomattavat. Vuonna 2011 

Etelä-Karjalassa 7,2 prosenttia työllisistä työskenteli metsäteollisuudessa ja vastaavasti 

Kymenlaaksossa metsäteollisuuden työntekijöiden osuus työllisistä oli 5,7 prosenttia. 

(Metsäteollisuus ry, 2014) 

  

Prosessiteollisuuden vähenemisen trendin jatkuminen vapauttaisi mekaanisen 

metsäteollisuuden käyttöön sekä mahdollista henkilöstöä että puuraaka-ainetta kemiallisesta 

metsäteollisuudesta. Näiden hyödyntäminen ei kuitenkaan ole täysin suoraviivaista. 

Puutuoteteollisuuden ja pienrakentamisen osaamisvaatimukset poikkeavat esimerkiksi sellu- 

ja paperiteollisuudesta. Myös raaka-aineen tarve ja halutut ominaisuudet riippuvat 

lopputuotteesta. Alueellisesta näkökulmasta puutuoteteollisuuden kasvu pehmentäisi 

prosessiteollisuuden vähenemisestä syntyviä vaikutuksia, ylläpitäen tuotantoa ja työpaikkoja.  

 

Toisaalta synergiaetuja voidaan etsiä uusien ja jo olemassa olevien tuotantoyksiköiden 

yhteistoiminnan kautta. Metsäteollisuuden nykyinen heikohko kehitys on mahdollista 

kääntää positiiviseksi alan kilpailukykyä parantamalla sekä uudistamalla alan rakenteita. 

Näin alalle on mahdollista saada uusia investointeja. Tulevaisuudessa metsäteollisuuden olisi 

mahdollista tuottaa nykyistä monipuolisempia tuotteita ja palveluita ja näin kasvattaa koko 

alan tuottamaa arvonlisää ja hyvinvointia. Tulevaisuudessa perinteisen metsäteollisuuden 

rinnalle tulee nousemaan entistä enemmän puupohjaisia biotuotteita sekä bioenergiaa. Myös 

metsien virkistys ja matkailumahdollisuudet tulevat olemaan merkittävässä roolissa. Suomen 

metsien aktiivinen ja kestävä hyödyntäminen mahdollistavat koko metsä alan uuden nousun. 

(Maa- ja metsätalousministeriö, 2014)   

 

Perinteisten prosessiteollisuuden tuotteiden hintakehitykseen ei ole lähitulevaisuudessa 

odotettavissa muutoksia. Tähän vaikuttaa osalta myös se, että paperiyritykset eivät 

ainoastaan kilpaile toisiaan vastaan, vaan myös sähköisiä viestimiä, jotka syövät jatkuvasti 

markkinoita painetulta medialta. Suomen osalta tilanne näyttää siltä, että tiettyjen 

painopaperilaatujen osalta vähennyksiä tullaan näkemään jo seuraavan kymmenen vuoden 

aikana. Tällä tulee olemaan merkittävää vaikutusta Suomen metsäteollisuuden rakenteeseen, 

koska vielä vuonna 2011 aikakauslehti- ja hienopaperin osuus metsäteollisuuden viennistä 
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oli 60 prosenttia viennin arvosta. Paino- ja kirjoituspaperien tuotanto on ollut laskussa jo 

vuosia, eikä loppua laskulle ole näköpiirissä. Vuonna 2013 pudotusta tuotantomääriin 

edeltävään vuoteen verrattuna tuli 5 prosenttia. (Maa- ja metsätalousministeriö, 2014) 

  

Huolimatta graafisten painopaperien heikoista tulevaisuuden näkymistä, odotetaan 

kuluttajapakkauskartongin kysynnän kasvavan noin 3 prosenttiyksikköä vuositasolla. 

Kysynnän kasvuodotukset perustuvat sähköisen kaupan kasvuun, mikä kasvaessaan 

edellyttää entistä enemmän pakkaustarvetta. Pakkaaminen kuitenkin siirtyy yhä enenevissä 

määrin Euroopasta halvempien kustannusten maihin.  Kuluttajapakkauskartongin lisäksi niin 

sanottujen älypakkauksien tarpeen arvioidaan kasvavan maailmanlaajuisesti. 

Älypakkauksilla voidaan parantaa esimerkiksi ruuan säilyvyyttä. Myös kotitalous-, hygienia- 

ja pehmopapereiden kysynnän odotetaan kasvavan. Suomen metsäteollisuuden odotetaankin 

investoivan tulevaisuudessa juuri pakkauspapereiden sekä kartongin ja bioenergian 

tuottamiseen.  (Maa- ja metsätalousministeriö, 2014) 

 

Erilaisten pakkausmateriaalien lisäksi puukuidun kysynnän kasvu voi hyödyttää suomalaista 

metsäteollisuutta. Puukuituun perustuvan sellun vuosituotanto on ollut viimeiset vuodet 

kasvussa. Kysynnän kasvun taustalla olevat syyt ovat puukuidun ympäristöystävällisyys 

suhteessa fossiiliperusteisiin kuituihin, puuvillan tuotannon ongelmat sekä kasvava nano- ja 

fibrillisellun kysyntä. Näistä erityisesti nanosellulla on lukuisia tulevaisuuden 

sovelluskohteita kuten sideaineen autoteollisuuden-, pakkaus- ja 

rakennusmateriaaliteollisuuden komposiiteissa sekä apuaineena nesteiden koostumuksen 

hallinnassa, suodattimissa, ruokatuotteissa, kosmetiikassa, hygieniatuotteissa, kudossiirteissä, 

läpinäkyvien kalvojen tuotannossa ja näytöissä.  Puukuidun kysynnän kasvua tukee myös 

sellun tuotannon prosessissa syntyvien muiden tuotteiden kuten energian ja biopolttoaineiden 

kysynnän ja hintojen vahvistuminen. (Maa- ja metsätalousministeriö, 2014) 

 

Suomen metsäteollisuuden painopaperien tuotannosta tulevaisuudessa poistuvaa kapasiteettia 

voidaan korvata liikenteen biopolttoaineiden tuotannolla tai nano- tai fibrillisellun 

tuotannolla. Lisäksi 3D-tulostuksen arvioidaan hyödyttävän mahdollisesti myös metsäalaa. 

Yhteenvetona Suomen metsäteollisuuden perinteisten paperi- ja kartonkiteollisuuden 

tuotanto tulee vähentymään poislukien pakkausmateriaalit ja puukuitusellu. Tilalle odotetaan 

nousevan uusia korvaavia tuotteita. Paperi- ja selluteollisuuden tulevaisuuden 

mahdollisuuksia ovat tuotannon monipuolistaminen sekä erilaisten uusien kuitupohjaisten 
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tuotteiden ottaminen tuotantoon. Lisäksi puutuoteteollisuuden merkityksen odotetaan 

kasvavan vuoteen 2020 mennessä. (Maa- ja metsätalousministeriö, 2014) 

 

Puutuoteteollisuuden tulevaisuudennäkymissä ei ole odotettavissa paperiteollisuuden 

painopaperien kaltaista kysynnän voimakasta laskua. Sen sijaan Suomessa on runsaasti 

kasvumahdollisuuksia puun käytössä esimerkiksi kerrostalo- ja julkisrakentamisessa sekä 

lähiökerrostalojen energiakorjauksissa. Energiakorjauksiin sisältyy myös vientipotentiaalia. 

Vuosina 2015-2020 maailman puutuoteteollisuuden markkinoita kasvattaa 

asuinrakentamisen yli neljän prosentin vuotuinen kasvu. Lisäksi Euroopassa vallitsevat 

pyrkimykset hiilipäästöjen vähentämiseen ja asuntojen korjaustarpeet lisäävät puutuotteiden 

käyttöä.  Puutuotteiden käytön rakennusmateriaalina odotetaan kasvavan merkittävästi vielä 

vuoden 2020 jälkeenkin ja sen odotetaan korvaavan useissa tapauksissa sementtiä ja terästä. 

(Maa- ja metsätalousministeriö, 2014) 

 

Suomen puutuoteteollisuus on viime vuoden ollut tuotannolla mitattuna laskusuunnassa 

johtuen Euroopan markkinoiden taantumasta ja Suomen heikentyneestä kilpailukyvystä. 

Pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna alan näkymät ovat kuitenkin hyvät. Tulevaisuudessa 

Suomen puutuotteiden vientimahdollisuudet voivat kasvaa, jos kohdemarkkinoiden 

asukaskohtainen puutuotteiden ominaiskulutus kasvaa. Suomen puutuoteteollisuus tarvitsee 

uusia tuotteita, palveluita sekä jalostusarvon ja asiakaslähtöisyyden lisäämistä, jotta se 

menestyisi tulevaisuudessa. Sahateollisuus tulee hyötymään tulevaisuuden 

bioenergiamarkkinoiden kasvusta, koska tämän alan kasvu nostaa sahojen sivutuotteiden 

hintoja. Sahateollisuuden tulevaisuuden tuotteita ovat muun muassa erilaiset 

insinööripuutuotteet sekä biokomposiitti. (Maa- ja metsätalousministeriö, 2014) 

 

5.2.2 Biotalouden kasvu 

 

Biotalouden ratkaisuilla voidaan auttaa ratkaisemaan ilmastonmuutoksen ja luonnonvarojen 

käytön kestävyyteen liittyviä haasteita. Näillä ratkaisuilla voidaan vähentää riippuvuutta 

fossiilisesta energiasta, ehkäistä ekosysteemin köyhtymistä, edistää talouskehitystä sekä 

luoda uusia työpaikkoja. Ne maat, jotka kykenevät ensimmäisinä siirtymään biotalouteen, 

tulevat saamaan tulevaisuudessa merkittävää kilpailuetua. Suomella on tähän hyvät 

mahdollisuudet johtuen maan runsaista resursseista. (Maa- ja metsätalousministeriö, 2014) 
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Biotuoteteollisuuden kasvumahdollisuuksia tukevat erityisesti metsäteollisuuden 

megatrendeistä väestönkasvu, ympäristöarvojen korostuminen ja lainsäädännön 

tiukkeneminen sekä uusiutumattomien luonnonvarojen niukkuus. Uusiutuvien raaka-aineiden 

kilpailukyky tulee paranemaan entisestään uusiutumattomien raaka-ainevarojen ehtyessä. 

Tulevaisuudessa metsävaroja tullaan hyödyntämään Suomen metsäteollisuudessa 

biojalostamoissa. Monipuolisen tuoteportfolion omaaville metsäbiojalostamoille on jo 

olemassa perusinfrastruktuuri. Ne voidaan sijoittaa nykyisten metsäteollisuuslaitosten 

yhteyteen. (Anttila ja Silvennoinen, 2014) Niin sanotussa integroidussa biojalostamossa 

voidaan hyödyntää synergioita esimerkiksi logistiikkaan, energian ja lämmön tuotantoon ja 

kulutukseen sekä materiaalivirtoihin liittyen.  

 

Metsäteollisuuden arvoketjun alkupäässä biojalostamo voisi esimerkiksi tuottaa perinteistä 

havusellua paperin- ja kartonginvalmistukseen. Nykyisiä sellulinjoja voidaan modifioida 

siten, että niillä voidaan tuottaa liukosellua, josta voidaan edelleen jalostaa viskoosia. 

Samalla osa biojalostamon sellusta voidaan yhä jatkojalostaa paperiksi tai kartongiksi. 

