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Paperin uudet käyttömahdollisuudet ovat hyvin laaja-alaiset. Iso haaste on, että miten 

uudet tuotteet ja tuoteominaisuudet saadaan teolliseen mittakaavaan tuotantovolyymien 

osalta. Tiivistetysti voidaan todeta, että mikäli jatkossa paperiteollisuudessa pystytään 

hallitsemaan energian ja veden käyttöä paremmin sekä saadaan kehitetyksi 

ominaisuksiltaan parempia kuitumateriaaleja, joita voidaan käyttää sekä uusiin ja 

paranneltuihin lopputuotteisiin, niin paperiteollisuudella on mahdollisuus saavuttaa 

edelläkävijän rooli myös ympäristöasioissa sekä ohjata ihmisen kulutuskäyttäytymistä 

enenevissä määrin kohti uusiutuvia ja kierrätettäviä materiaaleja.  

Tutkimuksessa perehdytään aineistotutkimuksen kautta alan nykytilanteeseen sekä 

meneillä olevaan tutkimukseen, ja etsitään syitä alan vääjäämättömälle muutokselle. 

Paperiteollisuudessa on käännytty 2000-luvun alun tehostamisvuosista sekä 2008 

vuoden finanssikriisin jälkeisistä ylikapasiteetin leikkauksista takaisin kasvu-uralle, 

mutta tällä kertaa kasvua haetaan erikoistuotteista ja siirtymästä kohti biotaloutta – 

bulkkituotteiden volyymiajattelun tilalle on muodostumassa erikoistuotteet ja tuotteiden 

jatkojalostuksen kautta saatava arvonlisäys.  Maailman megatrendit ja ympäristöarvot 

ovat suurimmat ohjaavat tekijät teollisuudessa tulevaisuudessa, ja ne ohjaavat toimintaa 

väistämättä kohti uusia innovaatioita. Paperiteollisuudessa muutostarve on ymmärretty 

ja tämä näkyy aiheen ympärillä tehtävän tutkimuksen suuresta määrästä. 

Jatkotutkimuksen kannalta on olennaista löytää toimivimmat uudet konseptit ja 

tuotteistaa ne teollisuusmittakaavaan sopiviksi.   

Asiasanat: metsäteollisuus, markkinatutkimus, innovaatioympäristö ja 

ympäristöasenteet 



ABSTRACT 

Paper industry is heading to the direction of change  

Timo Koivikko  

University of Oulu, Degree Programme of Mechanical Engineering 

Bachelor’s thesis 2018, 39 p. 

Supervisor(s) at the university: Tapio Korpela  

 

Base idea of this research is to give a wider perspective to the paper and whole forest 

industry. There’s been a bad atmosphere to be an employee who works around the 

forest industry during the few last decades. From employee point of view there’s been a 

lot of uncertainty when the industry had to close the factories and cut the production 

volumes due to the production overcapacity issues. There are still some issues 

especially with the volumes of the print paper industry but despite of this the industry is 

on the edge of a new economic boom because other sectors – pulp, board and wood – 

inside the industry are growing.  

There’s a lot research ongoing and a constant flow of the white papers keeps on coming. 

The point of view on this research is to highlight the main difference compared to the 

recent decades – the research field is much wider nowadays. It’s not enough to try to 

enhance the mills and production methods a bit by bit anymore. The pressure comes 

from the rise of the environmental awareness, resource scarcity and tighten global 

environment laws. From the paper industry view the industry needs badly the new 

innovations that uses raw materials in a new and more clever way. At the same time 

there is a space for new innovative products but those need to be manufactured from the 

less raw-materials with the low energy consumption and water usage. In future the 

whole industry has to be built on to the foundation that cherish the idea of bio economy 

that aims to efficient and long-lasting recyclable material usage.  

The next generation of the paper products need to be more recourse efficient and 

environmentally friendly but there’s a good change to achieve these goals due to the 

base fiber materials are recyclable by their nature for example compared to the plastic 

products. Global markets and global rivalry keep on pushing the industry forward, but 



its need to be fast to achieve the required new product breakthroughs. The research that 

combines the innovations that are maturity enough for the use of industrial scale of 

manufacturing will be needed on upcoming years.  

Keywords: Paper industry, new products, environmental awareness  



ALKUSANAT 

Tutkimuksessa tarkastellaan paperiteollisuuden rakennemuutosta uusien tuotteiden 

kautta. Paperiteollisuuden viimeisin vuosikymmen on sisältänyt paljon muutoksia, sillä 

esimerkiksi sähköisen median kehitys on vienyt jalansijaa perinteiseltä printtimedialta, 

ja paperiteollisuus on joutunut uudelleen arvioimaan sekä purkamaan kysyntää 

perinteisen painopaperin osalta. Tällä hetkellä paperiteollisuudessa uutta kasvua haetaan 

uusien tuotteiden ja erikoisvalmisteiden kautta, kun taas vastaavasti viime 

vuosikymmenten aikana alan ja tuotannon liiketoiminta-ajurit perustuivat enemmän 

tuotannon tehokkuus- ja volyymiajatteluun. Paperituotteiden ylikapasiteetti romahdutti 

tuotehinnat ja kannattavuuden, jota paikkailtiin tuotantolaitosten sulkemisilla ja 

tuotannon ylikapasiteetin purkamisella.  

Lähestyttäessä 2020-lukua koko metsäteollisuuden arviot näyttävät valoisemmalta kuin 

pitkiin aikoihin, sillä metsä-, sellu-, ja kartonkiteollisuuden puolella kysyntä on 

kääntynyt kasvu-uralle ja se näyttäisi kantavan alaa myös tulevina vuosina. Kasvusta 

hyvinä esimerkkeinä ovat uudet kotimaiset laitosinvestoinnit sellu- ja 

kartonkiteollisuuden puolella. Lisäksi paperipuolella uskotaan, että pahimmat murrokset 

ovat takanapäin, ja ylikapasiteetin purkaminen on tasoittanut sekä tuonut lisää 

ennustettavuutta markkinanäkymiin. Tuotekehitysinvestointien uskotaan luovan uutta 

kasvua sekä uusien tuoteläpimurtojen kautta ala uskoo luovan positiivista kasvua 

tuleville vuosille.  

Loppuun haluan lausua kiitokset työnohjaajalle ja konetekniikan laitokselle aiheesta 

sekä mahdollisuudesta saattaa opinnot kunnialla loppuun.  

Hitaasti kiiruhtaen. 

Ylöjärvi, 17.07.2018 

Timo Koivikko  
Timo Koivikko 
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1 JOHDANTO 

Paperiteollisuuden isoimmat rakennemuutokset, mitä tulee ylikapasiteetin purkamiseen, 

näyttää olevan takanapäin, ja alalla katseet ovat kohdistettu tuleviin vuosiin ja niiden 

tuomiin uusiin haasteisiin. Suomalaisille tärkeä vientiala elää uutta nousua ja nostaa 

alan kiinnostavaksi tutkimuskohteeksi. Suomalaisesta näkökulmasta ei ole järkevää 

lähteä kilpailemaan volyymituotteilla maailman markkinoille, vaan pyrkiä tuottamaan 

jatkossa yhä enemmän erikoisosaamista vaativia korkean jalostusarvon omaavia 

lopputuotteita. Tosin tällä hetkellä kysyntää nostava selluteollisuus ja siihen 

kohdistuneet viime vuosien jätti-investoinnit kapasiteetin lisäämiseen ei tue tätä 

väittämää täysin. Pitää kuitenkin muistaa, että kartonki- ja pakkausteollisuus jatkaa 

kasvuaan ja vauhdittaa myös sellun kysyntää.   Tulevina vuosina kilpailuetua alalla 

pyritään hakemaan uusien innovaatioiden kautta, jolloin tämän päivän tuotekehityksen 

tuotteet ovat valtaamassa markkinoita jatkossa. Yhtenä huomion arvoisena positiivisena 

asiana alalle voidaan nähdä maailmalla kasvava ympäristötietoisuus, johon paperi- ja 

metsäteollisuuden tuotteilla pystytään mahdollisesti tulevaisuudessa luomaan uusia 

erinomaisia ratkaisumalleja, sillä esimerkiksi muovin käyttöä halutaan vähentää 

maailmanlaajuisesti, ja tämä avaa mahdollisuuksia uusille kuitutuotteille.  

Tutkimus itsessään käsitellään kvalitatiivisen tutkimusmenetelmän kautta. Kyseessä on 

aineistotutkimus, jossa syvennytään ensin hieman siihen, että mistä paperi- ja 

metsäteollisuus on tullut tähän pisteeseen ja mitä menetelmiä sillä on ollut käytössään 

aikaisempien vuosikymmenten aikana. Lisäksi tutkitaan, että mitä aikaisempia 

valmistusmenetelmiä voidaan hyödyntää uusien tuotteiden valmistukseen ja onko suuria 

muutoksia tarpeen tehdä valmistusmenetelmissä, jotta uudet tuotteet saadaan 

jalkautettua markkinoille.  

Paperiteollisuus on Suomessa ja maailmalla hyvin paljon tutkittu aihe. Tämän 

tutkimuksen päätarkoituksena on antaa lukijalle nopea yleiskatsaus paperiteollisuuden 

nykytilasta, ja siitä, että mihin suuntaan ala on tulevien vuosien aikana menossa. 

