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Työn tavoitteet
• Puunhankinnan ja puuntuotannon tavoitetilan sekä tutkimus- ja 

kehittämistavoitteiden jäsentäminen.

• Pohjan luominen alan tutkimus- ja kehittämistoiminnan suuntaamiselle ja 
tutkimusohjelmien valmistelulle.

• Puuhuollon tulevaisuuden toimintaedellytysten määrittely ja 
kehitystarpeiden kuvaaminen.
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Megatrendit ja metsäteollisuus
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Tuotannon kehitysnäkymät Suomessa vuoteen 
2025 ja keskeiset heijastukset puuhuoltoon

Tuotannonala Suunta Erityispiirteet Heijastukset 
puuhuoltoon

Sellut ja muut 
biotuotteet

Pitkäkuituinen havusellu päätuotteena

Isot biojalostamot ja erikoistuneet pienet 
tehtaat

Havukuitupuun 
käyttö kasvaa

Paperit Aleneva paino- ja kirjoituspaperien tuotanto 

Monipuolistuva pehmopaperien tuotanto

Kuusikuitupuuta 
vapautuu sellun 
tuotantoon

Kartongit Korkealaatuiset pakkauskartongit

Paperikoneita muutetaan kartonkikoneiksi

Koivukuitupuuta 
tarvitaan

Puutuotteet Kiristyvät asiakasvaatimukset

Lisääntyvä puurakentaminen, konseptointi

Kannattava sahateollisuus on kasvavan 
selluntuotannon perusedellytys!

Laadunhallinta

Raaka-aine- ja 
pääomatehokkuus

Täsmätoimitukset

Bioenergia Liikennepolttoaineiden tuotanto kasvaa

Poliittiset päätökset ratkaisevat 
metsähakkeen kilpailukyvyn

Logistiset ratkaisut

Energiasisällön
tiivistäminen
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Mahdollisuudet
• Metsätalous ja -teollisuus ovat biotalouden ja metsät sen ytimessä.
• Metsäsektorin aluetaloudelliset ja työllisyysvaikutukset ovat merkittävät.
• Metsälainsäädäntöä on uudistettu laajasti viime vuosina.

Uhkat
• Monet metsäalan organisaatiot ovat muutosvaiheessa.
• Metsänomistajien ikääntyminen ja kaupungistuminen jatkuu.
• Huoli metsäkoneen ja puutavara-autonkuljettajien koulutuksesta kasvaa.
• Energia- ja ympäristöpolitiikalla on merkittäviä heijastuksia puuhuoltoon.
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Tehokas puuhuolto 2025 -visio

Tehostuva, täsmäohjattu puuhuolto parantaa 
metsäteollisuuden kilpailukykyä sekä turvaa sen 

kasvun ja uudistumisen. 
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Vision taustaa

Tehokas puuhuolto 2025 -vision taustalla olevat tavoitteet:

• Biotalouden toiminta- ja kasvuedellytykset pidetään kunnossa.
• Puuraaka-aineesta saadaan enemmän lisäarvoa koko arvoketjuun.
• Puutavaralogistiikan kustannustehokkuus paranee.
• Puuntuotanto tehostuu kannattavasti.
• Puuhuoltoon tuodaan tehokkaita teollisia toimintamalleja.
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T&K-päämäärät
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Tehokas puuhuolto 2025 –visio, 
päämäärät ja T&K-alueet
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