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Sisältö

Metsäteollisuuden tulevaisuuden mahdollisuudet
Metsäteollisuus bioveturina  - esimerkkinä UPM
Energia- ja ilmastopolitiikka – tulevan kehityksen mahdollistaja
Bioenergiaa metsäteollisuudesta
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Teknologia luo uusia mahdollisuuksia 
biotalouden kehittämiselle – metsäteollisuus 
toimii edelläkävijänä

Tarvitaan uusia ratkaisuja:

kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseksi

uusiutuvan energian lisäämiselle

energiaa, vettä ja raaka-aineita 
säästävien tuotantomenetelmien 
kehittämiseksi

uusiutumattomien raaka-aineiden 
käytön vähentämiseksi

ympäristökuormituksen 
pienentämiseksi

Lähde: Metsäteollisuus ry
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Metsäteollisuuden rakennemuutos 
poistaa vanhaa ja synnyttää uutta

Rakennemuutos on 
maailmanlaajuinen

Suomalaisella metsä-
teollisuudella on edelleen 
merkittäviä kilpailuetuja

Uuden menestystarinan 
luomiseen on hyvät edellytykset, 
mutta tarvitaan myös kipeitä 
toimenpiteitä: uutta voidaan 
rakentaa vain luopumalla 
vanhasta

Lähde: Metsäteollisuus ry
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Tutkimus luo pohjaa uudelle
menestystarinalle

Suomen metsäklusterin tutkimusstrategian tavoitteet vuoteen 2030 mennessä

Lähde: Metsäteollisuus ry
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Metsäklusterin tutkimuksen seitsemän
painopistettä

Uudistuminen Kestävä kehitysKilpailukyky

Tulevaisuuden 
asiakasratkaisut

Älykkäät ja 
resursseja 
säästävät 
tuotanto-

teknologiat

Puusta ja sen ainesosista 
valmistetut materiaalit

Puuta monipuolisesti 
hyödyntävä biojalostamo

Älykkyyttä puu- ja 
kuitutuotteisiin

Metsien kestävä käyttö

Puubiomassalle lisäarvoa

Lähde: Metsäteollisuus ry
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Metsäteollisuudella on vahva rooli ilmasto-
ja energiahaasteiden ratkaisijana

Tuottaa paljon hyvää
70 % Suomen uusiutuvasta energiasta
(käytetystä puusta 40% ohjautuu lopuksi energiaksi)

Käyttää puhdasta sähköä
150 miljoonan ihmisen puu- ja paperituotteisiin

Tuottaa vähän hiilidioksidia
noin 6 % Suomen päästöistä

30%30%
6%

Uusiutuvaa
energiaa

Sähköä CO2 päästöjä

70%70%

Lähde: Metsäteollisuus ry



METSÄTEOLLISUUS 
BIOVETURINA

ESIMERKKINÄ UPM
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UPM  - Edelläkävijä uudessa 
metsäteollisuudessa

TOIMINTA-AJATUS
Luomme lisäarvoa uusiutuvista ja kierrätettävistä
raaka-aineista. Kuituun pohjautuvat sekä energiaan 
ja pitkälle kehitettyihin materiaaleihin liittyvät 
liiketoiminnat ovat ydintoimintaamme. Niissä
yhdistämme osaamisen ja teknologian.

UPM:n tavoitteena on olla edelläkävijä uudessa 
metsäteollisuudessa, jossa kustannustehokkuus, 
muutosvalmius ja huippuinnovaatiot luovat uusia 
markkinoita. Tältä pohjalta kehitämme älykkäitä, 
kestäviä tuotteita ja ratkaisuja asiakkaillemme kaikkialla 
maailmassa.

VISIO
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Liiketoimintarakenne osoitus 
muutosvalmiudesta ja uudesta suunnasta

Sellutehtaat Suomessa

Vesivoimalaitokset

Osakkuudet energia- ja 
selluyhtiöissä

Biopolttoaineet

Metsä ja sahat

Aikakauslehti-

Hieno-

Sanomalehti-

Erikoispaperit 

Tarrat

RFID

Vaneri 

Puumuovi-
komposiitti

Henkilöstö 5 000 Henkilöstö 13 000 Henkilöstö 7 000

Energia ja sellu Paperi Tekniset materiaalit
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UPM tuottaa 30 % Suomen 
uusiutuvasta energiasta