Varsinaista uutta tutkimustietoa ja tutkimustuloksia ei tämä aineistotutkimus tarjoa, 

mutta tarkoitus on antaa päivitetty viime hetken tieto käytettäväksi heille, jotka ovat 

kiinnostuneet paperiteollisuuden muutoksista sekä mahdollisesti syventyvät tutkimaan 

aihetta tarkemmin.  
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2 METSÄTEOLLISUUDEN MARKKINAKATSAUS  

Tässä kappaleessa käsitellään koko metsäteollisuuden markkinatilannetta niin 

kotimaassa sekä Euroopassa kuin maailmalla. Tutkimuksessa metsäteollisuus kattaa 

paperi-, kartonki-, massa- ja puutuotteet.  Metsäteollisuuden markkinoiden 

suhdannetilanne ja sen ymmärtäminen taustoittavat viime vuosikymmenen alan rajuja 

maailmanlaajuisia muutoksia. Näiden muutosten kautta toimiala kulkee kohti uusia 

toimintamalleja, jotka kehittävät alaa niin olemassa olevien kuin uusien tulevien 

tuotteiden kautta.  

Metsäteollisuudesta puhuttaessa ei ole olemassa Suomen sisäisiä markkinoita, vaan 

markkinat määräytyvät maailmanlaajuisen kysynnän mukaan. Kappaleessa 

tarkoituksena on selventää Suomen lukujen kautta alan suhdanteita niin Suomessa kuin 

Euroopassa. (Horne ym. 2017) 

2.1 Paperi  

Alla olevassa taulukossa (Taulukko 1) näkyvät Suomen metsäteollisuuden 

tuotantomäärät vuosilta 2008-16. Taulukon ensimmäisessä sarakkeessa ilmentyy 

paperin tuotannon leikkaukset viimeiseltä yhdeksältä vuodelta. Paperin tuotantoa niin 

Suomessa kuin Euroopassa on jouduttu leikkaamaan rajusti kysynnän vähenemisen 

seurauksena. Paperin puolella tuotantokapasiteetti ylittää yhä kysynnän. Tämä tarkoittaa 

sitä, että tuotannon supistamisesta ala ei ole päässyt vieläkään kokonaan eroon, mutta 

suurimmat leikkaukset ovat jääneet jo menneille vuosille. Vuonna 2017 paperin 

tuotanto ja vienti vähenivät noin 4% ja vuodelle 2018 arvio pysyy samana. (Horne ym. 

2017) 

Taulukko 1 Metsäteollisuus ry, ennuste PTT, mukaillen (Horne ym. 2017) 
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Paperin puolella tuotannon ylikapasiteettia on purettu ja tämä on nähtävissä alan 

avainluvuissa viime vuosilta. Tuotannon karsiminen lukuina on esitetty alla olevassa 

Euroopan paperiteollisuuden keskusjärjestön (CEPI) julkaisemassa taulukossa 

(Taulukko 2), josta käy ilmi, että vuoden 2000 takaisesta 1274 paperi- ja 

kartonkitehtaasta viime vuoteen on säilynyt vain 750 eli kolmannes tehtaista on 

lakkautettu kuudentoista vuoden aikana.  (CEPI 2017)  

Taulukko 2 Alan muutos tilastojen valossa, mukaillen (CEPI 2017) 

 

2.2 Massa ja kartonki  

Sellun tuotantokapasiteetti Suomessa lisääntyy, sillä Metsä Groupin 1,3 miljoonan 

vuosituotannon omaavan Äänekosken tehtaan tuotanto aloitettiin syksyllä 2017 ja 

kaavailuissa on samanmoinen investointi Kemijärvelle, mutta tämä investointi on vasta 

suunnitteluvaiheessa. Äänekosken tehtaan lisätuotantokapasiteetti nousee vanhaan 

tehtaaseen verrattuna 0,77 miljoonaa tonnia. Sellun tuotantomäärät nousevat 2017 ja 

2018 vuonna niin Euroopassa kuin muualla maailmalla. Sellun kysyntää nostaa koko 

maailman paperin ja kartongin noussut menekki. Suomen kartongin vientiluvut 

kasvoivat viime vuonna noin kahdeksan prosenttia. Kasvaneita vientilukuja selittää 
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Kotkamillsin vuonna 2016 käynnistynyt uusi kartonkikone, joka tuottaa kartonkia 400 

000 tonnia vuodessa.   (Horne ym. 2017) 

2.3 Markkinakatsaus 

Huomioitavaa alan muutoksissa kuitenkin on, että vaikka 90-luvun alusta asti nähtävissä 

oleva yritysten, tehtaiden ja konekannan alasajo on jatkunut tähän päivään asti, niin 

tuotantoennätyskausi loppui vasta vuonna 2008 alkaneeseen maailmanlaajuiseen 

talouskriisiin.  Lukujen kautta tätä voi havainnollistaa esimerkiksi Euroopan laajuisesti 

niin, että vuosien 2000-16 välisenä aikana alalta on hävinnyt yli kolmannes alan 

yrityksistä ja samoin kuin koko työvoimasta (-102 922 henkilöä), mutta tästä huolimatta 

tuotantokapasiteettia paperi- ja kartonkiteollisuuden puolella on onnistuttu nostamaan 

samalla ajanjaksolla 2,8%. (CEPI 2017)  

Pellervon taloustutkimuslaitos ennustaa kevään 2017 Metsäsektorin raportissaan, että 

metsäteollisuuden vienti kasvaa Suomessa. Kasvu perustuu kartonki- ja 

massateollisuuden kasvavaan kysyntään. Lisäksi sahatavaran kotimaan kysyntä jatkaa 

nousuaan ja vuonna 2016 saavutettu sahatavaran kaikkien aikojen vientiennätys (+10%) 

nostaa viennin arvon sen tuotannosta jo 76 prosenttiin. Edellä mainittujen sektoreiden 

osalta vuoden 2017 ennuste näyttää siis hyvältä, mutta samaa ei voi sanoa paperin 

tuotannon suhteen.  Paino- ja kirjoituspaperin kysyntä vähenee koko Euroopassa, ja sen 

arvioidaan näkyvän kapasiteetin leikkaamisena ja tehtaiden sulkemisina Euroopan 

alueella. Uusi ilmiö tämä ei ole sillä näiden tuotteiden kysyntä on vähentynyt koko ajan 

vuoden 2008 jälkeen ja laskee edelleen, kun esimerkiksi mediatalot siirtyvät yhä 

enemmän printtimediasta digitaaliseen jakeluun – painopaperia ei yksinkertaisesti 

tarvita enää päivän lehden lukemiseen. Syy selluteollisuuden kasvaneeseen kysyntään 

tulee suurelta osalta kartonkiteollisuuden puolelta. (Horne ym. 2017) 

Yhteenvetona voidaan todeta, että paperin- ja kartongin kokonaiskulutus maailmalla 

nousee edelleen, ja sitä vetää kehittyvien maiden taloudet: Kiinan johdolla Aasian 

kulutus lisääntyy vuosittain. Vaikka painopaperin tarve vähenee maailmanlaajuisesti, 

niin sekä pakkausmateriaalien että pehmyt paperien tarve lisääntyy jatkuvasti, kun 

kotitalouksien varallisuus karttuu kehittyvissä maissa. Euroopassa markkinatilanne on 

huomattavasti tasaisempi ja kypsempi. Alla oleva kuva (Kuva 1) heijastaa, että 

Euroopan kylläisten markkinoiden kasvupotentiaali makaa viennissä. Sellun ja 
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kartongin vienti jatkaa nousuaan, ja niillä korvataan painopaperin vähenevää kysyntää.  

Vuonna 2016 koko maailman paperin ja sellun tuotantotilastojen 409 miljoonasta 

tonnista noin 91 miljoonaa tonnia tuotetaan Euroopassa. (Horne ym. 2017) 

 

Kuva 1 Euroopan markkinat tarvitsevat vientiä kasvuun, mukaillen (CEPI 2017)  

 

Suomessa keskustelua alalla herättää tuotteiden jalostusaste, sillä sellu ja puutavaran 

vientiä halutaan tulevaisuudessa korvata korkeamman jalostusasteen tuotteilla. Tämän 

johdosta uudet pidemmälle jalostetut tuotteet ja niiden kehitystyö on merkittävässä 

roolissa tulevina vuosina, mutta pitää muistaa, että jo olemassa olevat uudet ja vanhat 

tuotantolaitokset luovat uudelle teknologialle ja tuotteille hyvän pohjan. (Kääriäinen 

2017) 
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3 UUDET TUOTTEET JA PALVELUT  

Metsäteollisuudessa menneiden vuosikymmenten uudet tuotteet ovat pohjautuneet 

suurilta osin jo olemassa oleviin tuotteisiin eli tuoteominaisuuksia tai esimerkiksi 

tuotekustannuksia on pystytty kehittämään myönteiseen suuntaan. Tämä on tarkoittanut 

esimerkiksi paperin puolella kevyempää lopputuotetta sekä kierrätettävien materiaalien 

osuuden kasvua valmiissa tuotteessa. Viime vuosisadan puolella määrääviä tuotteita 

olivat sellu- ja paperi- sekä puutuotteet, ja näiden tuotteiden parannusten kautta 

ylläpidettiin alan kilpailukykyä. Tällä vuosisadalla näytetään menevän eri suuntaan, 

sillä kokonaan uudet ja pidemmälle jalostettujen lopputuotteiden, joita kehitetään 

yhteistyössä eri alojen kanssa, arvioidaan saavan enenevässä määrin jalansijaa 

markkinoilta. (Hetemäki ym. 2016) 

Tarkkoja arvioita kokonaan uusien tuotteiden markkinaosuuksista ei ole vielä olemassa 

ja aihe tarvitsee lisätutkimusta. Tutkijoiden keskuudessa vallitsee kuitenkin 

yhteisymmärrys siitä, että metsäteollisuuden muutos on alkanut, ja sitä muokkaavat 

kysynnän kasvu kasvavilla talousalueilla sekä maailman laajuiset kestävän kehityksen 

megatrendit kuten ilmastonmuutos, raaka-aineiden saatavuus ja väestönkasvu. Euroopan 

kypsillä markkinoilla tämä tarkoittaa sitä, että kasvua ja vakautta haetaan pidemmän 

jalostusasteen tuotteista. Euroopasta pois siirtynyttä paperin ja puun tuotantoa korvataan 

kokonaan uusien tuotteiden ja yritysten kautta. Seuraavissa kappaleissa pyritään 

avaamaan näitä niin kutsuttuja kestävän kehityksen maailman megatrendejä, jotka 

vaikuttavat kaikkeen ihmisen toimintaan tulevina vuosikymmeninä. Kyseessä ei ole siis 

pelkästään metsäteollisuuden ja siihen liittyvien toimien muutoksesta. Se mitkä tuotteet 

ja millaisia osuuksia ne tulevat jatkossa ottamaan alan sisällä ei tiedetä, joten uusien 

tuotteiden ilmestymisen myötä myös lisää tutkimusta tarvitaan. (Hetemäki ym. 2016) 

3.1 Metsäteollisuus kohti biotaloutta – maailman kestävän kehityksen megatrendit  

Euroopan unioni on asettanut jäsenmailleen tavoitteeksi tiputtaa päästöarvoja 40% 

vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Tällä pyritään hillitsemään ilmaston 

lämpenemistä ja Euroopan maat sitoutuvat yhdessä sovittuihin päästöarvotavoitteisiin. 

