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Biotalouden merkitys Suomelle
(ei sisällä teknologiaa eikä palveluita)

Biotalouden tuotos (liikevaihto) on 10 vuodessa noussut yli 10
miljardia euroa (käyvin hinnoin)

Lähde: Tilastokeskus
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Biotalouden tuotoksen jakauma 2013
(ei sisällä teknologiaa eikä palveluita)

• Noin 60 % biotaloudesta on ns. metsäbiotaloutta
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Lähde: Tilastokeskus
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Biotalouden vienti
(ei sisällä teknologiaa eikä palveluita)

• Biotalouden osuus tavaranviennistä on noin 1/3
• Metsäbiotalouden osuus biotalouden viennistä on noin 2/3
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Metsäteollisuuden puunkäyttö ja –ennuste
(VATT 2011)

• Metsäteollisuus käytti raakapuuta vuonna 2014 kaikkiaan 63,9 miljoonaa kuutiometriä.
• Mikäli suunnitellut investoinnit toteutuvat niin puunkäyttö nousee vielä noin 10 milj. m3/v.
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Hakkuukertymä puutavaralajeittain ja
puuston poistuma
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II. Suomen biotalousstrategia ja sen
toteuttaminen
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Biotalous on talouden seuraava aalto

BKT ja
Hyvinvointi

Luontaistalous

Fossiilitalous

1900 2014 2030

Biotalous:
• Käyttää biologisia luonnonvaroja  kestävästi tuotteiden, energian, ravinnon ja

palveluiden tuottamiseen

Pyrkii:
• vähentämään riippuvuutta fossiilisista raaka-aineista
• ehkäisemään ekosysteemien köyhtymistä
• edistämään talouskehitystä ja luomaan uusia työpaikkoja28.8.2015



Biotalousstrategian tavoitteita
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1. KILPAILUKYKYINEN BIOTALOUDEN
TOIMINTAYMPÄRISTÖ

2. UUTTA LIIKETOIMINTAA BIOTALOUDESTA

3. VAHVA OSAAMISPERUSTA
BIOTALOUDELLE

4. BIOMASSOJEN KÄYTETTÄVYYS JA
KESTÄVYYS
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Biotalouden
kestävät

ratkaisut ovat
Suomen

hyvinvoinnin ja
kilpailukyvyn

perusta

Suomen vahvuudet:
1. Luonnonvarat
2. Osaaminen
3. Teollinen perusta



UPM

Metsä Group Fortum

Innovointi,yhteistyö ja integrointi tekevät
Suomesta biotalouden edelläkävijän

Metsä-, energia-, kemian- ja rakennusala on integroitunut uudeksi
teolliseksi ekosysteemiksi

Alholmens Kraft

Maailman suurin biovoimalaitos integroituna metsäteollisuuteen Pietarsaaressa Kuoren kaasutuslaitos Joutsenossa Bioöljyn valmistusta uudella teknologialla Joensuussa

CLT-rakenteinen puukohde Haltia EspoossaUusiutuvan dieselin valmistus mäntyöljystä Lappeenrannassa



Metsäalan strategisen ohjelman (MSO)
painopisteet

1. Biotalousstrategian toteuttaminen
2. Puurakentamisen lisääminen
3. Kilpailukyvyn, kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen
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1. Biotalousstrategian toteuttaminen
Toimintaympäristö
• Valtioneuvoston periaatepäätös ja uuden hallitusohjelman biotalouden priorisointi
• Valtion panostusten allokointi biotalouden kehittämiseen
• Suomen biotalouden prioriteettien määrittäminen ja vaikuttaminen EU:ssa
• Regulaation pullonkaulojen poistaminen ja biotalouden vauhdittaminen regulaatiolla

Investoinnit ja uusi liiketoiminta
• Investointien vauhdittaminen – Kansainvälinen biojalostamokilpailu
• Toimialarajojen rikkomista ja uusia toimintamalleja

Maakuvatyö ja vienti
• Erilaisia välineitä vaikuttamisen ja keskustelun

helpottamiseksi
• Biotalouden maakuvatyö ja Team Finland –yhteistyö
• Biotalouden kasvu- ja vientiohjelmat (Finpro)
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2. Puurakentamisen lisääminen
Kohdehankita
• Uusia kohteita suunnitteilla 6 800 asuntoa
Osaaminen ja koulutus
• Puurakentamisen road show:t ja puurakentamisen oppikirja
• 40 suunnittelijaa vuonna 2014 ja 50 vuonna 2015
Tutkimuksen ja kehityksen tehostaminen
• Tekes-hankkeita rakennuttajittain, uusia puurakentamisen ratkaisuja