Tuottaa paljon hyvää
– 30% Suomen 

uusiutuvasta energiasta

Käyttää puhdasta sähköä 
– 12 % Suomessa 
käytetystä sähköstä 
– 35 miljoonan ihmisen 

tuotteisiin

Tuottaa vain 1%  Suomen 
hiilidioksidipäästöistä
– energiatehokkuuden ja 

bioenergian edelläkävijä

12%

Uusiutuvaa
energiaa

Sähköä CO2- päästöjä

30% n. 1%
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UPM on edelläkävijä uusiutuvan 
energian tuotannossa

11 modernia puupohjaista 
polttoainetta hyödyntävää 
tehdasvoimalaitosta vuodesta 
1990  - 2 uutta rakenteilla 
3 sellutehtaan talteenotto-
laitosta uudistettu

=> Lähes miljardin euron 
investoinnit viimeisen 
10 vuoden aikana

tehdasvoimalaitosten 
tuotannosta 35 % sähköä
yli 62 % tehtaiden energian-
tuotannon polttoaineista 
uusiutuvia ja CO2-neutraaleja  
- osuus Suomessa yli 80 %

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

Lähde: IEA/UPM

Uusiutuvan energian osuus 
energiantuotannossa

UPM
yht.  

UPM
Suomi

OECD
kaikki JapaniEU-15USA



UPM 13

UPM on toimija pohjoismaisilla 
sähkömarkkinoilla

Sähköntuotantokapasiteetti 2 539 MW
UPM:n sähköstä Suomessa on yli 65 % päästötöntä
UPM on kokenut toimija sähkömarkkinoilla
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UPM on vastuullinen toimija, jolla on 
kestävän sähköntuotannon perinne

Päästöttömän energian tuotannon 
kasvattaminen on mahdollista
– ydinvoima
– vesivoima 
– bioenergia ja muu uusiutuva 

energia

Omat tuotteet tuotetaan 
energiatehokkaasti
– energian kulutus tuotettua 

paperitonnia kohti laskenut 23 % 
vuodesta 1997 
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UPM:n sähkön kulutus
tuotettua paperitonnia kohti
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UPM aikoo kasvaa toimijana päästöttömän 
sähkön markkinoilla

UPM investoi päästöttömän sähkön 
tuotantoon kasvaakseen  pohjois-
maisilla sähkömarkkinoilla

TVO:n Olkiluoto 3:n valmistuttua 
vuonna 2012 UPM:n käytössä oleva 
kapasiteetti kasvaa 468 MW:lla

Haluamme olla mukana rakentamassa 
päästöttömän sähkön tuotantoa myös 
jatkossa
– TVO:n Olkiluoto 4:n hakemus on 

laajapohjainen, kotimaisten 
omistajatahojen vaihtoehto
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Tutkimus ja kehitys - tulevaisuuden
liiketoimintamahdollisuuksien löytämiseksi

UPM:n T&K-toiminnan tavoitteena on 

– varmistaa nykyisten tuotteiden kilpailukyky 

– löytää uusia tulevaisuuden 
liiketoimintamahdollisuuksia

Kilpailukyky, uudet tuotteet ja 
liiketoimintamahdollisuudet, erityisesti 
biopolttoaineet ja biokemikaalit tutkimuksen 
painopistealueina

UPM on viime vuosina kasvattanut T&K-
resurssejaan jatkuvasti.
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Nestemäisten biopolttoaineiden kehitys  
- satsaus tulevaisuuteen

UPM panostaa lähivuosina vahvasti 
toisen sukupolven biodieseliin ja 
aikoo tulla merkittäväksi 
biopolttoaineiden valmistajaksi.

Biopolttoaineiden tuotanto sopii 
UPM:lle, jonka ydinliiketoiminta on 
nimenomaan puun jalostus



ENERGIA- JA 
ILMASTOPOLITIIKKA –
TULEVAN KEHITYKSEN 
MAHDOLLISTAJA
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EU:n energiapaketti / kansallinen ilmasto-
ja energiastrategia metsäteollisuuden 
näkökulmasta

19

•Tuottaa 70% Suomen uusiutuvasta energiasta

•Materiaali- ja energiatehokkuuden edelläkävijä

Uusiutuvan energian 
lisääminen
• Kilpailu raaka-aineesta
• Mobilisaatio
• Ohjauskeinot