Tulevaisuuden uusia markkinamahdollisuuksia ovat esimerkiksi erikoispaperit auto-, 

elektroniikka, ja pakkausteollisuuden tarpeisiin. Biojalostamojen tuotteet voivat päätyä myös 

muiden nykyisen metsäklusterin ulkopuolelle jäävien toimialojen lopputuotteisiin. Puusta 

voidaan erottaa vaikuttavia aineita esimerkiksi lääketeollisuuden tai elintarviketeollisuuden 

tarpeisiin. (Anttila ja Silvennoinen, 2014) 

 

Metsäbiojalostamot pystyvät käyttämään tehokkaasti selluntuotannon sivutuotteita ja 

raakapuuvirtoja. Näin ne luovat merkittävää lisäarvoa kokonaisketjussa. Hyvänä esimerkkinä 

olisi biopolttoaineiden, biokemikaalien ja biokomposiittien valmistus. Biopolttoaineet 

korvaisivat fossiilisia polttoaineita, biokemikaalit voitaisiin hyödyntää lääketeollisuuden 

tarpeisiin ja biokomposiiteilla saataisiin korvattua nykyisiä muoviteollisuuden tuotteita. 

(Anttila ja Silvennoinen, 2014) 

 

Tulevaisuuden biotaloudessa puusta tehdään edelleen paperia, kartonkia ja sahatavaraa, 

mutta erityisesti bioenergian, sellun, biopolttoaineiden ja -kemikaalien sekä uusien 

jalostustuotteiden asema tulee kasvamaan ja korostumaan. Tulevaisuudessa merkittävän osan 

metsäteollisuuden tuotannosta odotetaankin muodostuvan täysin uusista tuotteista. Näitä 

uusia liiketoimintamahdollisuuksia löytyy tuoteryhmissä ja palveluissa, jotka ovat lähempänä 

muita toimialoja ja toimijoita kuten esimerkiksi kemianteollisuutta tai suunnittelu- ja 

rakennusyrityksiä. Uusien biotuotteiden kehittäminen yhteistyössä eri toimi- ja 
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teollisuusalojen kanssa edistää osaltaan nykyisten metsäteollisuuden arvoketjujen 

laajenemista ja koko teollisuuden alan muutosta. (Maa- ja metsätalousministeriö, 2014) 

 

Edellä kuvattu biojalostamon konsepti on vain yksi mahdollinen tulevaisuuden esimerkki. 

Vaihtoehtoisia malleja on todella paljon, eikä niitä kaikkia osata vielä edes ennakoida. Jotta 

biojalostamoiden potentiaali saataisiin hyödynnettyä, tarvitaan rajoja rikkovaa innovointia 

sekä investointeja uuteen liiketoimintaan. (Anttila ja Silvennoinen, 2014) Avoimen 

innovaation periaatteet tukevat kehittämistä ja toimialojen rajat ylittävää innovointia voidaan 

hyödyntää ratkaisujen etsimiseksi muilta toimialoilta. 

 

Biotaloussiirtymän mahdollisuudet tiedostetaan Kaakkois-Suomessa ja Kymenlaakson liiton 

mukaan Kaakkois-Suomen tulisi reagoida metsäteollisuuden rakennemuutoksiin 

panostamalla biotalousklusterin luomiseen. Keskeisiä seikkoja mahdollisessa Kaakkois-

Suomeen luotavassa biotaloudenklusterissa olisivat puubiomassan saannin ja biomassan 

jalostamisen tehokkuus, biotuotteiden kehittäminen ja kaupallistaminen, älykkäiden ja 

ympäristöystävällisten pakkausten kehittäminen sekä puurakentamisen ja 

komposiittituotteiden kehittämisen lisääminen. (Kymenlaakson Liitto, 2014) 

 

Puutuoteteollisuuden ja pienrakentamisen näkökulmasta siirtyminen metsäklusterista 

biotalousklusteriin laajentaa yhteistyötahoja huomattavasti. Biotalousklusterin höytyinä 

puualan kannalta katsoen voidaan nähdä uusien innovaatioiden syntyminen entistä 

laajemmassa innovaatioverkostossa. Toimialojen rajapinnoissa syntyvillä innovaatioilla on 

usein radikaalimpi vaikutus markkinoilla ja vähemmän kilpailua kuin toimialan sisällä 

tapahtuvilla usein inkrementaalimmilla innovaatioilla. Biotalouden puualaan vaikuttaviin 

innovaatioihin voisivat kuulua esimerkiksi uudet materiaalit, jotka mahdollistaisivat uusia 

esimerkiksi rakennusalan ratkaisuja. Puun ominaisuuksien tutkiminen ja jalostaminen voi 

myös mahdollistaa tuotteissa uudenlaisia ominaisuuksia tai vaikuttavuuksia. Rakennusalan 

tuotteissa nämä voisivat olla esimerkiksi ilmankosteuden säätelyä tai antibakteerisuutta. 

 

Liiketoimintamalli-innovaatioiden osalta biotalousverkosto voisi poikia mahdollisuuksia 

esimerkiksi teollisen symbioosin kautta. Siinä yritysten materiaalivirrat nitoutuvat siten, että 

yhden prosessin sivutuote tai jäte toimii toisen prosessin raaka-aineena. Myös energia- ja 

lämpövirrat voidaan optimoida verkoston kesken. Prosessi on näin mahdollisimman 

resurssitehokas ja sen hyötynä on myös luontainen yhteistyö, joka heijastuu innovointiin. 

Toisaalta, verkostomainen toiminta edellyttää joustokykyä, sillä liiallinen riippuvuus 
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ympäröivistä toimijoista aiheuttaa riskejä. Yhteiskehittämisen ja hanketoiminnan kautta 

voidaan kuitenkin sekä teollisessa symbioosissa että toki muissakin biojalostuksen 

innovaatioverkostoissa optimoida innovaatiotoimien tehokkuutta ja koota laajaa osaamista 

hyödyntäviä konsepteja.  

 

Laaja verkosto tarjoaa kehittämisyhteistyön hyötyjen lisäksi myös laajan kansainvälisten 

kontaktien verkoston. Puutuoteteollisuudessa juuri kansainvälistymisen haasteet nähdään 

alan kasvun kannalta merkittävinä ja tuki kansainvälisen yhteistyön vahvistamiseksi olisi 

alalla tervetullutta. Laaja biotalousklusteri antaisi hyvät mahdollisuudet verkoston 

hyödyntämiseen myös markkinoinnin saralla. Puuraaka-ainetta hyödynnettäessä 

ympäristöystävällisyyden ja vihreiden arvojen korostaminen on luontevaa ja erilaisilla 

sertifikaateilla voidaan varmentaa ja vahvistaa viestiä. Laatu, innovatiivisuus ja design ovat 

alueita joiden korostaminen istuu puutuoteteollisuuden ja pienrakentamisen piiriin. Useat 

vahvat brändit sekä usean eri yrityksen tuotteita yhdistävät sateenvarjokonseptit luovat 

mahdollisuuksia biotalousverkostossa. 

 

Biotalousverkoston laajuus voi tuottaa puualan toimijoille myös haasteita. Monet puualan 

yrittäjät eivät hahmota toimintaansa bioliiketoiminnaksi (Maunula, 2013), mikä heijastunee 

heidän yhteistyöhalukkuuteensa biotalousverkostossa. Puualan yrittäjien voi myös olla 

vaikea hahmottaa, mitkä biotalousverkoston toimijat olisivat heille sopivimpia 

yhteistyökumppaneita. Yhteistyö toisen toimialan toimijan kanssa vaatii pitkäjänteisyyttä, 

kun luodaan yhteinen kommunikointitapa ja kartoitetaan yhteisiä mahdollisuuksia. 

Kehittämishalukkuus ja mielenkiinto yhteistyökumppanin osaamista kohtaan ovat 

edellytyksiä toimivalle yhteistyölle. Toimijoiden kokoerot voivat myös luoda haasteita 

esimerkiksi käytettävissä olevien kehittämispanostusten ollessa hyvin erisuuruisia ja 

osaamistason poiketessa merkittävästi. On myös tärkeä huomata, että eri toimialojen roolit 

voivat olla biotalouden innovaatioverkostossa hyvin erilaiset kuin esimerkiksi olemassa 

olevassa metsäklusterissa (Maunula, et al. 2013). Aiemmin alkutuotannossa toiminut, 

innovaatioverkostorooliltaan kohtalaisen vähäpätöinen toimija voikin olla biotalouden 

arvoverkossa jatkojalostaja tai asiakas ja hänen roolinsa tässä uudessa 

innovaatioverkostorakenteessa hyvinkin keskeinen. Biotalousklusterin hahmotettavuutta 

lisää huomattavasti sen alueellisuus. Puualan yritysten kannalta alueellinen klusteri voisi 

ainakin lähivuosina olla helpommin lähestyttävä verkostoitumisvaihtoehto kuin kansallinen 

tai kansainvälinen biotalousverkosto. Vahva metsäteollisuus antaa Kaakkois-Suomessa hyvät 

edellytykset lähteä rakentamaan alueellista metsäbiotalousverkostoa, mutta verkoston 
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monipuolisuuden varmistamiseksi ja kattavan osaamisen haalimiseksi verkosto ei saa olla 

liian suljettu eikä sen tule liikaa nojata jo olemassa olevaan osaamiseen ja 

verkostorakenteisiin. 

 

5.2.3 Puurakentamisen klusteri 

 

Vaihtoehtona biotalousklusterille voidaan alueen puualan yrittäjien näkökulmasta nähdä 

vahvan puurakentamisen klusterin muodostaminen. Toisaalta puurakentamisen klusterin 

voidaan nähdä myös sisältyvän laajempaan biotalouden klusteriin. Puurakentamisen klusterin 

osapuolia olisivat kaikki mekaanisen metsäteollisuuden toimijat sekä erilaiset 

puurakentamiseen liittyvät suunnittelu ja design yritykset. Puualan kokonaisuudesta tämä 

sulkee pois rakentamiseen liittymättömän toiminnan. 

 

Puurakentamisen klusteri voi olla joko alueellinen, kansallinen tai kansainvälinen. 

Kansainvälisenkin innovaatioverkoston toiminnan hahmottaminen on puurakentamisen 

klusterissa huomattavasti biotalousklusteria yksinkertaisempaa rajatun toimialan vuoksi. 

Toisaalta Kaakkois-Suomen vahvan metsäteollisuuden ja puualan osaamisen vuoksi 

osaamisen ja yhteistyökumppanien etsiminen kaukaa voi olla tarpeetonta. Verrattuna 

biotalousklusteriin puurakentamisverkoston osapuolten osaaminen on lähellä toinen toistaan, 

mikä helpottaa kommunikaatiota. Kansainvälisen yhteistyön haasteissa on silti ratkomista, 

sillä esimerkiksi puutuoteteollisuudessa monien yritysten kansainvälistymisaste ja -

osaaminen on puutteellista. Toisaalta vahva puurakentamisen klusteri toisi apua 

kansainvälistymiseen yhteistyötoimien ja jaetun osaamisen kautta.  

 

Puurakentamisen klusteri loisi lähtökohtia innovoida uusia tuotteita ja palveluita, sekä uusia 

liiketoimintamalleja. Yritysten yhteistyö mahdollistaisi kokonaisvaltaisten ratkaisujen 

tarjoamisen asiakkaalle. Yhteistyö mahdollistaa myös logististen prosessien ja 

materiaalivirtojen optimointia yhteistyökumppanien kesken. 

 

Markkinointiyhteistyöllä voitaisiin puurakentamisen klusterissa luoda sateenvarjobrändejä 

yhteistyössä kehitettyihin tuote- ja ratkaisukokonaisuuksiin sekä vahvistaa yleisön 

mielikuvaa puusta ympäristöystävällisenä ja ominaisuuksiltaan erinomaisena materiaalina 

rakentamisessa. Puurakentamisen tuotteiden standardisoinnilla ja yhteensovittamisen 

helpottamisella voidaan helpottaa tuotteiden käyttöä ja näin lisätä tuotteiden 

houkuttelevuutta. Yhteistyössä tehdyt state-of-the-art kohteet yhdistäisivät eri yritysten 
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osaamista modernien asumisratkaisujen esittelyssä, joka toimisi referenssikohteena 

samanaikaisesti usealle klusterin toimijalle. 