Puusilta-hanke
• Puusiltaselvitys (Liikennevirasto, Metsähallitus ja Suomen

tieyhdistys)
• Puusiltojen tyyppihyväksyntä ja puusiltaesite
Erikoiskohteet (muotoilu, laatu ja ympäristöystävällisyys)
• Guggenheim-kilpailu 1 715 esitystä
• Helsingin keskuskirjasto
• Olympiastadion-hanke
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Lakea Oy

L2S

Puukuokan puukerrostalo Jyväskylässä

Havainnekuva modernisoidusta Olympiastadionista



3. Kilpailukyvyn, kasvun ja
kansainvälistymisen edistäminen
Kilpailukyky
• Kilpailukykyselvitykset ja markkinoiden toimivuus
• Logistiikka  ja regulaatio (Kuorma-autojen mitat ja painot, HCT-

kokeilut,  Tuet ja verot)
• Imago ja vetovoimaisuus (Materiaali ja seminaarit yms.)

Kasvu ja kansainvälistyminen
• Pk-teollisuuden kasvu (Puuinfon www.woodproducts.fi, Tekes

kasvuväylä)
• Viennin edistäminen (Kiina, Turkki, Chile/Peru, Serbia,

Venäjä…)

EU- ja kansainvälinen vaikuttaminen
• Tehokas ja ennakoiva vaikuttaminen (Brysselin seminaarit ja

vierailut Suomeen, EU-parlamentin biotalousryhmä)
• Esiintymiset erilaisilla kansainvälisillä foorumeilla (Alustuksia

biotalouskongresseissa, Biotalousmaiden tapaamisia,
Pohjoismainen yhteistyö)

• Osallistuminen erilaisiin EU:n yhteistyöelimiin
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UPM

HCT-puutavara-auton prototyyppi

Sahateollisuus Kiinassa osana Team Finland
yhteistyötä

http://www.woodproducts.fi/


III. Uuden hallitusohjelman biotalouden
tavoitteet
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Biotalous ja puhtaat ratkaisut

Kymmenen vuoden strateginen tavoite:

Suomi on bio- ja kiertotalouden sekä
cleantechin edelläkävijä.

Kestävien ratkaisujen kehittämisellä,
käyttöönotolla ja viennillä olemme
parantaneet vaihtotasetta, lisänneet
omavaraisuutta, luoneet uusia työpaikkoja
sekä saavuttaneet ilmastotavoitteemme ja
Itämeren hyvän ekologisen tilan.



Hallituskauden tavoitteet:

Ilmastotavoitteet 2020 saavutetaan jo tällä
vaalikaudella

Fossiilista tuontienergiaa on korvattu
puhtaalla ja uusiutuvalla kotimaisella

Uusia työpaikkoja syntyy luonnonvarojen
kestävän käytön, maaseudun yrittäjyyden
ja kiertotalouden avulla

Ruuantuotannon kannattavuus paranee

Kauppatase paranee 500 miljoonalla
eurolla

Hallinnollista taakkaa kevennetään
uudistumisen vauhdittamiseksi



Hallituskauden kärkihankkeet:

1. Hiilettömään, puhtaaseen ja uusiutuvaan
energiaan kustannustehokkaasti

2. Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä

3. Kiertotalouden läpimurto ja vesistöt kuntoon

4. Suomalainen ruuantuotanto kannattavaksi,
kauppatase nousuun

5. Luontopolitiikkaa luottamuksella ja reiluin
keinoin







Yhteenveto Suomen biotalouden
tulevaisuudesta
• Biotalous on Suomelle jo nyt erittäin tärkeä
• Biotalous on maailmantalouden seuraava aalto
• Suomi on metsäbiotalouden edelläkävijä
• Suomen vahvuudet; metsät, osaaminen ja teollisen perusta
• Innovaatiot, integrointi ja yhteistyö luo tehokkuutta
• Suurimmat tulevaisuuden mahdollisuudet; liikennepolttoaineet, sellun ja

biokemian uudet sovellukset sekä puurakentamisen ratkaisut
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Biotalouden tuotos (liikevaihto) on 10 vuodessa noussut yli 10
miljardia euroa (käyvin hinnoin)

Lähde: Tilastokeskus
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Biotalous on talouden seuraava aalto

BKT ja
Hyvinvointi

Luontaistalous

Fossiilitalous

1900 2014 2030 UPM

Metsä Group Fortum

Metsä-, energia-, kemian- ja rakennusala on integroitunut uudeksi
teolliseksi ekosysteemiksi

Alholmens K raft

Maailman suurin biovoimalaitos integroituna metsäteol lisuuteen P ietarsaaressa Kuoren kaasutuslaitos Joutse nossa Bioöljyn valmistusta uudella teknologialla Joensuussa

CLT-rakenteinen puukohde Halt ia EspoossaUusiutuvan dieselin valmistus mäntyöljystä Lappeenrannassa