Energiamarkkinoiden toimivuus
• Energian saatavuus ja hinta
• Sähkön siirto 

(toimivuus,  kustannukset)

M e t s ä t e o l l i s u u s

3.10.2008

Päästökaupan uudistus
• Kansainvälinen kilpailukyky
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Kokonaisvaltainen puunkäyttö palvelee 
monipuolista osaamista ja ilmastotavoitteita

Metsät

• metsänhoito
• puunhankinta
• puutavaran

lajittelu ja
kuivaus

Tukit
Hake
Puru

Hakkuutähteet
Pienpuu ja kannot
Bioliemet
Kuori

Sellu
Paperi
Kartonki

Sahatavara
Levyt
Rakentaminen

Lämpö
Sähkö
Biopolttoaineet
Biokemikaalit

Kuitupuu
Hake
Puru

Kierrätys

Kierrätys
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Lähde: Pöyry Group, CEPI

Puun monipuolinen käyttö työllistää, 
kasvattaa kansantuotetta ja tuottaa energiaa

Puuraaka-aine

Lisäarvo
8:1

Työllisyys
13:1

EnergiakäyttöPaperi- ja sellu-
tuotanto + energia

Kokonaisvaikutus
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Uusiutuvan energian ohjauskeinot on 
laadittava huolella kokonaisuus huomioiden

Uusiutuvan energian edistäminen ei saa ohjata raaka-ainetta 
energiantuotantoon

Nykyiset kansalliset edistämiskeinot tehokkaita ja toimivia 
tarvitaan lisärahoitusta
– Kemera-tuki, investointiavustukset, sähköveronpalautus ja 

teknologian kehitys

Bioenergian lisääminen edellyttää lisääntyvää puun mobilisaatiota
– Euroopassa hakkuutähteet ovat selvässä vajaakäytössä, 

Suomessa käyttö voidaan jopa kolminkertaistaa
– Lisääntyvä mobilisaatio edistää sekä puunjalostusta että 

bioenergian tuotantoa
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Menestyvä metsäteollisuus tarvitsee 
sähköä kilpailukykyisen hintaan –
politiikan lähtökohdaksi kehittyvä Suomi

Energian saatavuudella ja energiakustannuksilla on suuri merkitys 
kehittyvälle metsäteollisuudelle ja sen investoinneille
– myös uudet tuotteet tarvitsevat sähköä

Kun Suomessa huolehditaan energian saatavuudesta, kannustetaan 
samalla teollisuutta investoimaan kotimaahan

Puhtaasti tuotetun sähkön tarjonnan lisääminen auttaa torjumaan 
hiilidioksidipäästöjä, jotka aiheuttavat ilmaston lämpenemistä

Ydinvoiman lisärakentamisella ja myös vanhojen laitosten korvaamisella 
uusilla voidaan vaikuttaa vahvasti sekä ilmastonmuutoksen hillintään että 
sähkön toimitusvarmuuteen ja sen kilpailukykyiseen hintaan. 

Lisäksi pitkäkestoiset, ilman valtion tukia tehtävät ydinvoimainvestoinnit ovat 
merkittäviä kotimaisen talouden kohentamisen ja työllisyyden kannalta.



BIOENERGIAA
METSÄTEOLLISUUDESTA
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Metsäteollisuudella on ainutlaatuinen asema 
rakentaa kestävyyttä ja biotaloutta pitkällä
aikavälillä

2525

Uusiutuva raaka-aine
Kierrätettävät 

tuotteet

Matalat 
hiilidioksidipäästöt

Hiiltä sitovat tuotteet

Mahdollisuudet 
biomassaan laajaan 

käsittelyyn

Puhtaan teknologian 
innovaatiot

Pystyykö mikään muu teollisuuden ala samaan?
Lähde: Metsäteollisuus ry
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Esko Ahon työryhmän visio: 
Metsäsektori on tulevaisuuden ala

Puu on arvokas uusiutuva, 
kierrätettävä ja moneen 
vaihtoehtoiseen käyttö-
tarkoitukseen soveltuva materiaali.

Se on globaalissa taloudessa 
merkittävä kansallisen lisäarvon 
lähde, jonka hyödyntäminen 
samalla edistää ympäristö- ja 
energiaongelmien ratkaisua.
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Menestymiseen tarvitaan myMenestymiseen tarvitaan myöös Suomen valtiovallan tukis Suomen valtiovallan tuki

Lähde: Metsäteollisuus ry
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