 

5.3 Liiketoimintamahdollisuudet ja innovaatioympäristön 

kehittyminen  
 

Kappaleessa 2.3 on esitetty liiketoimintamallin määritelmä ja tarkemmin perehdytty 

avoimeen ja kestävään liiketoimintamalliin. Puualalla liiketoimintamallit ja ansaintalogiikat 

ovat nykyään verrattain suoraviivaisia, mutta tuotekirjon kasvaessa, yhteistyöverkostojen 

laajetessa ja yhteistyön syventyessä liiketoimintainnovaatioiden tarve kasvaa. 

Metsäteollisuuden mahdolliset uudet tuotteet edellyttävät nykyisistä liiketoimintamalleista 

eroavia toimintatapoja ja yhteistyömuotoja. Uusia mahdollisuuksia tarjoavat teolliset 

symbioosit, radikaalit ja kilpailuolosuhteita muovaavat tuote- ja palveluinnovaatiot, 

asiakaslähtöisyys ja kokonaisvaltaisten ratkaisujen kehittäminen yhteistyössä muiden 

toimijoiden kanssa. Metsäklusterin laajentuminen biotalousklusteriksi tulee lisäämään 

tavoitettavissa olevien liiketoimintamahdollisuuksien määrää ja näin monipuolistamaan 

liiketoimintamallien kirjoa. Avoin liiketoimintamalli linkittyy juurikin lisääntyvään ja 

syventyvään yhteistyöhön ja yhteistyömahdollisuuksien maksimaaliseen hyödyntämiseen, 

kuten myös yrityksen ulkopuolisen tiedon omaksumiseen. Kestävän liiketoimintamallit 

tulevat olemaan keskeisessä roolissa biotaloudessa, jossa kestävän kehityksen periaatteiden 

noudattaminen on välttämätöntä. Seuraavissa kappaleissa kuvataan puualan ja biotalouden 

mahdollisia uusia liiketoimintamalleja Kaakkois-Suomessa.    

 

 Kettusen (2013) mukaan puualan kansallisina kehitystarpeina voidaan nähdä i) 

liiketoiminta-ajattelun kehittäminen ja lisäarvon tuottaminen puualalla, ii) markkinoinnin ja 

myynnin kehittäminen puualalla, iii) yhteistyön lisääminen puualalla, iv) 

kansainvälistyminen puutuotealalla, v) ulkoisen toimintaympäristön asettamisen 

toimintaedellytysten parantaminen puutuotealalla, ja vi) Rahoituspalveluiden sekä muiden 

palveluiden kehittäminen kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseksi.  

 

Sahateollisuudessa kannattavuuden parantamiseksi tarvitaan kokonaisvaltaisempaa ja 

tehokkaampaa raaka-aineen hyödyntämistä. Asiakaslähtöisyys, sivutuotteiden uusien 

käyttömuotojen kartoittaminen ja jalostusarvon parantaminen sekä yhteistyöverkoston 

kehittäminen nähdään ratkaisuna tähän (Kettunen, 2013) Biotaloussiirtymässä luotavat uudet 

verkostot ja sahojen sivuvirtojen lisääntyvä hyödynnettävyys ja kysyntä linkittyvät 

luontevasti tähän. 



42 
 

Myös puutuoteteollisuuden osalta korostetaan uusien arvoketjujen muodostamista ja 

lisäarvon tuottamista. Markkinoinnissa nähdään mahdollisuutena tunteisiin, arvoihin ja 

ideologiaan vetoaminen ja kestävän kehityksen ja ilmasto- ja energialinjausten 

hyödyntäminen. Tärkeänä nähdään myös resurssien allokoiminen eritoten kansainvälisen 

markkinoinnin mahdollistamiseksi. Markkina- ja yhteistyökumppanuusselvitykset ovat 

tärkeitä myös sahateollisuudessa muuttuvassa toimintakentässä. (Kettunen, 2013) 

 

5.3.1 Puualan uudet liiketoimintamallit 

 

Kasvua puutuoteliiketoiminnassa saadaan aikaan innovatiivisilla ihmisillä ja yrityksillä. 

Toimijoiden tulee uskaltautua uusiin arvoverkkoihin ja rohkeasti ylittää nykyisiä 

klusterirajoja, jotta uusia mahdollisuuksia saataisiin avattua. Tämä edellyttää kaikilta 

toimijoilta vanhojen toimintatapojen uudistamista sekä visionääristä ajattelua. Suomessa 

tähän on hyvät edellytykset toimivan koulutusjärjestelmän ja sitä kautta osaavan työvoiman 

kautta. Osaamispääoman kautta saadaan tulevaisuudessa hyödynnettyä entistä tehokkaammin 

puun ja metsien tarjoamat monipuoliset mahdollisuudet. Metsäklusterin nykyisissä 

liiketoiminnan arvoverkoissa on mahdollisuuksia tuote- ja tuotantoinnovaatioiden lisäksi 

liiketoimintainnovaatioille. (Gabriellsson et al., 2010) 

 

Uusien arvoverkkojen luominen edellyttää verkostoitumistaitoja. Ei ole siten riittävää, että 

yksittäiset toimijat olemassa olevissa arvoverkoissa vain laajentaisivat rooliaan. Uusien 

ideoiden potentiaalin ymmärtäminen edellyttää arvoverkon loppukäyttäjien tarpeiden 

ymmärtämistä. Loppukäyttäjien tarpeiden lisäksi on tunnistettava esteet, joiden avulla 

toimijat puolustavat nykyisiä asemiaan sekä löydettävä oikeat kumppanit kuhunkin 

tilanteeseen. (Gabriellsson et al., 2010) 

 

Klusterin rajat kuin myös organisaatioiden rajat ylittävä osaaminen avaa sellaisia 

mahdollisuuksia, joita ei muuten kyettäisi havaitsemaan tai luomaan. Näin saadaan luotua 

täysin uudenlaista liiketoimintaa. Puualan ja hyvinvointi- ja terveysalan yhteistyön 

seurauksena voisi esimerkiksi syntyä terveysvaikutteisia puuperäisiä tuotteita. Uusien 

liiketoimintamallien luomisessa onkin kyse pitkälti tahdosta ja taidoista viedä asioita 

eteenpäin sekä uskalluksesta ottaa riskejä. Tämä mahdollistetaan helpottamalla yrittäjyyttä 

sekä tukemalla kasvuyritysten rahoitusmahdollisuuksia. (Gabriellsson et al., 2010) Yrityksen 

innovaatioprosessin näkökulmasta toimialojen rajat ylittävää ideoiden etsimisen prosessia on 

käsitelty raportin kappaleessa 2.4.  
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Uusien liiketoimintamallien tunnistaminen lähtee liikkeelle tuotteiden ja palveluiden 

asiakkaiden sekä loppukäyttäjien tarpeiden perusteellisesta ymmärtämisestä. Tämä ei kosketa 

pelkästään uusia tuotteita, vaan yhtälailla jo olemassa olevia tuotteita. Uusien materiaalien ja 

palveluiden yhdistäminen tuotteisiin muodostavat merkittäviä uusia 

liiketoimintamahdollisuuksia puutuotealalla. Tätä näkemystä puoltaa materiaalien ja raaka-

aineiden kulutuksen kasvu, mikä puolestaan on seurausta kansakuntien vaurastumisesta 

länsimaiden ulkopuolella. Tähän kun yhdistetään uusiutumattomien materiaalien niukkuus, 

voidaan todeta, että uusiutuvilla puupohjaisilla materiaaleilla on todellista kysyntää. 

(Gabriellsson et al., 2010) 

 

Asiakkaiden tarpeiden ymmärtämisen kautta on mahdollista luoda uudenlaista 

palveluliiketoimintaa. Uusia toimintatapoja olisi mahdollista luoda esimerkiksi kohteisiin, 

joissa esiintyy odottelua, materiaalihukkaa tai ylimääräisiä laadunvarmistustoimia. Myös 

erilaiset asiantuntijapalvelut kuin myös metsien matkailu- ja virkistyskäyttö ovat 

potentiaalisia palveluliiketoiminnan kohteita. (Gabriellsson et al., 2010) Yksittäisten 

tuotteiden sijaan kysyntä kohdistuu valmiiden ratkaisujen lisäksi siihen, että palvelut ovat 

yhä tiiviimpi osa tuotetta. Tulevaisuuden liiketoimintakonseptien kehittäminen on 

toteutettava rinnan tuote- ja palvelukonseptien sekä tuotanto- ja jakelukonseptien 

kehittämisen kanssa. (Metsäteollisuus ry, 2010) 

 

Uusia liiketoimintamalleja on mahdollista luoda puutuotealalla eritoten asumisen tuotteissa. 

Asumiseen puu liittyy muun muassa sen mukavuuden ja imagon kautta. Puu koetaan 

imagoltaan ja asumismukavuudeltaan hyväksi ja toivotuksi rakentamisen ja sisustamisen 

vaihtoehdoksi. Puurakentamisen laatu on myös merkittävästi parantunut viime vuosina, mikä 

osaltaan edesauttaa sen hyödyntämistä. Puulla on myös todettu olevan terveysvaikutuksia 

sisätiloissa sekä myönteisiä vaikutuksia sisäilmaan. Tulevaisuudessa tuotekehityksen kautta 

pyritään tuomaan älykkäitä puutuotteita. Puurakentamisessa toteutuu energiatehokkuus 

yhdistettynä asumismukavuuteen. (Gabriellsson et al., 2010) 

 

Metsäteollisuuden osalta uusia liiketoimintamalleja löytyy myös pakkaamisen ja mediaan 

liittyen. Markkinapotentiaalia on esimerkiksi uusilla pakkasmateriaaleilla, joilla on hyvät 

uusiokäyttömahdollisuuden myös kehittyvien maiden olosuhteissa. Myös uudet 

biomateriaalit luovat uusia mahdollisuuksia pakkausmateriaaleina. Tulevaisuudessa niin 

kutsutut älykkäät pakkaukset tulevat ennemmin tai myöhemmin markkinoille. Nämä 

puolestaan vaativat ennakkoluulotonta pakkausten kehittelyä yhdistelemällä asiakkaiden 
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tarpeita ja valmistajien materiaalituntemusta.  Erityisesti kasvava verkkokauppa asettaa omia 

erityistarpeitaan koskien pakkauksia. Näihin erityistarpeisiin lukeutuvat muun muassa 

pakkausten yhteydessä käytettävät lukutuotteet. Tulevaisuudessa pakkausten myyvyyteen 

tullaan kiinnittämään enemmän huomiota. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että pakkausten 

elämykselliset ominaisuudet hallitaan paremmin yhdistettynä kehittyneeseen 

pakkaustekniikkaan. Esimerkkinä tästä ovat ”on-demand” -tuotanto ja painettu elektroniikka. 

(Gabriellsson et al., 2010) 

 

Median osalta tulevaisuuden tuotteita ovat tiedonvälityskanavan ja pakkauksen yhdistävät 

paperituotteet niukasti toimeentulorajan ylittävien väestöryhmien tarpeisiin.  

Tulevaisuudessa painotuotteet tullaan räätälöimään entistä enemmän ympäristövaatimusten 

mukaan. Uudet painotuotteet, kuten Living lab mahdollistavat nopeat Internet-pohjaiset 

mediatuotteiden demonstraatiot. Painoviestinnän arvoketjussa tullaan siirtymään 

integroivaan liiketoimintamalliin, joka on nykyistä toimintatapaa nopeampi, 

yksinkertaisempi ja edullisempi. (Gabriellsson et al., 2010) 

 

5.3.2 Biotalouden uudet liiketoimintamallit 

 

Kestävän kehityksen kautta uusia liiketoimintamahdollisuuksia syntyy biotalouteen. 