Tavoitteet ohjaavat jatkossa niin lainsäädäntöä kuin yritystoimintaa koko Euroopan 

alueella. Päästötavoitteiden kanssa samaan aikaan puhutaan yhä enemmän biotalouden 

noususta, ja myös sellu- ja paperiteollisuudessa siirrytään sitä kohti. Biotaloudessa 
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fossiiliset polttoaineet pyritään korvaamaan uusiutuvien materiaalien avulla ja lisäksi 

pyritään tehostamaan tuotannon raaka-aineiden käyttöä sekä vähentämään syntyvän 

jätteen määrää. Biotaloudessa materiaalin kiertokulun ymmärtäminen ja sen hallinta 

astuu suureen rooliin. Monimutkaiset tuotantoketjut ja niiden hallinta vaikeutuu 

jatkuvasti, ja vaativat nykyään useamman alan yhteistyötä, jotta kokonaisuudet saadaan 

hallintaan saati, että niitä pystyään parantamaan.  Enää ei riitä, että esimerkiksi 

paperiteollisuuden yritykset hoitavat omat materiaalivirtansa, vaan ala tarvitsee uusia 

innovaatioita ja toimijoita, jotta esimerkiksi tulevaisuuden ympäristötavoitteisiin 

ylletään. (Pätäri ym. 2016)  

Yrityksen talousnäkymät ja lainsäädäntö eivät läheskään aina kohtaa etenkään, kun 

tilannetta tarkastellaan lyhyellä aikavälillä.  Ympäristölainsäädäntö esimerkiksi voi 

ohjata tekemään investointeja, joita ei voida taloudellisesti perustella lyhyellä 

aikavälillä. Ympäristötietoisuus kasvaa maailmalla koko ajan, ja loppukuluttajat ovat 

alkaneet vaatimaan entistä enemmän toimia yksittäisiltä yrityksiltä ja teollisuusaloilta. 

Tosin vapaiden markkinoiden asettama halvempi tuotteen yksikköhinta on hyvin 

määräävässä asemassa edelleen, mutta kuluttajien arvomaailma on muuttumassa hitaasti 

kohti arvoja, joissa vaalitaan kestävää kehitystä yhä enenevässä määrin. (Pätäri ym. 

2016)      

Asennemuutokseen vaikuttavat kestävän kehityksen lisääntynyt tutkimus ja niiden 

mukana tulleen tutkimustiedon leviäminen yhä suuremmalle osalle ihmisiä. Alla 

olevaan kuvaon Pätäri ja kumppanit (2016) ovat muokanneet ja listanneet muiden 

tutkimustulosten pohjalta kestävän kehityksen megatrendit ja niiden vaikutukset 

globaaliin yritystoimintaan.  
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Kuva 2 Maailman kestävän kehityksen Megatrendit, mukaillen (Pätäri ym. 2016) 

Pätärin ja kumppaneiden (2016) tutkimus toteutettiin kyselyllä, johon osallistui 

paperiteollisuuden ammattilaisia kuudesta eri Euroopan maasta. Tutkimuksessa 

kartoitettiin massa- ja kartonkiteollisuuden nykytilaa ja kysyttiin mielipiteitä siihen, että 

kuinka tulevaisuuden kestävän kehityksen tavoitteet siirretään käyttöön alalla. 

Kyselyssä alan ammattilaiset nostivat vastauksissaan esille kolme kestävän kehityksen 

kohtaa, jotka muokkaavat oletettavasti eniten eurooppalaista sellu- ja paperiteollisuutta 

seuraavaan 15 vuoden aikana. Nämä kolme nostoa olivat kasvava energian tarve, 

fossiilisten polttoaineiden vaikeasti arvioitavat markkinat sekä raaka-aineiden saatavuus 

tulevaisuudessa.  

Energian tarve kasvaa koko maailmassa syystä, että ihmisiä on arvioitu olevan vuonna 

2032 maapallolla 8,4 miljardia eli melkein miljardin enemmän kuin vuoden 2017 

arvioitu väkiluku. Väestönkasvu näkyy fossiilisten polttoaineiden kasvavana kysyntänä. 

Kasvava kysyntä heijastuu väistämättä myös tuotanto- ja toimitusketjuihin, joiden 

epävarmuustekijät kasvat esimerkiksi materiaalin saannin suhteen. Samaan aikaan 

ilmastomuutos ja sen hillitseminen vaativat fossiilisten polttoaineiden käytön 

rajaamista, joka näkyy kasvavana sääntelyn lisääntymisenä niin fossiilisten 

polttoaineiden tuotannon kuin käytön suhteen. Teollisuuden näkökulmasta energian 

saannin epävarmuustekijöiden lisäksi tämä vaikeuttaa myös energian hintakehityksen 

ennakointia.  (KPMG 2012) 

Kuvassa 4 esitettävät kymmenen kestävän kehityksen tulevaisuuden suuntausta ovat 

toisistaan riippuvaisia eli muutokset yhdessä listatussa tekijässä heijastuu myös muihin 
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listattuihin tekijöihin. Vuorovaikutussuhteet ovat havaittavissa Pätärin ja kumppaneiden 

(2016) nostamassa raaka-aineiden saatavuudessa. Aiemmin mainittu ihmismäärän 

lisääntyminen maapallolla johtaa siihen, että tarvitaan enemmän energiaa ja raaka-

aineita. Samaan aikaan pitäisi pystyä huolehtimaan siitä, että kulutustottumukset eivät 

ylittäisi uusiutuvien luonnon varojen käyttöä. Teollisuuden näkökulmasta kilpailu 

materiaaleista kiristyy tulevaisuudessa entisestään. Metsäteollisuudelle erityisen 

kriittiset materiaalit kuten puu ja vesi kuuluvat niihin materiaaleihin, joista kilpaillaan ja 

taistellaan maailmanlaajuisesti. Kummankin niin makean veden kuin puun jatkuvan 

saatavauuden epävarmuustekijät lisääntyvät tulevina vuosikymmeninä, joten on selvää, 

että näiden materiaalien parempi hallinta korostuu myös teollisuuden toiminnassa. 

Vähenevät luonnonvarat ohjaavat kaikkea toimintaa tulevaisuudessa, mutta tämä 

tarkoittaa myös sitä, että uusille innovaatioille ja tuotteille on tilausta. Teollisuusalojen 

sisältä pitää löytyä kykyä uudistua ja kehittää niin uusia kuin nykyisiä tuotteita. (KPMG 

2012)   
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4 TEOLLISUUDEN ENERGIANTARVE JA 

YMPÄRISTÖNÄKÖKULMA  

Teollisuus käyttää maailman energiantuotannosta vuosittain noin 40%, ja siitä karkeasti 

noin 80% menee paperi-, metalli-, kemian-, polttoaine- ja mineraaliteollisuuden 

käyttöön vuoden 2003 tilastotietojen mukaan. Nämä edellä mainitut paljon energiaa 

kuluttavat alat ovat myös isossa osassa teollisuuden kasvihuonepäästöjen tuottajina. 

Teollisuuden osuus kasvihuonepäästöistä on tutkijoiden mukaan 37%. Teollisuuden 

kokonaispäästöt ovat nousseet 65% vuodesta 1971. Aloilla tapahtuu positiivista sisäistä 

teknologista kehitystä vuosittain ja päästöt pienenevät, kun puhutaan Euroopan ja 

Pohjois-Amerikan teollisuuspäästöistä. Tilastot osoittavat, että teollisuuden 

energiatehokkuuden kokonaisparannus on noin prosentin luokkaa joka vuosi. 

Euroopassa pienenevä päästötrendi on jatkunut jo useamman vuosikymmenen ajan. 

Toisaalta on myös huomioitava, että maailmanlaajuisesti Worrelin ym. (2009) 

tutkimuksen mukaan hiilidioksidipäästöt kasvoivat vuosina 1990-2005 noin 18%.  

Tulevina vuosikymmeninä maakohtaiset päästörajat tiukentuvat ja teollisuuden on 

pystyttävä löytämään uusia ja parempia energian säästömahdollisuuksia pysyäkseen 

kilpailukykyisinä.  

4.1 Paperiteollisuus  

Tutkimuksessaan Worrel ym. (2009) osoittaa, että Euroopassa paperiteollisuuden 

hiilidioksidipäästöjä on onnistuttu vähentämään jopa 25% vuosien 1990-2005 

tarkastelujaksolla. Tässä on onnistuttu biomassan lisääntyneellä käytöllä sekä alan 

energiatehokkuusparannusten avulla. Jatkuvasta parantamisesta huolimatta paperi- ja 

massateollisuus kohtaavat tulevina vuosina tiukemman ympäristölainsäädännön ja -

verotuksen. Lisäksi massa- ja paperituotteiden tuotantomäärien ennustetaan kasvavan 

tulevina vuosikymmeninä kaikkialla maailmassa – nopeinta kasvua ennustetaan 

Aasiaan.  

