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Uusi puu 
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Suomalainen metsäala hyödyntää 
uusiutuvia luonnonvaroja
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Maailma vuonna 2030 
on taas erilainen

• Meillä on monia haasteita globaalisti

– Nopea väestönkasvu

– Luonnonvarojen ehtyminen

– Luonnon monimuotoisuuden pieneneminen

– Ilmastonmuutos

• Biotaloudessa hyödynnetään uusiutuvia
luonnonvaroja ravinnon, energian, tuotteiden
ja palveluiden tuotantoon
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45%
enemmän energiaa

enemmän vettä

30%

50%
enemmän ruokaa

YK (2012): Resilient People, Resilient Planet: A 
future worth choosing.



Uusi puu linkittyy globaaleihin
megatrendeihin

• Megatrendit luovat mahdollisuuksia
puupohjaisten tuotteiden kysynnän kasvulle

• Jo tänä päivänä suomalainen metsäala
kehittää, tuottaa ja markkinoi ratkaisuja, 
jotka tukevat biotaloutta
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Biotalous on täällä tänään
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Megatrendit ovat mahdollisuus, 
jonka eteen tehdään jo työtä
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Kaupungistuminen

• Kaupungistuminen muuttaa ostotottumuksia
samalla kun luontaistalous pienenee

– Pakkaamisen tarve kasvaa

– Vauhdissa ruokailu lisääntyy

• Puupohjaiset tuotteet auttavat selättämään
kaupungistumisen haasteita

– Turvallinen, uusiutuva raaka-aine

– Kierrätettävyys auttaa minimoimaan
jätettä
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2030
6 ihmistä 10:stä elää
kaupungeissa

7 ihmistä 10:stä elää
kaupungeissa

2050

1



Kaupungistuminen esimerkkejä
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Biopohjainen pakkaus 
säilyttää terveelliset eväät 
arjen kiireessä

Suurkeittiön 
ruokahävikki 
kuriin 
ruoanlaitto-
papereilla

Pakkausraaka-aineen valinnalla 
suora vaikutus ruokahävikin 
määrään



Resurssiniukkuus

• Ihmiskunnan tapa käyttää luonnonvaroja
kuormittaa ympäristöä

• Suomalainen metsäala hyödyntää uusiutuvia
luonnonvaroja kestävästi

– Puun eri osat valitaan eri tarkoituksiin
– Materiaalia kuluu yhä vähemmän
– Autamme optimoimaan pakkaamista
– Kuitupohjainen pakkausmateriaali on

jätteenäkin arvokasta raaka-ainetta
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Kasvu
Fotosynteesissä puut
hyödyntävät vettä ja
CO2:ta kasvuun ja hapen
tuottamiseen. 



Resurssiniukkuus esimerkkejä  
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Tuoteturvallisuus ja pakkauksen 
kestävyys korostuvat 
ruokapakkaamisessa Biohajoava viljelykate on 

ympäristöystävällinen 
vaihtoehto muoville

Nestepakkaus 
uusiutuvista 
materiaaleista



Digitalisoituminen

• Puupohjaiset tuotteet ja pakkaukset soveltuvat
monenlaisiin käyttökohteisiin

• Metsäala ottaa kaiken hyödyn irti 
digitalisoitumisesta myös omassa työssään

– Metsänhoito

– Puun jäljitettävyys

– Prosessien hallinta

– Älykkääseen pakkaamiseen 
soveltuvat kartongit
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Ensikuitu
Ensikuitu on lujaa ja sopii 
erinomaisesti myös 
verkkokaupan käyttöön.
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Digitalisoituminen esimerkkejä

12

3

Aaltopahvi suojaa 
verkkokaupasta 
ostettuja tuotteita

Ympäristöystävällinen ja 
helposti kierrätettävä 
pakkausmateriaali

Verkkokauppa tuottaa raaka-
ainetta kulutusta kestäviin 
rakennusmateriaaleihin



Väestörakenteen muutokset

• Maailman väesto ikääntyy ja keskiluokka kasvaa
nopeasti

• Samalla myös elämäntyylit ja ruokailutottumukset
muuttuvat

• Puukuidun käytössä vain mielikuvitus on rajana

– Jo kaupallistetuilla tuotteilla on 
suuri merkitys muutosten hallinnassa
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1 mrd
Vuoteen 2025 mennessä
uutta, kuluttavaa keski-
luokkaa on entistä enemmän.



Väestörakenteen muutokset esimerkkejä
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Puusta valmistettu kipsi on 
myrkytön, ekologinen ja 
helposti muotoiltava

Kilpailukykyisiä 
pakkauksia alati 
kasvavalle 
lääketeollisuudelle

Kartongista tehtyä ruoka-
astiaa voidaan käyttää 
mikrossa tai tavallisessa 
uunissa



• Ostoskoriin poimitaan muutakin kuin itse tuote

– Eettisyyttä
– Terveyttä
– Turvallisuutta

• Biopohjaisilla raaka-aineilla voidaan tukea kestävää
kehitystä, tuoteturvallisuutta ja hyvinvointia

• Suomalainen perhemetsänomistajuus
on hieno tarina globaaleilla
markkinoilla

Tiedostava kuluttaminen
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LOHAS
Varsinkin LOHAS-
kuluttajaa kiinnostavat
tuotteiden raaka-aineet
ja jäljitettävyys. 
LOHAS: terveyttä, hyvinvointia ja kestävää kehitystä 
kuluttajatkulutusvalinnoissaan painottavat 



Tiedostava kuluttaminen esimerkkejä
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Patonkikotelo 
”yhdestä puusta”

Pehmeästi muotoillut 
kartonkipakkaukset erottuvat 
kaupan hyllyltä

Koivukuidusta 
valmiiksi vaatteeksi



Puupohjaisilla tuotteilla on kysyntää 
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Tervetuloa mukaan!
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Ville Sileäkangas
projektipäällikkö
p. 040 829 9332
ville.sileakangas@uusipuu.fi
facebook.com/uusipuu
twitter.com/uusipuu