Biotalous perustuu uusiutuviin materiaaleihin, mihin Suomessa on merkittävät raaka-

ainelähteet metsiensä kautta. Biotaloudessa puuta käytetään monipuolisesti papereihin, 

pakkauksiin, taloihin, bioenergiaan ja biopolttoaineisiin sekä monenlaisiin biomateriaaleihin 

ja erilaisiin biotuotteisiin.  Uusien tuotteiden ja energian tuotannon lisääminen 

biojalostamoihin edellyttää uusita toimintamalleja sekä monipuolista kehitystyötä. 

Kemikaalien ja uusien materiaalien valmistaminen biojalostamoissa asettaa uusia haasteita 

prosessiosaamiselle. Tulevaisuudessa tarvitaankin laajaa bioprosessien osaamista. Radikaalit 

uudet prosessit tulevat mahdollisiksi tutkimuksen kautta. Biotalouden vahvistuessa metsien 

käyttöpaine kasvaa ja siten tarvitaan ekologisesti kestäviä sekä taloudellisia tapoja tuottaa, 

hankkia ja jalostaa biomassaa. (Gabriellsson et al., 2010) 

 

Suomessa biotalouden uudet liiketoimintamahdollisuudet perustuvat pitkälti biomassojen ja 

vesivarojen hyödyntämiseen, niihin liittyvän teknologian kehittämiseen sekä korkean 

lisäarvon tuotteisiin ja palveluihin. Erityisesti palveluiden rooli tulee korostumaan 

tulevaisuudessa entisestään, mikä lisää haasteita nykyiselle osaamiselle. Tärkeänä osana 

Suomen biotalouden kehittämistä tulee olemaan olemassa olevan teollisuuden kilpailukyvyn 

sekä toiminta- ja kasvuedellytysten varmistaminen. Suurimpia kasvumahdollisuuksia uusien 
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tuotteiden ja materiaalien osalta on Suomen biotaloudessa erityisesti metsä-, kemia-, ja 

energiateollisuudessa. Myös näitä aloja tukevat teknologiat ja palvelut muodostavat oman 

suuren kasvupotentiaalinsa. (Biotalousstrategia, 2014) 

 

Teollisuudessa biotalouteen siirtyminen tulee näkymään puubiomassan hyödyntämisen 

monipuolistumisena. Biotaloudessa puuta tullaan perinteisten metsäteollisuuden tuotteiden 

lisäksi käyttämään innovatiivisissa pitkälle jalostetuissa puutuotteissa sekä erilaisissa puun 

aineosista valmistetuissa täysin uusissa tuotteissa. Nämä uudet tuotealueet tulevat 

perustumaan metsäteollisuuteen rikkoen kuitenkin samalla tämän hetkisiä toimialarajoja 

luoden näin täysin uusia arvoverkkoja. Vahvoja osaamisalueita tulevat myös olemaan 

biokemialliset menetelmät, sellutehtaiden keittoteknologiat sekä entsyymien valmistus 

biomassan jalostuksessa. Prosessikemian sekä bio- ja nanoteknologian uudet yhdistelmät 

voivat olla pohjana täysin uudenlaisen tuotantoteknologian kehittämiselle sekä uusille 

biomateriaaleille. (Biotalousstrategia, 2014) 

 

Jätteiden sekä teollisten sivuvirtojen merkitys raaka-aineina tulee olemaan nykyistä suurempi 

kestävän biotalouden näkökulmasta. Ne tulevat täydentämään biotalouden raaka-ainepohjaa 

sekä korvaamaan luonnon biomassoja sekä osaltaan vähentämään ympäristön kuormitusta. 

Materiaalien tehokkaan käytön lähellä niiden tuotantopaikkaa mahdollistaa aktiivinen 

alueellinen yhteistyö, teollisuusalojen välinen vuorovaikutus sekä uudet ylijäämämateriaalien 

hyödyntämistä tukeva palvelut. (Biotalousstrategia, 2014) 

 

Teknologian kehittämisellä biotalouteen luodaan puolestaan merkittävää uutta liiketoiminta 

niin konepajateollisuuteen kuin laitevalmistukseen. Hyödyntämällä ICT-teknologian 

tarjoamia ratkaisuja voidaan edelleen kehittää puubiomassojen korjuuteknologiaa, 

logistiikkaa sekä biomassojen jalostamiseen liittyvää vahvaa osaamista. Biotalouden 

biomassojen kasvava käyttö edellyttää tehokkaiden logistiikkajärjestelmien sekä biomassojen 

esikäsittelyn kehittämistä kuin myös tieverkoston ja muiden kuljetusväylien ylläpitoa ja 

kehittämistä. (Biotalousstrategia, 2014) 

 

Usein uusien prosessien ja tuotantomenetelmien teknologiset ratkaisut eivät ole sinänsä 

radikaalisti uusia vaan tietyn teknologian omaksuminen uuteen käyttötarkoitukseen tai 

uudelle toimialalle luo saadun etulyöntiaseman. Avoimen liiketoimintamallin avulla 

pystytään hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti yrityksen ulkopuolista tietoutta ja 

osaamista. Toimialojen rajat ylittävää ideoiden etsintää hyödyntämällä voidaan puolestaan 
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säästää aikaa esimerkiksi teknologian tai materiaalin kehittämisen alkutaipaleella 

hyödyntämällä jo toisella toimialalla toimivaksi havaittua ratkaisua ja soveltamalla sitä omiin 

tarpeisiin. 

 

Suomen sahateollisuudessa on pitkät perinteet energiantuotannossa ja energiaan liittyviä 

investointeja on tehty enenevissä määrin kuluneena vuosikymmenenä. Sivuvirtojen 

hyödyntäminen energiantuotantoon lisää sahateollisuuden tehokkuutta ja kasvava 

bioenergialiiketoiminta tarjoaa mahdollisuuksia uuteen liiketoimintaan. Vaikka kansalliset 

energian tuotannon linjaukset tukevat bioenergian tuotantoa, lainsäädännön ennalta 

arvaamattomuus hankaloittaa investointipäätösten tekoa. (Wan, et al. 2012) 

 

Näyttää siltä että puupohjaisten liikennepolttoaineiden käyttö tulee Suomessa lisääntymään 

nopeasti. Esimerkiksi pyrolyysiin perustuvan bioöljyn tuotanto on jo tällä hetkellä käynnissä. 

Lisäksi selluprosessissa syntyvän mäntyöljyn jalostaminen toisen sukupolven biodieseliksi 

tulee käynnistymään tulevaisuudessa. Bioöljyt ja -polttoaineet muodostavatkin täysin oman 

uuden merkittävän liiketoiminnan alueen. (Biotalousstrategia, 2014) Bioöljyä voidaan 

hyödyntää biopolttoaineiden tuotannon lisäksi muihin käyttötarkoituksiin esimerkiksi 

kemianteollisuudessa. Polttoaineiden tuotannosta saatava tuotteen lisäarvo on verrattain 

vähäinen, mutta biopolttoaineiden tuotantoon kannustavat uusiutuvan energiankäytön 

tavoitteet ja niihin liittyvät poliittiset toimenpiteet. Puutuoteteollisuuden ja pienrakentamisen 

kannalta tämän kehityssuunta voi olla haitallinen raaka-aineen ohjautuessa energian ja 

polttoaineiden tuotantoon puu- ja rakentamistuotteiden sijaan. Myös kansantalouden 

näkökulmasta puun jalostaminen mahdollisimman korkean lisäarvon tuotteiksi on järkevää. 

Toisaalta uusiutuvan energian tavoitteiden saavuttaminen edellyttää biopolttoaineiden 

kehittämistä eritoten liikennepolttoaineiden tuotekategoriassa. Biotaloudessa raaka-aineen 

käytön tehokkuus ja saatavuuden varmistaminen ovat tärkeässä asemassa. 

 

Suomessa toimivista kemianteollisuuden yrityksistä jo reilu kolmannes käyttää nykyään 

bioperäisiä raaka-aineita ja niiden käyttö on runsaassa kasvussa. Tulevaisuuden bioperäisten 

raaka-aineiden käytön kasvulle ratkaisevia tekijöitä ovat raaka-aineiden saatavuus sekä 

markkinoiden toimivuus. Biomassasta ja jätteistä on mahdollista jalostaa korkean lisäarvon 

tuotteita kuten biopohjaisia liikenteen polttoaineita. Näin kemianteollisuus tuleekin olemaan 

keskeisessä osassa monissa biotalouden uusista arvoverkoista, koska se valmistaa niin 

välituotteita kuin kemikaaleja monien muiden alojen jatkokäyttöä varten.  

(Biotalousstrategia, 2014) 
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Puurakentamisen kasvunäkymät osana ekologista asumista ja rakentamista ovat erinomaiset 

niin Suomessa kuin maailmalla.  Lisäksi kehittämällä puurakentamiseen liittyvää osaamista, 

on siitä mahdollista tehdä jopa menestyvä vientituote. Suurimmat kasvuodotukset 

puurakentamisen osalta liittyvät asuinkerrostalojen, toimistotalojen, hallien sekä erilaisten 

puurakennelmien ja ympäristörakentamisen ratkaisuihin kuin myös puurakentamiseen 

liittyviin palveluihin. (Biotalousstrategia, 2014) 

 

Biotalous tulee myös lisäämään liiketoimintaa ja vientiä elintarviketeollisuudessa. Uusia 

liiketoimintamahdollisuuksia tulee syntymään koko ruokajärjestelmässä. Uusia 

liiketoimintamahdollisuuksia saadaan luotua hyödyntämällä suljettujen kiertojen, 

biojalostamoiden sekä kotieläintuotannon sivuvirtojen sekä peltobiomassan tarjoamat 

käyttömahdollisuudet. Sivuvirtoja hyödyntämällä voidaan lisäksi tuottaa uusia biojalosteita 

kemianteollisuudelle ja niiden energiajakeet voidaan hyödyntää energian tuotannossa. 

Lisäksi erilaiset luonnontuotteet tarjoavat biotaloudelle uusia liiketoimintamahdollisuuksia. 

(Biotalousstrategia, 2014) 

 

Biotalous tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden parantaa kansalaisten hyvinvointia sekä lisätä 

toimialojen välistä yhteistyötä. Terveysala on yksi maailman nopeimmin kasvavista 

toimialoista ja Suomella onkin biotekniikan osaamista, jolla voidaan edistää uuden 

liiketoiminnan syntymistä lääketutkimukseen, terveysteknologiaan, terveydenhuollon 

ratkaisuihin sekä terveysalan palveluinnovaatioihin. (Biotalousstrategia, 2014)       

 

Biotalouden uusien arvoketjujen osalta palveluilla tulee olemaan merkittävä ja kasvava rooli. 

Tulevaisuuden selkeitä kehityssuuntia ovat palveluvaltaistuminen, teollisiin tuotteisiin liitetyt 

palvelut sekä aineeton arvonluonti. Nämä tulevaisuuden kehityssuunnat tulevat tarjoamaan 

joukon uusia liiketoimintamahdollisuuksia erityisesti pk-yrityksille sekä lisäämään 

yhteistyötä ja kumppanuuksia. Kestävillä liiketoimintamalleilla on suuri merkitys 

mahdollisuuksien realisoimisessa ja liiketoimintainnovaatiot tulevat olemaan alan 

uudistumisen kannalta tärkeitä. Uudet biotuotteiden palveluliiketoiminnan mahdollisuudet 

liittyvät esimerkiksi puutuotteisiin ja sivuvirtoihin liittyviin palveluihin. Lisäksi 

matkailupalveluissa on paljon uusia hyödyntämättömiä mahdollisuuksia. Luonnonarvoihin 

perustuvat, terveyttä edistävät hyvinvointipalvelut ovat oma kasvava toimialansa. 