Kysynnän kasvu ja tiukentuva ilmastopolitiikka, ja sen mukana tulevat tiukemmat 

päästösäädökset, vaikuttavat myös massa- ja paperiteollisuuden tulevaisuuden toimiin. 

Paperinteollisuuden tuotteiden kasvun mukana tulee myös lisääntynyt energian tarve. 

Alla olevassa kuvaajassa (Kuva 3) ennustetaan kasvua jokaiselle mantereelle ja ennen 

kaikkea lisääntynyt kartongin kysyntä toimii kasvun veturina. (Szabó ym.  2009)  
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Kuva 3 Paperin kysynnän kasvu  

Lisääntynyt tuotannon kysyntä näkyy lisääntyneenä energian tarpeena. Se miten 

lisäenergia tuotetaan, vaikuttaa alan päästöihin. Ennusteessaan Szabo ym. (2009) 

arvioivat, että lisääntynyt energiantarve joudutaan kattamaan fossiilisilla polttoaineilla, 

ja tämä lisää päästöjä jatkossa. Se, tarkoittaa sitä, että uusia tehokkaampia keinoja 

vähentää päästöjä tarvitaan. Mitä ne ovat, ei tarkasti vielä tiedetä, mutta esimerkiksi alla 

olevasta kuvaajasta (Kuva 4) voidaan tulkita niin, että Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa 

fossiilisten polttoaineiden tarvetta pitää pystyä uudelleen arviomaan, jotta alan 

kysynnän kasvua ei kateta ainoastaan lisäämällä niiden käyttöä. (Szabó ym. 2009) 

 

Kuva 4 Lisääntynyt paperin kysyntä vaatii enemmän energiaa  

 

4.2 EU:n päästökauppa (EU ETS) 

Päästökauppa ohjaa EU-maiden teollisuutta omalla tammikuussa 2005 käyttöönotetulla 

järjestelmällään. Järjestelmän tarkoituksena on vähentää hiilidioksidipäästöjä vuoteen 

2020 mennessä 20% vuoden 1990 tasoon verrattaessa. Päästökaupan piiriin kuuluu noin 

45% koko EU:n kasvihuonepäästöistä, ja siihen lasketaan mukaan suurten 



 

 

18 

teollisuuslaitosten, joiden lämpöteho ylittää 20MW, hiilidioksidipäästöt. Kaiken 

kaikkiaan näitä mukaan laskettavia toimijoita päästökaupan piirissä on tällä hetkellä yli 

11 000.  (EU Emissions Trading System (EU ETS) 2018) 

Päästökaupan perusideana on, että kasvihuonepäästöjä vähennetään sieltä missä se on 

edullisinta. Mikäli toimijoiden on halvempaa ostaa päästöoikeuksia markkinoilta 

halvempaan hintaan kuin vähentää päästöjä omassa tuotannossa, niin silloin ne 

hankitaan markkinahintaan pörssikaupoilla. Vastaavasti päästötavoitteiden alittaminen 

antaa vapauden myydä ylimääräiset päästöoikeudet markkinoiden kautta niitä 

tarvitseville toimijoille. Päästökaupan markkina-alue kattaa kaikki EU-maat ja lisäksi 

päästökauppasopimuksen piiriin kuuluvat myös Islanti, Norja sekä Liechtenstein. EU:n 

20% päästöjen vähennystavoitetaso on saavutettu, sillä esimerkiksi vuonna 2015 päästöt 

olivat alentuneet 22% vuoteen 1990 verrattaessa. 2030 vuodelle tavoitteeksi on asetettu 

yli 40% vähennys vuoden 1990 tasosta ja tämän hetken ennusteet arvioivat 

vähennyksen olevan 26% luokkaa. Tämä tarkoittaa sitä, että jotta päästötavoitteisiin 

yllettäisiin tulevaisuudessa, niin paine lisäsäädöksille ja niiden käyttöönottoon kasvaa 

EU:n tasolla lähivuosina.  (EU Emissions Trading System (EU ETS) 2018) 

Päästökauppa on suunniteltu siten, että ennalta asetettu sallittu päästömäärä jaetaan 

toimijakohtaisesti. Euroopan alueen kokonaispäästömäärä on määritelty ja 

kokonaispäästöjä leikataan ajan kuluessa niin, että ne vähenevät kohti EU:n asettamaa 

tavoiterajaa. Päästökaupan toimija saa tai ostaa päästöoikeuksia. Eri toimialoille on 

omat jettavat päästökiintiöt, mutta näiden vapaasti jaettavien kiintiöiden lisäksi 

toimijoilla on mahdollista ostaa, pitää tai myydä niitä. Toimijan on pidettävä huolta 

siitä, että tarvittava määrä päästöoikeuksia on hankittu, sillä mikäli päästökiintiö ylittyy, 

niin seuraamuksena on sakkotuomio. Jos päästökiintiöt alitetaan, voi ne säilyttää 

tuleville vuosille tai myydä eteenpäin päästömarkkinoiden kautta. (EU Emissions 

Trading System (EU ETS) 2018) 

Päästökauppa etenee tällä hetkellä vaiheessa III ja se kattaa vuodet 2013-20. Toiminta 

alkoi vaiheesta I vuosina 2005-07. Päästökaupan aloittivat yhdessä kaikki 15 EU-maata 

vuonna 2005 ja nykyään se kattaa 31 maata. Vaihe II kattoi vuodet 2008-12 ja tuleva 

vaihe IV alkaa tammikuun ensimmäisenä päivänä 2021 ja kestää vuoden 2028 loppuun 

saakka. Vuodesta 2005 asti päästökauppa on kehittynyt kohti tarkempaa ja tiukempaa 

sopimusmallia. Vaiheen III yksi keskeisimmistä muutoksista on, että päästökauppa on 
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siirtymässä kohti maksuperusteista toimintamallia, jolloin jakoperusteisista 

päästökiintiöistä luovutaan kokonaan. Tämä malli tarkoittaa sitä, että toimija hankkii 

tarvitsemansa päästökiintiöt maksua vastaan päästömarkkinoilta. Tarvittavien 

päästökiintiöiden maksut tulevat pakollisiksi kaikille ja näin ollen myös oman 

tuotannon päästöjä joudutaan uudelleen arvioimaan. Mitä enemmän pystytään jatkossa 

vähentämään oman tuotannon päästöjä, sitä enemmän on mahdollista säästää 

päästöoikeuksien hankinnassa. Päästökaupan piirissä mukana olevien toimijoiden 

näkökulmasta kiristyvä kustannuspaine päästökaupassa tarkoittaa kilpailuedun 

heikentymistä päästökaupan ulkopuolella oleviin maanosiin nähden, joten tiukentuvat 

päästökaupan kiristyvä säädökset aihetuttavat lisäpainetta jatkossa teollisuusalojen 

sisäiseen kilpailutilanteeseen. (EU Emissions Trading System (EU ETS) 2018)  

4.3 Paperiteollisuus ja ETS  

Menossa oleva kolmas päästökauppajakso (2013-2020) soveltuu vaihtelevasti massa- ja 

paperiteollisuuden meneillään olevaan murrosjaksoon. Alalla muutoksia aiheuttavat 

laajenevat tuotevalikoimat, teknologiamuutokset ja eri energiamuotojen käyttö. 

Stenqvist ym. (2016) tutkimuksessaan toteavat, että kolmosvaiheen päästökauppa ja sen 

tiukennukset purevat paremmin ennalta arvioitavaan teollisuusalaan, jota heidän 

tutkimuksessa edustaa sementtiteollisuus (CEI). Päästökaupan rajat perustuvat 

edellisten vuosien mitattuihin päästöarvoihin, joten alojen rakennemuutosten seurauksia 

on vaikea ohjata ennalta sovituilla päästörajoilla. Sementtiteollisuudessa viime vuosien 

muutokset ovat olleet massa- ja paperiteollisuutta (PPI) malttisempia, ja päästökaupan 

viitekehys ohjaa alaa kohti pienempiä päästöjä.  

Valmistava teollisuus on pystynyt päästökaupan ensimmäisen ja toisen vaiheen aikana 

tukeutumaan jaettaviin ilmaisiin päästöosuuksiin ja tämän lisäksi päästökaupan alhainen 

markkinahinta on ohjannut ostamaan lisäpäästökiintiöt suoraan markkinoilta alojen 

omien ratkaisujen kehittämisen sijaan. Kokonaiskuvassa hiilidioksidipäästöt vähenevät 

vuositasolla koko ajan, mutta alla olevissa kuvaajista (Kuva 5 ja 6) voidaan päätellä, 

päästökauppaa pitää pystyä jatkossa kehittämään muidenkin kuin historiantietoihin 

perustavan arviointimenetelmän kautta. Kolmannella kaudella esimerkiksi Ruotsin 

massa- ja paperiteollisuus saa kaupallista kilpailuetua päästökaupasta, sillä ylimääräiset 

päästökiintiöt voidaan säästää tuleville vuosille tai myydä ne pois muille niitä 
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tarvitseville aloille kuten esimerkiksi tutkimuksessa mukana olleelle 

sementtiteollisuudelle.  

 

Kuva 5 Hiilidioksiidipäästöt PPI, Ruotsi 

 

Kuva 6 Hiilidioksiidipäästöt CEI, Ruotsi 

 Yhteenvetona Stenqvistin ym. (2016) tutkimuksesta voidaan todeta, että kolmosvaiheen 

päästökaupan alakohtaiset päästörajat eivät aiheuta valtavaa painetta massa- ja 

paperiteollisuudelle kehittää pienempipäästöisiä ratkaisuja, vaan kehitysratkaisut tulevat 
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enemmän alan omista tulevaisuuden näkymistä. Toisaalta päästökauppa kiristyy koko 

ajan ja etenkin eurooppalaiselle massa- ja paperiteollisuudelle se luo paineita kestää 

kilpailussa mukana muita globaaleita kilpailijoita vastaan, kun päästökaupassa siirrytään 

tulevina vuosina yhä enemmän kohti saastuttaja maksaa –periaatetta eli mitä pienemmät 

päästöt ovat sitä vähemmän ala joutuu maksamaan päästömaksuja. (Stenqvist 2016) 
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5 TUTKIMUSOSA 

Tutkimus suoritetaan kirjallisuuskatsauksen avulla. Tutkimuksessa pureudutaan 

paperiteollisuuden uusiin tuotteisiin niin, että pyritään saatavilla olevan tutkimustiedon 

pohjalta löytämään isoimmat ja selkeimmät trendit siihen, että mihin suuntaan 

paperiteollisuuden tuotteita on pyrittävä kehittämään tulevina vuosina, ja ennen kaikkea 

tarkoituksena on löytää alan suurimmat taustasyyt uusien tuotteiden muutostarpeille. 

Tutkimuksen tarkoituksena on muodostaa paperiteollisuudesta tämän hetken 

kokonaiskuva ja hahmottaa alan suurimmat muutospaineet sekä kuvata jatkotutkimusta 

ajatellen uusien tuotteiden kehitysvaatimukset.  

Tutkimusosassa keskitytään alan kirjallisten tutkimustulosten kautta kestävään 

kehitykseen sekä hahmotetaan muutosta kohti biotaloutta. Kestävä kehitys on tärkeä osa 

EU:n ympäristöpolitiikkaa ja säädöksiä, jotka koskevat luonnollisesti paperiteollisuutta 

ja jatkossa niiden painoarvo kasvaa entisestään. Ympäristölainsäädäntö ja -arvot ovat 

kiinteä osa teollisuutta ympäri maailmaa ja ohjaavat yritystoimintaa jatkossa kohti yhä 

pienempipäästöisiä tavoitearvoja. Yritysten on pystyttävä niin kehittämään kuin 

muuttamaan omia toimintamallejaan niin, että se pysyy kilpailukykyisenä, vaikka 

alakohtainen toimintaympäristö ja siihen liittyvä lainsäädäntö muuttuvat.   

Tutkimuksessa pyritään löytämään uusia ja meneillään olevia tuotekehityskohteita. 

Tuotekehitysmielessä mielenkiintoisempien uusien aluevaltausten odotetaan tuovan 

kilpailuetua tulevina vuosina, ja siksi ne ovat tärkeä osa tutkimusta. Tässä 

tutkimuksessa pyritään nostamaan näitä uusia tekniikoita ja tuotemenetelmiä esille 

jatkotutkimusta varten.  

Erillisinä huomioina vielä mainittakoon alan globaali kilpailu ja siihen liitettynä 

kasvava ympäristötietoisuus. Tämä viitekehys ohjaa jatkuvasti alaa hakemaan 

kustannustehokkuutta niin uusien kuin olemassa olevien tuotteiden näkökulmasta. 

Tämän tutkimuksen yhtenä tutkimuskohteena on löytää taustasyistä alaa koskevaan 

rakennemuutoskeskusteluun. Tarkoituksena on tuoda esille, että miksi ala elää tällä 

hetkellä niin voimakasta muutosaikakautta sekä löytää syitä ja seurauksia muutoksille 

myös nykyisten ja tulevien tuotteiden avulla.  
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6 KESTÄVÄ KEHITYS JA PAPERITEOLLISUUS 

(MEGATRENDIT)  

Maapallon resurssit ovat jatkossa yhä kovemmassa käytössä, sillä ihmismäärän 

lisääntyminen aiheuttaa lisätarpeen kaikille kriittisille luonnonvaroille kuten ruualle, 

vedelle ja elintilalle. Se, että miten nämä edellä listatut kriittiset luonnonvarat 

vaikuttavat teollisuuteen jatkossa, ja ennen kaikkea tässä tutkimuksessa tarkemmassa 

tarkastelussa olevalle paperiteollisuudelle, on vaikeaa yksiselitteisesti kertoa, mutta 

jokaisen alan on valmistauduttavat kovempaan resurssikilpailuun jatkossa. 

Huomioitavaa on, että aikajänne muutokselle on pitkä, kymmeniä vuosia, mutta suurien 

volyymien prosessiteollisuutta ei voida muuttaa nopeasti yhdellä kertaa, vaan ymmärrys 

tulevista muutospaineista täytyy ennakoida mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. 

(Pätäri ym. 2016) 

Massa- ja paperiteollisuudessa veden ja energian kulutus näyttelee isoa osaa alan 

kulurakenteessa, ja mikäli näitä elementtejä pystytään hallitsemaan jatkossa paremmin, 

niin parannetaan samalla alan kilpailukykyä. (Pätäri ym. 2016) 

Paperiteollisuuden energia- ja vesikeskeisyys on nähtävissä alla olevassa taulukossa 

(Kuva 9). Paperiteollisuuden prosessiteknologia on kehittynyt jatkuvasti 

tehokkaampaan suuntaan menneiden vuosikymmenten aikana. Kehittyäkseen lisää se 

tarvitsee edelleen uusia innovaatioita ja tuotteita sekä kokonaan uusia markkina-alueita. 

Uudet tuotteet ja markkinat vaativat uusia tuotantotekniikoita, jotka avaavat 

mahdollisuuksia miettiä uusia tapoja hallinnoida niin valmistusta kuin koko 

toimitusketjua. Paperiteollisuuden uudet tuotteet ovat nykyisiä vaativimpia 

kokonaisuuksia, joiden toteuttamiseen tarvitaan syvempää yhteistyötä muiden 

teollisuusalojen kanssa. Kuvaajassa kymmenen (Kuva 10) kuvataan paperiteollisuuden 

kasvumahdollisuuksia muiden teollisuusalojen kanssa. Pättärin ym (2016) 

tutkimuksessa mainitut maailmanlaajuiset megatrendit ohjaavat kaikkia toimialoja kohti 

kestävän kehityksen vaatimuksia, sillä yksinkertaisesti kilpailu kaikista 

peruselementeistä kuten vedestä, ruuasta ja asuintilasta - vain muutaman mainitakseni - 

kiristyy tulevaisuudesta. Länsimaissa teollisuuden säännöstely kasvaa ja mikäli 

esimerkiksi Euroopan paperiteollisuus ei pysty reagoimaan kiristyvään 

ympäristölainsäädäntöön, niin sen kilpailuedellytykset markkinoilla heikkenevät.  
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Euroopassa tässä kiristyvästä lainsäädännöstä voidaan ottaa esimerkiksi Euroopan 

unionin kiristyvä päästökauppa. Tutkimuksessaan Ericsson ym. 2011 nostaa esille sellu- 

ja paperiteollisuuden ajatusmaailman muutoksen. 1990-luvulta aina 2000-luvun alkuun 

alalla vannottiin ydinbisneksen – tuotannon ja prosessitekniikan – parantamiseen, mutta 

se ei enää yksistään riitä tämän päivän kilpailussa. Tutkimuksessa tarkastellaan Ruotsin 

sellu- ja paperiteollisuutta ja todetaan, että Ruotsissa ala joutui reagoimaan radikaalisti 

nousevaan sähkön hintaan. Sähkön hintojen nousun takana oli vuonna 1996 maassa 

tehty energiamarkkinauudistus ja EU:n päästökauppasopimus, joka astui voimaan 

alkuvuodesta 2005.  Kuten aiemmin todettu ala tarvitsee tuotantoonsa paljon energiaa 

kuten alla olevasta kuvaajassa (Kuva 7) osoitetaan. Tästä syystä on 

kustannustehokkuuden kannalta olennaista, että ala pystyisi jatkossa hallitsemanaan 

paremmin sähkön hinnan tuomia kustannuspaineita. Toinen kriittinen tutkimuksessa 

esille nostettu asiakokonaisuus on alati kasvava kilpailu samoista raaka-aineista. 

Yhteenvetona tutkimuksessa todetaan, että ennen aloitettuja parannustoimia Ruotsin 

paperiteollisuus oli menettänyt hallinnan kahdesta alan pääkomponentista: sähköstä ja 

kuitupuusta. Selvitäkseen näistä kahdesta edellä mainitusta haasteesta alan on otettava 

rohkeampia uudistusaskelia tulevina vuosikymmeninä. EU:n päästötavoitteet ja siihen 

liittyvät sanktiot kovenevat jatkossa. EU:n suunta on kulkenut koko ajan kohti 

tiukentuvaa ympäristöpäästöjä koskevaa lainsäädäntöä, mutta vielä tähän asti niitä on 

pystytty lieventämään kansallisella tasolla kompensoimalla mahdollisia EU-tason 

sanktioita maakohtaisesti säädetyillä lisätuilla.   

 



 

 

25 

 

Kuva 7 Energian ja veden tarve aloittain (Martin ym. 2013) 

Kasvavasta ympäristötietoisuudesta ja asian saamasta laajasta mediahuomioista 

huolimatta hieman kriittisemmän näkökulman asiaan antaa Husgafvelin ja 

kumppaneiden vuonna 2013 julkistama tutkimus kestävän kehityksen vaikutuksista 

metsäteollisuuden tuotteita valmistaviin yrityksiin liittyen. Tutkimuksessa tutkitaan 

suomalaisia metsäteollisuustuotteita valmistavia yrityksiä, mutta tutkimustuloksia voi 

verrata ja hyödyntää myös massa- ja paperiteollisuuden EU:sta saatavien 

lainsäädäntöjen arviointiin.    