(Biotalousstrategia, 2014)  
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6 KATSAUS KANSAINVÄLISEEN PUUALAAN 
 

Tämä raportti on pitkälti keskittynyt analysoimaan Kaakkois-Suomen puualan tilannetta ja 

tulevaisuuden näkymiä. Kansallisten vaikuttimien erottaminen alueellisesta näkökulmasta on 

joskus vaikeaa ja globaaleilla olosuhteilla ja muutostrendeillä on niilläkin merkittävä 

vaikutus Kaakkois-Suomen puualaan. Tässä kappaleessa kuvataan globaalia 

toimintaympäristöä, ensin lyhyen yleiskatsauksen kautta ja sitten keskittymällä kappaleessa 

6.1 globaalin toimintaympäristön kuivailuun mekaanisessa ja kemiallisessa 

metsäteollisuudessa, kappaleessa 6.2 toimintaympäristön vertailuun keskeisimpiin 

kilpailijamaihin nähden, sekä kappaleessa 6.3 kansainvälistymisen tavoitteisiin ja 

edellytyksiin puualalla Suomessa. 

 

Metsäteollisuus on perinteinen toimiala, jolla uudistumisnopeus ja toimintakentän muutokset 

ovat olleet hitaita. Toimialan yrityksiltä ei ole edellytetty nopealiikkeisyyttä eikä niihin ole 

kehittynyt tehokkaita innovaatioprosesseja. Yrityksissä on tavoiteltu kasvua esimerkiksi 

yritysostojen kautta, innovaatiotoiminnan sijaan. Alan yrityksillä nähdäänkin olevan suuria 

mahdollisuuksia innovatiivisuuden lisäämisen kautta parantaa kilpailukykyään. (Hansen, et 

al. 2007)  

 

6.1 Metsäteollisuuden globaali toimintaympäristö 

 

Kaakkois-Suomen puualaan vaikuttavia globaaleja muutostrendejä on kuvattu kappaleessa 

5.1.1. Megatrendeistä väestönkasvu, kaupungistuminen ja elintason nousu tulevat 

kasvattamaan metsiin perustuvien tuotteiden ja palveluiden kysyntää. Vaikka 

biotaloussiirtymä tulee laajentamaan metsäklusteria ja luomaan uusia linkityksiä sen eri osa-

alueiden välille, on toistaiseksi mielekästä tarkastella globaalia toimintaympäristöä erikseen 

mekaanisen ja kemiallisen metsäteollisuuden osalta.  

 

6.1.1 Mekaanisen metsäteollisuuden globaali toimintaympäristö 

 

Havupuupohjaisen sahatavaran tuotanto keskittyy pääasiassa Eurooppaan ja Pohjois-

Amerikkaan sekä pienemmässä, mutta silti merkittävässä mittakaavassa, Venäjälle ja 

Japaniin. Euroopassa suurimmat havupuupohjaisen sahatavaran tuottajamaat ovat Saksa, 

Ruotsi, Itävalta, Suomi ja Ranska (EOS, 2014). Lehtipuupohjaisen sahatavaran suurimmat 

tuottajamaat Euroopassa ovat Ranska, Romania ja Saksa (EOS, 2014). 
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Euroopan puutuoteteollisuus ja puurakentamisala ovat kärsineet kannattavuusongelmista 

asumis- ja rakennusalan markkinoihin merkittävästi vaikuttaneen vuoden 2008 

kansainvälisen finanssikriisin jälkeen (Pöyry, 2013b). Pitkittynyt taloustaantuma on 

vaikuttanut rakennusalaan pitkään. Kilpailun kiristyminen on saanut monet yritykset 

tarkastelemaan uusien markkinoiden ja tuoteinnovaatioiden tarjoamia kasvumahdollisuuksia. 

Vaikka rakennemuutokset ja toimintakentän haasteet ovat vaikuttaneet yritysten 

kannattavuuteen lähinnä negatiivisesti, tarjoavat globaalit trendit myös monia 

mahdollisuuksia ja tulevaisuuden kasvumarkkinoita puualalle. 

 

Ilmasto-ohjelmat ja fossiilisten polttoaineiden rajallisuus tukevat bioenergian tuotantoa. 

Sahateollisuuden sivuvirtojen hyödyntäminen bioenergiantuotannossa tulee parantamaan 

alan kannattavuutta ja luomaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia. (Wan, et al. 2012) Myös 

puurakentamisen trendikkyys pohjautuu muun muassa sen myönteisille ilmastovaikutuksille. 

Kestävän kehityksen mukaisilla ja pienemmän hiilijalanjäljen omaavilla tuotteilla on 

myönteiset tulevaisuuden näkymät ja kasvavat markkinat. Haasteina kehityksen 

hyödyntämiselle nähdään i) puutuoteteollisuuden etäisyys loppumarkkinoista, ii) 

loppukäyttäjän tarpeiden heikko ymmärrys ja iii) arvoketjun kattavan yhteistyön 

uudelleenorganisoinnin tarve. Perinteisesti puualan yritysten kilpailukykyä on kasvatettu 

parantamalla prosesseja ja tuotannon tehokkuutta, nyt tarvitaan kutienkin uusia 

asiakaslähtöisiä innovaatioita (Pöyry, 2013b). 

 

6.1.2 Kemiallisen metsäteollisuuden globaali toimintaympäristö 

 

Perinteisten paperiteollisuuden tuotteiden kysyntä tulee kasvamaan nopeimmin kehittyvissä 

maissa. Kehittyvien maiden paperituotteiden kasvu johtuu siitä, että siellä sähköiset laitteet 

eivät ole yleistyneet vielä siinä määrin, että ne vaikuttaisivat paino- ja kirjoituspaperin 

kulutukseen. Länsimaissa monien painopaperien kysyntä on vähentynyt ja vähenemisen 

odotetaan jatkuvan edelleen. Tämän ilmiön odotetaan tosin myöhemmin leviävän myös 

kehittyviin maihin. Kehittyvien maiden kasvava paperiteollisuuden tuotteiden kysyntä ei 

kuitenkaan vaikuta positiivisesti suomalaiseen metsäteollisuuteen. Syynä tähän on se, että 

Suomen metsäteollisuuden päämarkkinat ovat yhä edelleen Euroopassa. (Maa- ja 

metsätalousministeriö, 2014)  

 

Suomen paperiteollisuuden laskunäkymiä vahvistaa myös viennin heikko suhteellinen 

kilpailukyky.  Painopaperin hintojen laskuun ja kilpailukyvyn heikentymiseen perinteisissä 
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tuottajamaissa kuten Suomessa ovat vaikuttaneet tuotannon kasvu alhaisten 

tuotantokustannusten maissa Aasiassa ja Etelä-Amerikassa sekä alueellinen ylikapasiteetti.  

Nämä ovat näkyneet tuotantokapasiteetin sulkemisina Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa. 

Kaakkois-Suomen osalta tuotantokapasiteettia on suljettu vuonna 2006 UPM:n Voikkaan 

paperitehtaan, vuonna 2008 Stora Enson Summan paperitehtaan ja vuonna 2011 UPM:n 

Myllykosken paperitehtaan osalta (Kymen Sanomat, 2007; UPM, 2011; Tekniikka & Talous, 

2006).  

 

6.2 Suomalainen saha- ja puutuoteteollisuuden toimintaympäristö 

verrattuna keskeisimpiin kilpailijamaihin 
 

Puualalla, eritoten sahateollisuudessa raaka-ainekustannukset vaikuttavat merkittävästi 

kilpailukykyyn. Sahateollisuuden kustannuksista yli 70 % muodostuu raaka-

ainekustannuksista. Myös sahatavaran myyntihinnalla on merkittävä vaikutus 

kannattavuuteen. Pohjoismaissa kuljetuskustannusten osuus on sahateollisuudessa suuri. 

Ruotsissa kilpailukykyyn vaikuttavat lisäksi valuuttakurssin muutokset. 

Puutuoteteollisuudessa työvoimakuluilla on merkittävä vaikutus kilpailukykyyn ja niiden 

osuus on noin neljännes liikevaihdosta. Erityisesti Suomen huonekaluteollisuuden kannalta 

ongelmallisia ovat Baltiasta ja Puolasta tulevan kilpailun alhaiset työvoimakustannukset sekä 

lyhyempi ja edullisempi kuljetus Keski-Euroopan markkina-alueille. Saksalaisilla ja 

ruotsalaisilla huonekaluyrityksillä ei ole työvoimakustannusten osalta etulyöntiasemaa, mutta 

ne hyötyvät suuremmista kotimarkkinoista ja lyhyemmästä etäisyydestä useisiin 

vientimaihin. (Pöyry, 2013a) 

 

Poliittisella päätöksenteolla ja ohjauksella on vaikutusta puualan yritysten 

toimintaympäristöön. Myönteisesti sahayritysten toimintaan vaikuttavat muun muassa 

investointituet, kuljetustuet ja sähköntuotannon tuki. Teollisuuden investointeja tuetaan 

kaikissa keskeisimmissä saha- ja puutuoteteollisuuden kilpailijamaissa. Tuen määrä vaihtelee 

alueiden erilaisista taloudellista tilanteista johtuen. Rikkidirektiivin vaikutus arvioidaan yli 

kymmenen prosentin kasvuksi viennin rahtikustannuksissa. Ruotsin sahateollisuudessa 

kuljetusmahdollisuudet ovat moninaisemmat kuin Suomessa, joten direktiivin kilpailuasemaa 

heikentävä vaikutus on Ruotsissa Suomea vähäisempi. Saksassa vaikutus on äärimmäisen 

pieni. Suomessa ja Ruotsissa pyritään kompensoimaan kaukana markkinoilta sijaitsevien 

yritysten muita korkeampia kuljetuskustannuksia kuljetustuilla. (Pöyry, 2013a) 
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Sähköntuotannon tuella on merkittävä myönteinen vaikutus sahateollisuudessa. Tukitoimissa 

on suurehkoja maidenvälisiä eroja. Suomessa leikkuri/maksimitukimäärä rajoittaa 

tukimäärää ja heikentää suuremman kapasiteetin omaavien investointien kilpailukykyä. 

Ruotsissa tuki perustuu laitoksen myymiin vihreisiin sertifikaatteihin. Suomessa tukimäärä 

on noin kaksinkertainen Ruotsin tukimäärään nähden, mutta vain puolet Saksan tasosta. 

Verojen kuten polttoaine- ja sähköveron vaikutus kilpailutilanteeseen ei ole merkittävä. 

(Pöyry, 2013a) 

 

6.3 Kansainvälistyminen tavoitteena Suomen puualalla 
 

Kotimarkkinan rajallisuus asettaa kansainvälistymisen usein ehdoksi puualan yritysten 

kasvulle. Suomessa alan kilpailukykyä parantaviin toimiin kuuluivat vuonna 2013 

puukaupan hintaindeksin kaupallistamishanke, logistiikan tehostaminen kuorma-autojen 

mittojen ja painojen korotuksella, sekä imagotyö alan houkuttelevuuden ja 

toimintaedellytysten parantamiseksi (Sunabacka, 2014a). Puualalla teollisuuden toimiala 

vaikuttaa kansainvälistymisasteeseen merkittävästi. Sahateollisuudessa viennin osuus on yli 

puolet liikevaihdosta ja tuotteita viedään maailman laajuisesti useille eri markkinoille. 