Metsäteollisuudessa seurataan ympäristösertifikaatteja ja vaalitaan kestävän kehityksen 

ideoita. Ympäristöasiat ja kestävä kehitys ovat nostettu esille sitä varmemmin mitä 

isommasta yrityksestä on kyse. Tutkimuksesta nousee esille se, että vaikka teemat ovat 

osa yrityksen päivittäistä toimintaa, niin silti niiden mitattava osuus käytännön tasolla 

jää pieneksi. Artikkelissa todetaan, että monesti ympäristö ja kestävä kehitys 

huomioidaan velvoitteiden vaatimalla tasolla, mutta pitkän ajan strategiaa ohjaavana 

tekijänä sitä ei tutkimuksessa nähdä. Tutkimus osoittaa enemmän, että yritykset 

täyttävät ympäristölainsäädännön tason ja mahdollisesti tekevät lisäsuoritteita, jos niistä 

saadaan nopeasti lyhyen aikavälin lisäsäästöjä. Sellu- ja paperiteollisuudessa EU:n 

lainsäädäntöä voidaan pitää ohjaavana, mutta viimeisien vuosien aikana lainsäädännön 

minimitaso ei ole vaatinut alalta suurempia ylimääräisiä ponnisteluja, vaan se on 

päässyt tavoitteisiinsa nykytasollaan. Tästä syystä on helppo nähdä yhtäläisyyksiä 

Husgafvelin (2013) tutkimustuloksiin passiivisesta säädösten noudattamisesta eikä 

niinkään niiden ylittämisestä, saati itseohjautuvasta pitkäntähtäimen kestävän 

kehityksen tavoitteiden säätämisestä. Paperi- ja selluteollisuudessa tähän löytyy 

muutama selkeä selittävä tekijä, sillä vaikka ulkopuolinen paine ympäristö- ja 

elinkaarimalliajatteluun kasvaa koko ajan, niin ei lainsäädäntö, esimerkkinä 

ilmastokauppa, ole tarvittavan tiukka alaa kohtaan, eikä näin ollen pakota sitä hakemaan 

uusia nopeita ja suuria linjamuutoksia. Sellu- ja paperiteollisuus täyttää tällä hetkellä, 

sille asetetut ympäristölainsäädäntötavoitteet. Toisaalta tämä saavutettu vallitseva 

tilanne on myös alan hyvyyttä, sillä sen olemassa olevat teknologiat pärjäävät 

kilpailussa muita aloja paremmin, ja täyttävät kaikille aloille laaditut yhteiset säädökset 

reilusti. Vertailussa, esimerkiksi teoriaosassa mainittuun sementtiteollisuuteen, suuri etu 
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tulee massa- ja paperiteollisuuden prosessien osittaisesta energiaomavaraisuudesta, joka 

huomioidaan positiivisena asiana, kun arvioidaan ympäristökuormituksia lainsäädännön 

näkökulmasta. Kiteytettynä lainsäädännöllä on iso rooli kestävän kehityksen ohjaavana 

ja toimeenpanevana voimana. Tietysti haasteena - esimerkiksi EU-tason päätöksiä 

laadittaessa - on, että mikä on tarpeeksi kireä lainsäädännöntaso, jotta ohjaavana 

vaikutuksena on pitkän tähtäimen hyvinvointi eurooppalaisille, niin ettei tuotanto ja 

työpaikat karkaa Euroopan rajojen ulkopuolelle.   
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7 UUSIEN TUOTTEIDEN VAATIMUKSIA   

Jatkuva kehittäminen ei ole prosessiteollisuudessa mitään uutta, mutta paperin 

valmistuksessa nykyisten massatuotteiden, ja niiden valmistusprosessien kehittäminen 

ei tule yksistään riittämään tulevaisuuden markkinoilla, sillä paperiteollisuuden kilpailu 

ei synny pelkästään alan sisältä, vaan yhä enenevässä määrin kokonaan sen 

ulkopuolelta. Ympäristölainsäädäntö tiukentuu globaalisti, raaka-ainekilpailu kiristyy, 

kun maailman väkiluku kasvaa kovaa vauhtia, ja lisäksi energian saanti 

tuotantoprosesseihin hankaloituu. Perinteinen paperiteollisuus ja sen 

prosessimenetelmät kuluttavat paljon energiaa ja raaka-ainetta. Paperiteollisuuden 

tuotantoprosessit ovat pitkälle automatisoitua huippuosaamista. Prosessien ja siihen 

liittyvän automaation kehitys on ollut valtavan nopeaa jokaisella osa-alueella. Ajatellaan 

asiaa sitten tuotantomäärien kehityksenä, ympäristöasioiden huomioimisena tai 

esimerkiksi taloudellisen tehokkuuden mittareita seuraamalla. Alan kehitys on ollut 

nopeaa viimeisien vuosikymmenien aikana, mutta kehitys on tullut lähinnä alan oman 

kansainvälisen kilpailun seurauksena. (Puurunen ym. 2007)  

Ulkopuolinen paine alan muutokseen kasvaa. Samaan aikaan kun nykyisiä prosesseja 

kehitetään laadullisesti paremmiksi ja nopeammiksi, niin samalla pyritään hallitsemaan 

paremmin energian ja veden kulutusta. Paperiteollisuus perustuu puukuidun 

erottamiseen ja käyttöön. Nykyiset tuotantomenetelmät ovat huippuluokkaa, ja jotta ala 

pystyy tulevaisuudessa vastaamaan kiristyvään resurssikilpailuun, sen täytyy pystyä 

kehittämään aivan uudenlaisia kilpailukeinoja uusiin tuotteisiin pohjautuen. Yksi keino 

on esimerkiksi nanoteknologia, joka kehittyessään pystyy luomaan uusia 

ratkaisumalleja ja tuotteita alalle tulevaisuudessa. (Puurunen ym. 2007) 

7.1 Biotalouden periaatteet 

Maailman megatrendit (Toppinen ym. 2017) muokkaavat maailmaa jatkossa suuresti ja 

paperiteollisuudessa sen vaikutukset ovat jo nähtävissä tuotekehityksessä, mutta 

suuremmat koko toimialaa rakenteellisesti muuttavat vaikutukset ovat nähtävissä vasta 

pidemmän aikavälin tarkastelussa. Maailman väkiluvun kasvu luo tarpeen kokonaan 

uudelle talousajattelulle – biotaloudelle. Biotalouden käsite voidaan määritellä 

pyrkimyksenä uusiutuvien luonnonvarojen tehokkaaseen hyödyntämiseen, ja sen 

ympärille syntyvään talouteen. Pyrkimyksenä on vähentää fossiilisten luonnonvarojen 
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käyttöä sekä käyttää ja kierrättää kaikkia luonnonvaroja mahdollisimman tehokkaasti. 

Massa- ja paperiteollisuuden laajenevaa sidosryhmäkenttää on havainnollistettu alla 

olevassa kuvassa 8.  

 

Kuva 8 Massa- ja paperiteollisuuden sidosryhmiä (Martin ym. 2013) 

Paperiteollisuudessa tämä tarkoittaa uusien mahdollisuuksien löytämistä alan sisältä, 

mutta ennen kaikkea koko tuoteketjun hyödyntämisestä, ja sen kehityksen tuomista 

uusista mahdollisuuksista.  R Sikkeman artikkelissa (2017) selvitetään sitä, miten EU:n 

biotaloustavoitteisiin voitaisiin yltää tehokkaalla puunkäytöllä. Puumateriaalin tarve 

kasvaa tulevina vuosina.  Tehokkuus raaka-aineen hyödyntämisessä on olennaista, jotta 

metsähakkuut voidaan pitää sovitulla ja kestävän kehityksen asettamalla tasolla. Metsät 

toimivat hiilinieluina, joten liikahakkuut tuovat muita ongelmia esimerkiksi maapallon 

lämpötilan nousun hallitsemiseen liittyen. Alla olevassa kuvassa (Kuva 9) esitetään 

tutkimuksessa esille tuotua puukuidun tehokasta hyödyntämistä, ja sen elinkaaren 

kiertoa. Tässä tutkimuksessa keskitytään enemmän tutkimaan asiaa massa- ja 

paperiteollisuuden näkökulmasta, mutta puhuttaessa biotaloudesta ja sen paremmasta 

havainnollistamisesta sekä asiakokonaisuuden ymmärtämisestä, niin kyseinen kuva on 

hyvä apuväline. Tosin tämä kuva painottaa enemmän uusiutuvan materiaalin raaka-

aineen tehokasta hyödyntämistä, mutta biotalouden yksi tärkeä osa eli materiaalin 

uudelleen kierrättäminen ei tästä kuvasta nouse selkeästi esille.    
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Kuva 9 Puukuidun tehokas hyödyntäminen (Sikkema 2017) 

Sikkeman (2017) tutkimus ja siinä havainnollistettu raaka-ainemateriaalin tehokas 

hyötykäyttö toimii hyvä siltana Työ- ja elinkeinoministeriön vuonna 2017 laatimalle 

raportille: Wood-Based Bioeconomy Solving Global Challenges, jossa tarkastellaan 

puupohjaisen biotalouden kehitystä ja tulevaisuuden näkymiä Suomessa. Tutkimuksessa 

tuodaan esille, että koko metsäteollisuudenala on muunnosvaiheessa kohti biotaloutta, 

joka tarkoittaa sitä, että alalla haetaan ratkaisuja fossiilisten raaka-aineiden 

vähentämiseen koko toimitusketjussa. Työ- ja elinkeinoministeriön raportissa nostetaan 

esille vuonna 2017 avattu Äänekosken sellutehdas ja sen kokonaisvaltaisempi 

suunnittelu, jossa otetaan huomioon prosessissa syntyvät sivutuotteet sekä niiden 

potentiaali kaupallistamisessa uusiksi tuotteiksi tai uudelleen hyödyntäminen tehtaan 

omissa tuotantoprosesseissa (Kuva 10). Sivutuotteiden hyötykäyttö ja niistä syntyvien 



 

 

30 

uusien tuotteiden kirjo lisääntyy jatkossa. Uudet tutkimustulokset ja teknologian kehitys 

on nopeaa, ja se edesauttaa sekä helpottaa alalla edessä olevaa murroskautta kohti 

biotaloutta.  

   

 

Kuva 10 Äänekosken tehtaan prosessikuvaus  
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8 SELLULOOSA, HEMISELLULOOSA JA LINGIINI  

Paperiteollisuuden puukuituihin perustuva massatuotanto ja siihen liittyvät prosessit 

vaativat paljon kuitupuuta, vettä ja energiaa. Seuraavissa kappaleissa pureudutaan 

tarkemmin itse puumateriaalin ja sen rakenteen kautta alan menossa oleviin 

tutkimuskohteisiin sekä uusiin tuotemahdollisuuksiin. Puun rakenne koostuu kolmesta 

pääaineesta, joita ovat selluloosa (40-45%), hemiselluloosa (25-35%) ja lingiini (20-

30%). Näiden suhteet vaihtelevat ympäristön ja puun mukaan, mutta karkeasti 

koostumus jakautuu aineiden jälkeen suluissa olevien prosenttien mukaan. 

Hemiselluloosan hyötykäyttö teollisuuden mittakaavassa on vähäistä. Tutkimukset 

hemiselluloosan tehokkaammasta käyttämisestä ja tuotteistamisesta on menossa, mutta 

suuren kaavan teollisuushyötyjä siitä ei ole onnistuttu vielä saamaan. Tästä syystä 

hemiselluloosan tarkempi tutkiminen sivuutetaan tässä tutkimuksessa ja keskitytään 

tarkemmin selluloosaan. (Kääriäinen P ym. 2017) 

Lingiinin osalta mainittakoon, että nykyisessä paperiteollisuuden prosesseissa juuri 

lingiini erotetaan pois ennen kuin varsinainen sellun ja paperin jatkojalostus alkaa. 

Sivutuotteena saatua lingiiniä on käytetty suurelta osin energian lähteeksi muihin 

prosessinvaiheisiin. Uudet tutkimustulokset antavat lingiinin käytölle mahdollisuuden 

kehittää siitä kokonaan uusia tuotteita markkinoille.  Tämä on huomioitu myös aiemmin 

tutkimuksessa esitetyssä kuvassa (Kuva 10), jossa esitettään uuden Äänekosken 

sellutehtaan sivutuotteiden kiertoa ja jatkojalostusta.  

8.1 Nanoselluloosa 

Nanoselluloosa on tämän osion tärkein tarkastelukohde. Nanoselluloosaksi kutsutaan 

esimerkiksi puuselluloosasta kuiturakenteesta erotuista yksittäisistä kuiduista, jotka ovat 

nanomittakaavassa ulkoisilta mitoiltaan 1 ja 100 nanometrin väliltä. Nanoselluloosa on 

selluloosasta eroteltu pienempi kuituyksikkö. (Kääriäinen P ym. 2017) 

Puupohjainen nanoselluloosa jaetaan karkeasti kahteen ryhmään niiden tuotantotavan, 

koon sekä ominaisuuksien suhteen. Selluloosananofibrillit (CNF) ja 

selluloosananokiteet (CNC) valmistusmenetelmät eroavat toisistaan, sillä ensimmäinen 

kohdalla mekaanista erottelua seuraa uutto tai homogenointi, joissa molemmissa 

nanosellukuidut erotellaan toisistaan. Selluloosananokiteiden (CNC) valmistus tapahtuu 
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happokäsittelyn kautta. Valmistusmenetelmien erot tulevat esiin nanokuitujen koossa, 

sillä CNF-kuidut ovat mitoiltaan vaihtelevampia kuin CNC-kiteet. Suuruusluokaltaan 

puhutaan selluloosananokuitujen yhteydessä noin 20nm paksuudesta ja keskimääräisen 

pituus voi olla useamman mikrometrin. Selluloosananokiteiden yhteydessä vertailuluvut 

ovat pituuden suhteen 50-500nm ja paksuuden vaihdellessa noin 3-5nm välillä. 

(Kääriäinen P ym. 2017) 

8.2 Nanoteknologiasta nanoselluloosaan  

Tutkimuksessaan Puurunen, K. ja Vasara, P. (2007) nanoteknologian hyödyistä 

paperiteollisuudelle tiivistetään tulevaisuuden kehitystyön tarve ytimekkäästi. Tukijat 

tiivistävät tavoitteeksi laadun parantamisen niin, että samanaikaisesti tuotantonopeus 

kasvaa, säästetään energiaa ja vähennetään uuden veden käyttöä. Suurimmat 

ympäristövaikutukset syntyvät runsaasta energian ja veden käytöstä. Tutkimuksessa 

korostetaan, että nanoteknologia ei syrjäytä perinteisiä valmistusmetodeja, vaan se 

tarjoaa lisäarvoa tuotannossa tarvittavien resurssien ja raaka-aineiden parempana 

hallintana. Tämän lisäksi nanoteknologia antaa uusia tuoteominaisuuksia perinteisille 

massatuotteille. Esimerkkinä tutkijat toteavat, että nanoteknologia voi tulevaisuudessa 

mahdollistaa siirtymän suurista volyymeistä ja tuotantolaitoksista kohti pienempiä, ja 

pidemmälle erikoistuneita tehtaita.  

Massa- ja paperiteollisuuden kysynnän kasvaessa materiaalien tehokkaampi käyttö 

vaatii jatkuvaa kehitystyötä. Lisäksi kasvava ympäristötietoisuus, ja siihen liittyvä 

tiukentuva lainsäädäntö päästöjen suhteen pakottavat yrityksiä pienentämään 

kasvihuonepäästöjä. B. M. K. Manda ym. tutkivat vuonna 2012 julkaistussa 

tutkimuksessa, että miten eri pinnoitustekniikoiden vaihtelu vaikuttaa printti- ja 

kirjoituspaperin energian ja kasvihuonepäästöjen arvoihin valmistusprosessissa. 

Tutkimuksen lähtökohtana korostetaan, että etenkin Euroopan alueella puun tarve 

arvioidaan kasvavan 200 miljoonasta kuutiometristä aina 425 miljoonaan kuutiometriin 

vuosien 2020-2030 välisenä aikana. Puun kysynnän kasvaessa myös puumateriaalin 

hinnankorotuspaine kasvaa etenkin, kun arvioidaan, että kysynnän kasvua ei kyetä 

kattamaan Euroopan alueen puuston kasvulla, vaan joudutaan turvautumaan 

tuontipuuhun. Tutkimuksessa osoitetaan, että pinnoitustekniikoiden vaihtelulla voidaan 

vähentää tarvittavan puuraaka-aineen kokonaismäärää sekä vähentää 

ympäristövaikutuksia. Tutkimuksessa käytetyllä uudella nanopinnoitetulla 
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paperilaadulla (Kuva 11, oikeanpuoleinen paperilaatu) säästettiin 60% prosessissa 

tarvittavan puuraaka-aineen määrässä, ja saman aikaisesti vähennettiin 

ympäristönkuormittavuutta valmistusprosesseissa 10-35%.  

 

Kuva 11 Testattujen paperilaatujen rakenteellinen ero (Manda 2012) 

B. M. K. Mandan (2012) tutkimuksessa nanoteknologian avulla vähennettiin paperin 

välikerroksessa käytetyn sellun käsittelyastetta ja vaaditut tuoteominaisuudet 

saavutettiin lisäämällä uusi päällystekerros paperille. Tämä on yksi keino tuoda tuote- ja 

prosessihyötyjä esille uuden teknologian myötä, mutta ymmärrys raaka-aineiden 

käytöstä lisääntyy tutkimuksen kautta koko ajan, ja niistä saadaan esille uusia 

ominaisuuksia hyödynnettäväksi aina teollisuusmittakaavassa asti. Tuote- ja 

menetelmäkehitys ottaa oman aikansa, sillä esimerkiksi selluloosananofibrilleiden 

(CNF) erottelu puuaineksesta esiteltiin jo yli kolme vuosikymmentä sitten kuten A. 

Adelin ja kumppanien vuonna 2016 julkaistussa tutkimuksessa todetaan. Tutkimuksessa 

nostetaan selluloosa tärkeimmäksi uusiutuvaksi luonnonmateriaaliksi, ja sitä 

perustellaan sen laajalla käytöllä. Selluloosaa voidaan käyttää ilman hemiselluloosaa ja 

lingiiniä tai yhdessä niiden kanssa. Selluloosakuituja perinteisesti käytetään paperissa ja 

pahvissa, ja niiden käyttöä sovelletaan laajasti erilaisissa pakkaustarkoituksissa. Uudet 

selluloosamateriaalit kuten nanoselluloosafibrillit monipuolistavat 

materiaaliominaisuuksia, ja luovat uusia käyttökohteita selluloosapohjaisille 

lopputuotteille. Lisäksi nanoselluloosa tuo uusia ratkaisumalleja ja ratkoo olemassa 

olevia esteitä pakkausmateriaalien kehityksessä. Raaka-aineena sitä on helposti 

saatavilla, ja se on uusiutuva sekä biohajoava materiaali.  