Puutuoteteollisuudessa viennin arvo on keskimäärin alle kymmenen prosenttia liikevaihdosta 

ja vienti keskittyy enimmäkseen lähimarkkinoille. (Kettunen, 2013) 

 

Sahateollisuudessa suomalaisia yrittäjiä kiinnostavat ulkomaanmarkkinoista tulevaisuutta 

silmällä pitäen Intia ja Kiina, sekä Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän maat. Myös Pohjois-

Amerikan elpymistä odotellaan. Venäjän markkinan mahdollisuuksia tulisi Työ- ja 

elinkeinoministeriön (TEM) raportin ”Puutuotealan kasvun ja kansainvälistymisen esteet ja 

ratkaisut” mukaan selvittää myös sahateollisuudessa, mutta vahvempana kiinnostuksen 

kohteena se mainitaan puutuoteteollisuuden yritysten kohdalla. Puutuoteteollisuuden piirissä 

Venäjän kaupan laajamittainen toteutuminen kuitenkin edellyttää kansallisella tasollakin 

lisää venäjän kielen ja venäjän kaupan osaajia sekä viennin teknisten esteiden kuten tullaus, 

verotus ja standardit, tuntemusta. (Kettunen, 2013) 

 

Etelä-Savon metsä- ja puuklusterin kehittämissuunnitelmassa mainitaan että 

puutuoteteollisuudessa kasvu on haettava lähinnä vientimarkkinoilta. Lupaavimpina 

markkina-alueina mainitaan Venäjä ja Aasian maat. (Suomen metsäkeskus, 2013) 

Kymenlaaksossa tehtävässä strategiatyössä korostetaan siinäkin Venäjäyhteyksien 

potentiaalia ja pidetään sijaintia pääkaupunkiseudun ja Pietarin välissä ihanteellisena. 
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Metsäteollisuuden käyttämien väylien sujuvuutta ja kustannustehokkuutta aiotaan edelleen 

parantaa. Logistiikan tukemiseksi etsitään keinoja merikuljetusten tehostamiseksi ympäristöä 

kunnioittaen sekä pyritään kehittämään uusia palvelukonsepteja. (Kymenlaakson liitto, 2014) 

 

6.3.1 Kansainvälistymisen edellytyksiä puutuoteteollisuudessa 

 

Koska suomalaiset sahateollisuuden yritykset toimivat jo yleisesti kansainvälisillä 

markkinoilla, keskitytään seuraavassa puutuoteteollisuudessa kansainvälistymisen kannalta 

merkittäviin näkökulmiin. Lotta Kettunen (2014) mainitsee TEM:n raportissa 

puutuoteteollisuuden kansainvälistymisen kannalta tärkeinä asioina yrityksissä i) selkeän 

toimenpidesuunnitelman laatimisen ja siihen sitoutumisen, ii) henkilöstön 

kansainvälistymiseen ja kansainväliseen toimintaan liittyvän osaamisen ja kokemuksen 

lisäämisen, iii) asiakaslähtöisyyden ja palvelukyvyn sovittamisen kohdemaahan, sekä iv) 

myynnin ja jakelun sekä niiden kanavien järjestämisen. Hän ehdottaa mahdollisuutena 

veturiyritysmalleja ja markkinaehtoisia vientirinkejä. (Kettunen, 2014) 

 

Etelä-Savossa puutuoteteollisuuden kansainvälistymisen tukemiseksi ehdotetaan metsä- ja 

puuklusterin kehittämissuunnitelmassa viennin edistämistoimien vahvistamista ja liittymistä 

kansalliseen ja itäsuomalaiseen yhteistyöhön. Lisäksi yritysten tulisi kehittää verkostojaan. 

Raportissa otetaan esille myös koko arvoketjun laajuinen työvoima- ja koulutustarve sekä 

puutuotteiden imagotyö alan houkuttelevuuden lisäämiseksi. (Suomen metsäkeskus, 2013) 

Samansuuntaiset toimenpiteet soveltuvat hyvin myös Kaakkois-Suomen alueella 

puutuoteteollisuuden kansainvälistymisen tukemiseen.  

 

6.3.2 Asetettuja tavoitteita ja kehityssuuntia 

 

Metsäalan strategisessa ohjelmassa viime vuoden painopisteeksi on nostettu saha- ja 

puutuoteteollisuuden toimintaympäristön kehittäminen ja kansainvälistyminen. 

Konkreettisiksi tavoitteiksi ohjelmassa on asetettu puutuotejalosteiden viennin arvon 

kaksinkertaistaminen sekä puukerrostalojen markkinaosuuden nostaminen prosentista 

kymmeneen prosenttiin vuoteen 2015 mennessä. (Kettunen, 2013) Puutuotejalosteiden 

viennin arvo on ollut toimenpiteistä huolimatta laskussa (Sunabacka, 2014b). Vuonna 2013 

puun markkinaosuus kerrostalorakentamisessa nousi 4,5 prosenttiin. Vuonna 2012 se oli 2,5 

prosenttia. (Pajakkala, 2014) Tänä vuonna puukerrostaloihin valmistuu Suomessa noin 700 

uutta asuntoa ja TEM arvioi valmistuvien puukerrostaloasuntojen määrän kasvavan vuonna 

2015 puoleentoistatuhanteen (STT, 2014). 
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Vielä puurankentamistakin enemmän esillä lienee lähivuosina ollut biotalous. 

Metsäbiotalouteen liittyvät useat hankkeet ovat aikaansaaneet pilot- ja 

demonstraatioratkaisuja ja biotaloussiirtymää tuetaan poliittisella tasolla muun muassa 

biotalousstrategian kautta. Kansantalouden kannalta biotalouden korkean lisäarvon tuotteet 

ovat viennin kannalta lupaavimpia. Toistaiseksi useat biojalostuksen investoinnit ovat 

kuitenkin ohjautuneet energian ja polttoaineiden tuotantoon, missä tuotettu lisäarvo on 

verrattain matala ja tuotanto päätyy lähinnä kotimarkkinoille. Tämän tyyppisen 

biojalostuksen teknologiset innovaatiot tulevat jatkossakin näkymään vientitilastossa 

vahvemmin cleantech-ratkaisuina metalli-, kone- ja kulkuneuvoteollisuuden osalla kuin 

metsäteollisuuden kohdalla.  
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7 PUUALA BIOTALOUSSIIRTYMÄSSÄ 
 

Suomen kansallisen biotalousstrategia tähtää tulevaisuudessa biotalouden kestävien 

ratkaisujen vahvaan asemaan Suomen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn luonnissa. Tavoitteena 

on myös aikaansaada uutta talouskasvua sekä uusia työpaikkoja biotalouden liiketoiminnan 

kasvun sekä korkean arvonlisän tuotteiden ja palveluiden kautta. Samalla on turvattava 

luonnon ekosysteemin toimintaedellytykset. Biotalousstrategian ajatuksena on tukea 

kilpailukykyisten ja kestävien biotalouden ratkaisujen luomista ja sitä kautta synnyttää täysin 

uutta liiketoimintaa kotimaahan ja kansainvälisille markkinoille. (Biotalousstrategia, 2014) 

 

7.1 Yhteistyö ja verkostoituminen biotaloudessa 
 

Biotalouden paikalliset tuotantoyksiköt on suunniteltu palvelemaan alueellista kysyntää. 

Niiden kilpailukyky perustuu moninaisiin liiketoimintakonsepteihin ja alueellisiin 

synergioihin sekä korkeatasoiseen teknologiaan. Hajautetussa liiketoimintamallissa tuotteet 

ja palvelut tuotetaan lähellä raaka-aineen tuotantoa ja samalla mahdollisimman lähellä 

loppukäyttäjää, jolloin vältytään kuljetuksilta sekä raaka-aineen että valmiiden tuotteiden 

osalla. (Luoma et al., 2011) Metsäteollisuuden osalla sekä keskitetty / integraattimalli että 

hajautettu malli ovat mahdollisia ja molemmilla on etunsa. Keskitetty tuotanto mahdollistaa 

monimutkaisten prosessien yhdistämisen ja optimoinnin, sivutuotteiden tehokkaan 

hyödyntämisen, suuret tuotantovolyymit ja suuruuden ekonomian hyödyntämisen sekä 

monipuolisen tuoteportfolion rakentamisen. Hajautetussa mallissa tuotanto ja kannattavuus 

eivät ole riippuvaisia muista integroiduista prosesseista. Samalla voidaan säästää logistisissa 

kustannuksissa ja palvella tehokkaasti ja nopeasti alueellista tarvetta. 

 

Biotaloudessa yhden tuotantoprosessin jäte toimii usein toisen tuotantoprosessin raaka-

aineena. Näin ollen biotaloudessa tarvitaan läheistä yhteistyötä eri toimijoiden välillä. 

Integroidussa tuotannossa materiaalivirrat luovat pysyvän linkityksen toimintojen välille ja 

yhteistyötä tehdään myös laajemmassa innovaatioverkostossa. Myös hajautetussa mallissa 

jokainen tuotantopaikka on yhteydessä useisiin muihin toimijoihin kunkin toimijan tarpeiden 

ja suoritteiden mukaan. Yksittäisen toimijan merkitys on siten koko ketjussa suuri, koska sen 

toiminta vaikuttaa moneen muuhun toimijaan. (Luoma et al., 2011) Materiaalivirtoihin 

nojaavat teolliset symbioosit ja alueelliset yritysverkostot tarvitsevat kuitenkin oheensa 

laajempia kansallisia tai kansainvälisiä innovaatioverkostoja. Hajautettu liiketoimintamalli 

tarjoaa mahdollisuuden paikallisten palveluiden intensiiviselle hyödyntämiselle, mutta 

liiketoiminnan luonteesta riippuen myös teollisuuden suuren mittakaavan keskittymillä voi 
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olla muun muassa mittakaavaetujen kautta hyviä toimintaedellytyksiä eritoten 

metsäbiotaloudessa.  

 

Tehokkaisiin hajautettuihin liiketoimintamalleihin ja prosesseihin tarvitaan uudenlaisia 

kumppanuus- ja yhteistyösuhteita. Hajautettujen liiketoimintamallien toiminnan 

varmistamiseksi eivät riitä suurten yritysten sisäiset verkostot tai yksittäiset kumppanuudet 

eri yritysten ja organisaatioiden välillä, vaan koko biotalouden arvoketjussa tarvitaan 

uudenlaisia kumppanuussuhteita. Kaikki biotalouden sidosryhmät mukaan lukien yritykset, 

viranomaiset, suunnittelijat, urakoitsijat ja rahoittajat on sisällytettävä prosesseihin, jotta 

varmistetaan biotalouden liiketoimintamallien sujuva suunnittelu, kehittäminen ja 

hyödyntäminen. (Luoma et al., 2011) Avoimen innovaation periaatteiden mukaisesti, 

yksittäisestä yrityksestä ei voi löytyä, eikä oletetakaan löytyvän, parasta ja uusinta tietoa ja 

osaamista kaikista liiketoiminnan kehittämiseen tarvittavista osa-alueista. Ulkoistaminen ja 

tiiviit yhteistyöverkostot ovatkin keskeinen osa biotalouden liiketoimintamalleja.  

 

Uusien liiketoimintamallien kehittäminen uusissa kumppanuuksissa ei tarkoita sitä, että 

toimijat pitäisivät ideat ja tiedon itsellään. Sen sijaan asiakkaat, toimittajat, kilpailijat, 

yliopistot, tutkimusinstituutiot ja muut sidosryhmät voivat osallistua liiketoiminnan 

kehittämiseen ja innovointiin avoimen innovoinnin periaatteiden mukaisesti. Tämän 

kaltainen toimintatapa mahdollistaa uusien ideoiden tehokkaampaa luomista ja joita voidaan 

saattaa nopeammin markkinoille. Yhteistyö, avoimuus ja poikkitieteellisyys kannustavat 

innovointiin, koska innovaatiot ruokkivat yhteistyötä sekä ideoiden vastakkainasettelua, 

erilaisia näkökulmia ja kokemuksia.  (Luoma et al., 2011) 

 

Biotaloudessa paikallinen yhteistyö näyttelee tärkeää roolia. Yhdistämällä eri toimijat 

voidaan luoda tehokos ekosysteemi, jossa eri toimijat voivat hyödyntää toistensa tuotteita, 

sivuvirtoja ja tuotantoprosessissa syntyviä jätteitä. Tällaisen ekosysteemin kautta on 

mahdollista luoda suljettu raaka-ainevirta sekä mahdollisuus raaka-aineomavaraisuuteen 

tuotantoprosessien kokonaisuudessa. Paikallisuus raaka-aineiden hankinnassa auttaisi 

toimijoita selviytymään paremmin, koska tämän kaltaisiin ekosysteemeihin globaaleilla 

häiriöillä ei olisi niin suurta vaikutusta kuin toimijoilla, joiden raaka-aineet tulevat 

globaaleilta markkinoilta. (Luoma et al., 2011) 
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7.2 Hallinnolliset ja lainsäädännölliset toimet 
 

Suomen kansallisen biotalouden strategian lisäksi biotalous on tärkeä osa-alue myös EU:n 

kasvustrategiassa. EU:n lisäksi YK ja OECD pyrkivät vahvistamaan ”vihreän talouden” 

mahdollisuuksia, kestävää kehitystä sekä samanaikaisesti yleisesti maailman taloutta. Monet 

teollisuusmaat yhdessä EU:n kanssa toteuttavat biotalouden mahdollisuuksia tukevia 

politiikkatoimia, joiden tarkoituksena on edistää muun muassa maakohtaisia edellytyksiä 

hyötyä biotaloussiirtymästä. (Biotalousstrategia, 2014) Biotalouden painopisteet vaihtelevat 

maakohtaisesti ja Suomessa kohdistuvat merkittävästi metsäbiotalouteen. Puutuoteteollisuus 

ja pienrakentaminen kuuluvat luontevasti osaksi metsäbiotaloutta, mutta kaikki 

edistämistoimet eivät edesauta niiden kehitystä. Puualan on kuitenkin mahdollista hyötyä 

biotalouteen liittyvistä strategisista linjauksista sekä yhteiskunnallisista ja 

lainsäädännöllisistä muutoksista. 

 

Yleisesti politiikkatoimilla tavoitellaan tilaa, jossa mahdollistetaan biotalouden kasvua sekä 

poistetaan esteitä sen kehittymiselle. Biotalouden kehittymiseksi tarvitaan vahva tahtotila 

sekä määrätietoisia toimia sekä yritysten, julkisorganisaatioiden että -hallinnon suunnalta.  

Suomen vuonna 2014 julkaiseman biotalousstrategian tavoitteena on johtaa Suomi kohti 

vähähiilistä, resurssitehokasta sekä älykkäästi toimivaa yhteiskuntaa. Kansallisen 

biotalousstrategian lisäksi näihin tavoitteisiin tähtäävät monet muutkin valtionhallinnon 

strategiset linjaukset sekä niitä toteuttavat toimenpiteet. (Biotalousstrategia, 2014) Sekä 

vähähiilisyys, resurssitehokkuus että älykkyys voidaan liittää useisiin jo olemassa oleviin 

puualan tuotteisiin ja tulevat panostukset toivottavasti poikivat lisää vastaavia innovaatioita. 

 

Biotalous on yksi keskeisistä standardoinnin alueista EU:ssa. Kansainväliset standardit 

tulevat asettamaan puitteet biotalouden tuotteiden ja teknologioiden tuleville markkinoille. 

Standardeilla tulee olemaan merkittävä vaikutus myös puunkäyttöön. Standardien 

kehittäminen vaatii oheensa myös erilaisten mittaus- ja tarkkailujärjestelmien kehittämistä, 

mikä voidaan nähdä palveluliiketoimintamahdollisuutena myös puualaan liittyen. 

(Biotalousstrategia, 2014) 

 

Tuotteiden ja palveluiden kilpailukyky, lainsäädäntö sekä ympäristötietoinen 

kuluttajakäyttäytyminen ohjaavat biotalouden kehitystä kansainvälisillä markkinoilla. 

Kansallisen biotalousstrategian toteutuminen edellyttää sitä, että nykyiset ja tulevat 

politiikkatoimet tukevat kestävän biotalouden kasvua.  Suomella on EU-tasolla mitattuna 

poikkeuksellisen suuret käyttömahdollisuudet luonnonvaroissa liittyen metsiin ja vesistöihin. 
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Näin ollen Suomen biotalouden kasvumahdollisuudet ovat pitkälti näihin luonnonvaroihin 

liittyvien biomassojen hyödyntämisessä. Biomassojen saatavuutta ja tuotantoketjun 

toimintaedellytyksiä voidaan tukea tuotantomenetelmiä, aluesuunnittelua, logistiikkaa sekä 

infrastruktuuria kehittämällä. (Biotalousstrategia, 2014) 

 

Suomen kansallisen biotalousstrategian tavoitteena on tukea biotalouteen perustuvaa 

talouden kasvua ja myönteistä työllisyysvaikutusta, lisätä hyvinvointia sekä edistää 

uudenlaista ajattelua sekä toimialarajat ylittävien toimintamallien syntyä. Kansalliseen 

biotalousstrategiaan liittyvien toimenpiteiden kautta halutaan varmistaa, että biotalouden 

yritystoiminnalle ja investoinneille on Suomessa hyvät edellytykset. Toimenpiteiden tehokas 

kohdentaminen vaatii jatkuvaa markkinoiden ja toimintaympäristön muutosten seuraamista 

ja ennakointia. Lainsäädännöllä ja muilla ohjauskeinoilla voidaan tukea biotalouteen 

liittyvien uusien ratkaisujen syntymistä ja varmistaa kestävä raaka-aineiden käyttö 

biotaloudessa. On myös tärkeää, että biomassoja hyödyntävälle teollisuudelle ei aseteta 

tarpeettomia hallinnollisia rasitteita tai sääntelyä. (Biotalousstrategia, 2014) 

 

Uusi liiketoiminta sekä innovaatiot biotalouden alalla edellyttävät korkeaa osaamista sekä 

tutkimus- ja kehitystyötä. Osaamisen lisääminen edellyttää hallinnollisesta näkökulmasta 

koulutuksen sisältöjen kehittämistä vastaamaan biotalouden vaatimuksia sekä työnantajien 

tunnistamiin tarpeisiin perustuvan biotalousalan täydennys-, päivitys- ja muuntokoulutuksen 

järjestämistä. Koulutuksen ohella tulisi panostaa yhteistyöverkostojen ja klustereiden 

rakentumiseen sekä tutkimus- ja kehityshankkeisiin. Usein uudenlaiset ratkaisut syntyvät eri 

toimijoiden ja osaamisen välisillä rajapinnoilla uudenlaisen yhteistyön kautta. Näin 

osaamisen ja tutkimuksen on katettava koko biotalouden arvoketju ja ne on ennen kaikkea 

kanavoitava lisäarvon tuottamiseen. (Biotalousstrategia, 2014) Avoimen innovaation 

prosessien ja toimialojen rajat ylittävän ideoinnin etsimisen hyödyntäminen ovat hyviä 

keinoja yhteistyön ja osaamisen vahvistamiseksi. 

 

Biotalouden kasvaminen edellyttää runsaasti pääomarahoitusta ja innovaatiopanostuksia. 

Kehittämällä pääomarahoitusta luodaan mahdollisuus uudelle liiketoiminnalle sekä 

kasvuyritysten nopealle kasvulle. Biotalousmarkkinoiden uutuudesta johtuen tarvitaan 

kysynnän käynnistämiseksi referenssejä.  Tämä puolestaan tarkoittaa sitä, että uusia 

biotalouden ratkaisuja on testattava, pilotoitava ja demonstroitava, jotta niitä saadaan 

kaupallistettua sekä varmistettua näiden ratkaisujen toimivuus. Biotalousratkaisujen 

markkinoille pääsy vaatii referenssien lisäksi testauksen todentamista ja standardisoinnin 
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kehittämistä. Politiikkatoimia, joiden kautta edellä mainittuihin tavoitteisiin päästään, ovat 

rahoittajien välinen yhteistyö sekä tutkimus- ja innovaatiorahoittajien toimintamallien 

kehittäminen mahdollistamaan kokeilut. (Biotalousstrategia, 2014) 

 

Julkisten hankintojen kriteerejä muuttamalla voidaan parantaa biopohjaisten tuotteiden 

kannattavuutta ja tukea kasvavaa biotaloutta kehittämällä kannustimia korvata 

uusiutumattomia luonnonvaroja uusiutuvilla julkisissa hankinnoissa. Kannustimia voidaan 

kehittää myös alue- ja kuntatasolla. Koko yhteiskunnan tasolla tulisi tukea biotalouden 

aineetonta arvonluontia. Esimerkiksi luontoon perustuvalla kulttuurilla ja taiteella on 

mahdollista lisätä hyvinvointia ja vahvistaa mielikuvia, mitkä taas vaikuttavat biotalouden 

palvelujen kysyntään. Aineettomaan arvonluontiin on mahdollista vaikuttaa poliittisin 

toimenpitein. (Biotalousstrategia, 2014) 

 

7.3 Muut tekijät 
 

Maailman väestön nopea kasvu, ehtyvät luonnonvarat, edelleen hupeneva luonnon 

monimuotoisuus sekä ilmastonmuutos pakottavat siirtymään yhä enenevissä määrin kohti 

uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvaa biotaloutta (Biotalousstrategia, 2014). Biotalous on 

merkittävä mahdollisuus myös Kaakkois-Suomen puualan toimijoille.  

 

Ennusteen mukaan vuonna 2030 tarvitaan 50 prosenttia enemmän ruokaa, 45 prosenttia 

enemmän energiaa ja 30 prosenttia enemmän vettä. Kasvava luonnonvarojen kysyntä lisää 

entisestään niukkuutta ja hintojen nousua. Raaka-aineiden saatavuudesta ja niiden käytön 

tehokkuudesta muodostuu tulevaisuudessa todella merkittävä kilpailuetu. Tämän kaltainen 

globaali kehitys johtaa yhä enenevissä määrin kohti biotaloutta. Muun muassa asumiseen, 

liikkumiseen, ravintoon sekä erilaisiin hyvinvointipalveluihin liittyy runsaasti erilaisia 

biotalouden mahdollisuuksia. Jotta nämä mahdollisuudet saataisiin realisoitua, tarvitaan 

toimijoilta selkeää ja luotettavaa viestintää toiminnasta sekä tuotteiden kestävyydestä. 

(Biotalousstrategia, 2014) 

 

Kaupungistuminen kiihdyttää biotalouden kehitystä maailmalla. Ennusteiden mukaan 

tulevaisuudessa jopa 70 prosenttia maailman väestöstä asuu kaupungeissa, mikä edellyttää 

tehokaista veden-, materiaalien-, energian- sekä tilankäytön ratkaisuja. Näihin haasteisiin 

biotalous tarjoaa kestäviä ratkaisuja esimerkiksi kaupunkien energia-, vesi-, liikenne- ja 

jätehuoltoon. Puualalla on paljon tarjottavaa kaupungistumisen haasteiden ratkomisessa. 
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Biotalouden liiketoimintaratkaisujen kehittämistä voidaan kansallisesti tai alueellisesti tukea 

tarjoamalla kaupunkiseutujen suuriin investointeihin rakentuvia kehitysympäristöjä, joissa on 

mahdollista kokeilla, testata ja kehittää uuden sukupolven uusiutuvia energia-, jäte- ja 

vesihuollon ratkaisuja sekä kestävän liikkumisen malleja. (Biotalousstrategia, 2014) 

 

Myös ihmisten yhä lisääntyvä ympäristötietoisuus yhdessä tiukkenevan lainsäädännön 

kanssa ohjaavat markkinoita kohti vähemmän ympäristöä kuormittavien tuotteiden 

valmistamista. Biotalouden yleiseen kehitykseen vaikuttavat erityisesti kuluttajien 

käyttäytymisen muutokset sekä tarve varmistaa hyvinvoinnin edellytykset. Myös huoli 

ympäristöstä sekä uusiutumattomien raaka-aineiden (esimerkiksi metallit ja öljy) määrän 

väheneminen tulevat lisäämään automaattisesti biomassojen hyödyntämistä raaka-aineena. 