CNF ja CNC raaka-aineen saanti ei ole pelkästään puuperäistä, vaan paperin ja 

kartongin valmistukseen voidaan käyttää monia luonnon kasveja. A. Adelin (2016) 

tutkimuksessa paperia valmistetaan maatalouden jätteistä kuten sokeriruokon käytetystä 
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varresta ja V. Coccia ja ym. (2014) tutkimuksessaan käyttää paperin valmistukseen 

nanosellua, joka on peräisin latva-artisokasta. Ensin mainitussa tutkimuksessa 

valmistetaan nanofibrilli (CNF) paperiseosta, ja jälkimmäisessä nanokiteitä (CNC) 

sisältävää paperia.  Yhteistä tutkimustuloksissa on, että paperin ominaisuuksia pystytään 

parantamaan eli nanosellulla pystytään esimerkiksi parantamaan paperilaatujen 

lujuusarvoja. Nanoselluloosan tutkimuksen jatkuessa ja laajentuessa, uusien 

valmistusmenetelmien ja lopputuotteiden kirjo lisääntyy. Nanoselluloosan entistä 

tehokkaammat ja ympäristöystävällisemmät valmistusprosessit kehittyvät eri 

tutkimustulosten myötä. Yhtenä kehityssuuntana mekaaniseen ja happopohjaisen 

erittelyn vaihtoehdoksi käy esimerkkinä M. Hendriksson ja ym. (2007) julkaisema 

tutkimus entsyymipohjaisesta kuitujen erittelystä, jonka etuna on, että kuidut eivät 

vahingoitu erotteluvaiheessa ja näin ollen niiden ominaisuudet pysyvät parempina 

jatkoprossin aikana, ja ympäristönkuormitus prosessissa vähenee.  

Paperiteollisuuden kehitystä ohjaa maailman megatrendit (Pätäri 2017). Tämä tulee 

esille monessa alaa liittyvässä tutkimuksessa. Tutkimus voi liittyä materiaalikehitykseen 

kuten esimerkiksi edellä mainittujen A. Adelin (2016) tai V. Coccian (2014) 

tapauksessa tai käsittelyssä voi olla enemmän talouspuolen tutkimus alaan liittyen kuten 

K. Puurusen (2007) artikkelissa. Näkökulma teollisuuden alaan voidaan ottaa 

biotaloudesta kuten R. Sikkeman (2017) tekee, mutta oli tulokulma aiheeseen 

lähestulkoon mistä suunnasta tahansa, niin aina törmätään samoihin teemoihin raaka-

aineiden ja energian saatavuudesta, ja niiden paremmasta hallinnasta. Alan pitää olla 

tehokkaampi sekä ympäristöystävällisempi jatkossa, ja nykyisiä massatuotantoon 

perustuvia tuotantomenetelmiä pitää pystyä uudistamaan tulvaisuudessa – hienosäätö ei 

riitä, vaan ala tarvitsee tutkimusta ja mullistavia innovaatioita tulevien vuosikymmenten 

aikana.  
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9 YHTEENVETO  

Metsäteollisuus on yksi itsenäisen Suomen teollisista tukijaloista, ja paperiteollisuus on 

kulkenut ja kehittynyt koko itsenäisyysajan mukana matkassa. Metsäteollisuuden osuus 

koko viennistä on reilu viidennes, ja siitä massa-, paperi- ja kartonkiteollisuuden osuus 

on kolme neljäsosaa vuoden 2017 Suomen tullin tilastojen mukaan.  

Kysyntä kasvaa sellu- ja kartonkipuolella, ja alan investoinnit uusiin tuotantolaitoksiin 

näkyy esimerkiksi vuonna 2017 käyttöönotetussa Äänekosken sellutehtaassa. Tämä 

investointi kuvaa suuremmassa kuvassa alan tulevaa kehitystä, sillä Äänekosken tehtaan 

prosessien sivuvirtojen, esimerkiksi lingiinin, hyödyntämisestä etsitään kokonaan uutta 

teollisen mittakaavan uusien tuotteiden esiinmarssia. Paperiteollisuudessa, ja oikeastaan 

kaikessa teollisuudessa, kuljetaan kohti biotaloutta, jossa uusiutuvia raaka-aineita 

käytetään ja kierrätetään mahdollisimman tehokkaasi, sillä tulevina vuosikymmeninä 

ihmismäärä maapallolla kasvaa ja resurssien kestävän kulutuksen rajat olemme jo 

ylittäneet.  Lyhyesti voidaan todeta, että vähenevistä uusiutuvista resursseista tulee 

saada enemmän irti. Saavuttaakseen tämän tarvitaan lisää syvempää osaamista ja 

panostuksia tuotekehitykseen, jotta uusia tuotteita ja innovaatioita saadaan markkinoille. 

Lisäksi syvempi materiaali- ja raaka-aineosaaminen auttaa jatkossakin parantamaan 

nykyisiä teollisuusprosesseja entistä tehokkaimmiksi.  

Massa-, paperi- ja kartonkiteollisuuden tehostustoimet ovat vielä monilla tuoreessa 

muistissa, sillä alan huippuvuoden 2008 jälkeen aloitetut rajut kapasiteetin purkutoimet 

toivat monelle eteen uuden työpaikan etsinnän. 2000-luvun alusta alkaneet 

tehostustoimet, jotka eskaloituvat vuonna 2008, vähensivät tehtaiden lukumäärän 

kolmannekseen, ja samalla työntekijöiden määrä vähentyi reilun kolmanneksen. 

Suuremmat tuotantolaitokset ja edistyksellinen automaation lisääntyminen 

mahdollistivat leikkaukset, sillä näistä leikkauksista huolimatta tuotantomäärät jatkoivat 

kasvuaan. 2008 vuonna koetun talouskriisin jälkeen ala on lähtenyt rajujen leikkausten 

ja korjaustoimien kautta hitaaseen nousuun. Viime vuosien aikana metsäteollisuuden 

tuotteiden kysyntä on kääntynyt voimakkaaseen kasvuun. Sellu-, paperi- ja 

kartonkiteollisuudella menee vuonna 2018 lujaa, ja tulevina vuosina kasvun arvellaan 

jatkuvan hyvänä. Ala saa ehdottomasti positiivista nostetta tuotteiden ja niihin 

käytettävien uusiutuvien materiaalien kierrätettävyydestä. Materiaaleja voidaan 
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kierrättää uusiksi tuotteiksi, ja esimerkiksi pahoin ryvettynyt muovin maine parantaa 

puu- ja kuitupohjaisten uusiutuvien tuotteiden kysyntää entisestään tulevien vuosien 

aikana.  Tosin pitää muistaa, että monet uusista alan tuotteista ovat niin sanottuja 

hybridituotteita, jotka yhdistelevät monia raaka-aineita kuten esimerkiksi eri muoveja ja 

kartonkia.  Ohjaavana ajatuksena on, että päästään eroon ainoastaan kertakäyttöisistä 

tuotteista, ja pystytään samalla nostamaan kierrätettävien materiaalien osuutta kyseisissä 

tuotteissa niin massa- paperi- ja kartonkiteollisuudessa. Jos näin tapahtuu, on alalla 

valtava potentiaali kasvaa niin olemassa olevissa tuoteryhmissä kuin monilla uusilla 

tuotemarkkinoilla. 

Tutkimusta tehdessä on ollut erittäin positiivista huomata suomalaisten vahva 

osaaminen monella metsäteollisuuden osa-alueella. Suomi on johtavia maita 

maailmassa tutkimuksessa, tuotekehityksessä ja prosessiosaamisessa sekä 

automaatiossa. Väittäisin, että Suomen tapauksessa operoidaan monesti vielä melko 

pienien resurssien voimalla muihin maihin nähden, joten näkyvää kansainvälistä roolia 

täytyy selittää alan ja siihen liittyvän tutkimuksen ammattiosaamisella. Miksi näin ei 

myös olisi, sillä Suomella on pitkä historia teollisuusmittakaavan metsäteollisuudesta ja 

siihen kuuluvasta massa, paperi- ja kartonkiteollisuudesta.  

Suomella on metsää, jonka luontainen kasvu ylittää tämän päivän hakkuukiintiöt. Tämä 

tarkoittaa sitä, että Suomi voi jatkossa vielä lisätä hakkuitaan, ja säädellä tuotannon 

volyymia. Uusiutuvien luonnonvarojen lisäksi meillä on saatavilla osaavaa eri 

ammattikuntien työvoimaa, ja ennen kaikkea korkeatasoista sekä laaja-alaista 

tutkimustyötä tehdään alan ympärillä jatkuvasti. Nämä asiat yhdessä muodostavat 

vahvan osaamispohjan myös tuleville muutoksille, ja metsäteollisuus on ehdottomasti 

ala, johon Suomen tulee satsata tulevina vuosikymmeninä. Alan heikko maine 

työnantaja 2010-luvun alusta paranee koko ajan, ja on jo nyt ehdottomasti 

varteenotettava vaihtoehto työllistyä tuleville alan ammattilaisille. Tämän hetken 

näkymät näyttävät siltä, että tulevaisuudessa ala monipuolistuu valtavasti ja avaa uusia 

uramahdollisuuksia eri koulutustausta tuleville henkilöille.  

Tutkimuksen antia on osoittaa alan positiivinen kasvuvire. Jatkotutkimusta voi lähteä 

tekemään monesta eri näkökulmasta, sillä alalla tapahtuu tällä hetkellä paljon, mutta 

kannattaa muistaa tarvittavat peruselementit – energia, vesi ja (puu-)kuidut - sekä 

ajatella isosti. Tarvitaan ison mittakaavan tuotantoa ja kokonaan uusia tuotteita, jossa 
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hallitaan ja vähennetään sekä energian että veden käyttöä, ja saadaan vähemmällä raaka-

ainemäärällä parempia ja uudelleen kierrätettäviä lopputuotteita.  Helppoa se ei ole, sillä 

päästäkseen edellä mainittuun tavoitteeseen tarvitaan syvempää materiaaliosaamista 

usealta eri toimialalta, ja uuden tutkimustiedon yhdistämistä eri alojen kesken, mutta 

mahdotonta se ei missään nimessä ole – oikeastaan kyse on vain siitä, että kuka ehtii 

ensimmäisenä. 
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