Eloperäiset biomassat niin metsistä, pelloilta kuin vesistöistä tulevat tarjoamaan mahdollisen 

ratkaisun uusiutumattomien raaka-aineiden hintojen kohotessa. Suomen runsaat metsävarat 

tarjoavatkin biotaloudelle erinomaiset kasvumahdollisuudet. Biotaloutta Suomessa tukevat 

myös vuosikymmenten aikana kertynyt osaaminen biomassojen jalostamisessa sekä 

maamme vahva teollinen perusta. Biotaloudessa jätteet ja teolliset sivuvirrat raaka-aineina 

tulevat olemaan nykyistä tärkeämmässä roolissa. (Biotalousstrategia, 2014) 

 

Biotalouden kehittämiseksi on pyrittävä toimialarajat ylittävään yhteistyöhön. Tämä 

edellyttää yhteistyötä ennen kaikkea kaupungeilta ja seutukunnilta. Lisäksi toimijoita on 

saatava mukaan kansainvälisiin verkostoihin ja muodostettava näihin verkostoihin vahva 

yhteys. Biotalouden kasvua tukevat tekijät tulee huomioida alueiden käytön suunnittelussa ja 

kaavoituksessa ja pyrkiä näin ehkäisemään mahdollisia kasvun esteitä. (Biotalousstrategia, 

2014) 
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Kaakkois-Suomen puualan toimijat jakautuvat liiketoimintamalliensa perusteella neljään 

hyvin perinteiseen ryhmään: tuottajiin/valmistajiin, jälleenmyyjiin, aineellisten 

käyttöoikeuksien myyjiin sekä palveluiden tuottajiin. Erityisesti palveluliiketoiminnassa 

nähdään olevan paljon mahdollisuuksia tulevaisuudessa esimerkiksi erilaisten suunnitteluun 

ja ympäristövaikutusten arviointiin liittyen. Yritykset tarvitsevat tuote-, palvelu- ja prosessi-

innovaatioiden lisäksi liiketoimintamalli-innovaatioita, jotka mahdollistava toiminnan 

kokonaisvaltaisempaa uudistumista vastaamaan muuttuvan toimintaympäristön vaatimuksia. 

Avoin ja kestävä liiketoimintamalli antavat kehysajatusta sille, mihin suuntaan alan yritykset 

voivat kehittää liiketoimintamallejaan. Yrityksen voivat erottautua kilpialijoistaan ja lisätä 

tuotteidensa houkuttelevuutta yhdistämällä tuotteita ja palveluita. Kysynnän uskotaan 

tulevaisuudessa kohdistuvan yhä enemmän tällaisille kokonaisvaltaisille ratkaisuille. 

Ensiarvoisen tärkeää näiden tuotekokonaisuuksien luomisessa on asiakastarpeiden syvällinen 

ymmärtäminen. Myös matkailu ja virkistyskäyttö ovat tulevaisuuden metsään linkittyviä 

potentiaalisia palveluliiketoiminnan kohteita.  

 

Kaakkois-Suomessa on maailmanlaajuisestikin tarkasteluna vahva metsäteollisuuden klusteri 

ja osaamiskeskittymä. Se luo alueelle monia vahvuuksia liittyen muun muassa raaka-aineen 

ominaisuuksien hyvään tuntemukseen, metsätalouden vahvaan osaamiseen, logististen 

ratkaisujen korkealaajuisuuteen, tutkimus- ja kehityspanostuksiin, sekä monipuoliseen ja 

laajaan metsäteollisuuteen linkittyvän teknologian osaamiseen. Klusterin heikkoutena 

puutuoteteollisuuden ja pienrakentamisen näkökulmasta voidaan kuitenkin nähdä sen 

painopiste kemiallisessa metsäteollisuudessa, johon myös valtaosa kehittämis- ja 

innovaatiopanostuksista ovat kohdistuneet. 

 

Kaakkois-Suomen puualan vahvuudet voidaan jakaa tuotteen vahvuuksiin verrattuna 

kilpaileviin tuotteisiin, alan yritysten ja niiden verkostojen vahvuuksiin, sekä alueen 

toimintaympäristön vahvuuksiin. Vahva metsäklusteri ja poliittinen tahtotila alan 

kehittämiseksi kuuluvat tärkeimpiin toimintaympäristön vahvuuksiin. Tuotteiden vahvuudet 

juontuvat pääosin raaka-aineesta, jonka etuihin kuuluvat muun muassa ekologisuus ja 

esteettisyys, mutta myös laadukas design nähdään tuotteiden vahvuudeksi. Yritysten 

vahvuuksiin kuuluvat joustavuus ja muutosnopeus, sekä yhteistyöverkostot. Vakavimpia 

heikkouksia Kaakkois-Suomen puualalla lienevät resurssien puute, kehitys- ja 

muutoshaluttomuus, yrittäjien ikääntyminen, koulutustarjonnan rajallisuus, verkostojen 
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löyhyys, sekä puutuoteteollisuuden osalta osaamisen puute strategiatyössä ja 

kansainvälistymisessä. 

 

Metsäteollisuuteen kuuluvan prosessiteollisuuden odotetaan kansallisella tasolla seuraavien 

kymmenen vuoden aikana edelleen vähentyvän. Huolimatta mittavista rakennemuutoksista ja 

metsäalan heikentyneestä kannattavuudesta, on metsäteollisuus säilyttänyt edelleen 

merkittävän aseman Kaakkois-Suomessa. Prosessiteollisuudesta pakkausalan sekä puukuidun 

kysynnän odotetaan kasvavan tulevaisuudessa. Kaakkois-Suomessa tulisi panostaa 

voimakkaasti tulevaisuuden metsäteollisuuden kasvualojen tutkimukseen ja kehitykseen. 

Potentiaalisia tulevaisuuden sovellutuksia kemiallisessa metsäteollisuudessa ovat esimerkiksi 

pakkauksista älypakkaukset ja puukuiduista nano- ja fibrillisellut, joita voidaan 

tulevaisuudessa soveltaa lukuisiin eri käyttökohteisiin.  

 

Puutuoteteollisuuden arvioidaan prosessiteollisuudesta poiketen kasvavan ja vahvistavan 

asemaansa. Suomessa ja Kaakkois-Suomessa on runsaasti kasvumahdollisuuksia koskien 

puutuoteteollisuutta. Kasvumahdollisuuksia on erityisesti kerrostalo- ja 

julkisivurakentamisessa sekä energiakorjauksissa. Niihin liittyen olisi myös mahdollista 

kehittää menestyviä vientituotteita. Puutuoteteollisuuden kasvuun vaikuttavat erityisesti 

pyrkimykset vähähiilisyyteen. Sahateollisuuden sivutuotteiden käyttömahdollisuudet tulevat 

biotalouden myötä lisääntymään ja hinta kohoamaan, mikä parantaa sahateollisuuden 

kannattavuutta.   

 

Kaakkois-Suomen puualan tulevaisuuden mahdollisuuksiin kuuluvat biotalousverkostojen 

tarjoama osaamisen kehittäminen sekä uudet tuote- ja liiketoimintamalli-innovaatiot 

biotalouteen linkittyen. Ympäristölainsäädännön tiukkeneminen tukee puun käyttöä, samoin 

kuin asiakkaiden korostuvat ympäristöarvot. Konkreettisella tasolla mahdollisuuksia liittyy 

muun muassa palveluliiketoiminnan kasvuun, sekä uusiin materiaaleihin ja niiden 

yhdistelmiin. Uhkakuviin kuuluvat muun muassa raaka-aineen ohjautuminen muualle, 

esimerkiksi energiantuotantoon, osaamisen ja investointien puute, toimijoiden väheneminen 

eläköitymisen alan houkuttelemattomuuden myötä, alueen puualan kilpailukyvyn 

heikkeneminen kansainvälisessä vertailussa tai Suomessa muihin alueisiin nähden. 

 

Jotta toimintakentän tulevien muutosten luomat mahdollisuudet pystytään hyödyntämään ja 

uhkakuvat välttämään, tarvitaan alan toimijoiden välistä ja toimialarajat ylittävää laajaa 

yhteistyötä. Uudet innovaatioverkostot luovat uusia arvoverkkoja ja tukevat alan yritysten 



62 
 

oppimista ja kilpailukyvyn vahvistumista. Tämän mahdollistamiseksi yritysten tulee 

omaksua avoin innovaatioprosessi ja avoimen innovaation toimintatavat ja yrityskulttuuri. 

Toimialarajat ylittävässä yhteistyössä erityisesti potentiaalia olisi energia- ja 

kemianteollisuuden kuten myös terveys- ja hyvinvointialan kanssa. Poikkialaisen yhteistyön 

synnyttämistä sekä innovaatioiden ja uusien liiketoimintamallien luomista alueelle voidaan 

tukea yhteistyötä organisoivan ja sitä toimeenpanevan toiminnan avulla.  

 

Metsäteollisuuden uusille liiketoimintamalleille potentiaalia löytyy erityisesti asumiseen, 

pakkauksiin sekä mediaan liittyen. Puurakentamisen suosioon tulevaisuudessa vaikuttaa 

puun hyvä imago, mukavuus materiaalina, energiatehokkuus sekä puun positiiviset 

terveysvaikutukset. Tulevaisuuden liiketoimintaan tulevat entistä enemmän vaikuttamaan 

erilaiset ympäristövaatimukset, mutta myös kuluttajien kasvava ympäristötietoisuus.  

 

Syitä biotalouden kasvulle ovat väestönkasvu, kasvava ympäristötietoisuus yhdessä 

ilmastonmuutoksen kanssa, tiukkeneva lainsäädäntö sekä ennen kaikkea uusiutumattomien 

luonnonvarojen niukkuus. Biotalouden kasvuun eivät tosin vaikuta ainoastaan edellä 

mainitut globaalit trendit, vaan sen kasvua pyritään tukemaan ja kiihdyttämään aktiivisesti 

kansallisin ja kansainvälisin toimin erityisesti lainsäädännön ja politiikkatoimien kautta. 

Näiden toimien lisäksi biotalouden kehittyminen edellyttää alan toimijoilta toimialarajat 

ylittävää yhteistyötä ja avoimen innovoinnin periaatteiden omaksumista. Biojalostamot 

tulevat olemaan merkittävä osa biotaloutta. Ne hyödyntävät tehokkaasti esimerkiksi 

selluntuotannon sivutuotteita ja raakapuuvirtoja. Muita sovellusalueita biojalostamoilla ovat 

biopolttoaineiden, biokemikaalien ja biokomposiittien valmistus. Myös bioenergia tulee 

olemaan merkittävä osa biotaloutta. Puutuoteteollisuus tulee kasvamaan biotalousklusterin 

osana tai sen ohella, riippuen siitä kuinka hyvin yritykset onnistuvat linkittymään 

biotalouden innovaatioverkostoihin ja arvoverkkoihin.  
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