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Uusia aloitteita puun käytön kehittämiseksi
Marraskuussa järjestettävässä tulevaisuusseminaarissa keskustellaan, kuinka lokakuussa
2006 julkistetut Suomen metsäklusterin strateginen tutkimusohjelma ja Metsäneuvoston
tekemät linjaukset metsäsektorin painopisteiksi ja tavoitteiksi tukevat metsäalan uusiutumista ja kehittämistä Suomessa. Useimmat metsäalan tulevaisuustyöt korostavat uusiutumisen
merkitystä puuhun perustuvien elinkeinojen kehittämisessä.

Ajankohtainen seminaari
metsäalan uusiutumisesta
Maailman johtava metsäklusteri 2030
Metsäneuvoston linjaukset metsäsektorin
painopisteiksi
Uusi osaamiskeskusohjelma käynnistymässä

Ajankohtainen seminaari
metsäalan uusiutumisesta
Metsäalan tulevaisuusfoorumin, maa- ja
metsätalousministeriön, Metlan ja Päättäjien Metsäakatemian tulevaisuustyöt
sekä Suomen metsäklusterin strateginen
tutkimusohjelma korostavat uusiutumisen välttämättömyyttä puuhun ja metsiin
perustuvien elinkeinojen kehittämisessä.
Heurekassa marraskuun 9. päivänä
järjestettävässä tulevaisuusseminaarissa
esitetään keskeisten tulevaisuustöiden näkemyksiä siitä, miten puun käyttö muuttuu tulevaisuudessa. Esitysten perusteella
keskustellaan tarvittavista tutkimus-,
kehittämis- ja politiikkatoimista puuhun
perustuvien elinkeinomahdollisuuksien
lisäämiseksi.
Seminaari pyrkii lisäämään positiivista keskustelua niistä alueista, joilla puun
käyttöä on mahdollista kehittää, sekä
niistä puun mahdollisuuksista, joita ei ole
vielä tuotteistettu. Merkittävää puun uutta käyttöä löytyy ennen kaikkea tuotteista, jotka pystyvät ratkaisemaan ihmisille
tärkeitä kysymyksiä. Yksi tärkeä kysymys
on se, miten tulevaisuuden energiahuolto
voidaan järjestää nykyistä kestävämmin.
Koko metsäalan julkisuuskuva ja alan
yleinen hyväksyttävyys paranee kestävän
kehityksen tavoitteiden mukaisesta puun
käytöstä yleisesti tärkeisiin tarkoituksiin.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen
www.metsafoorumi.fi/seminaari4.htm
Maailman johtava metsäklusteri
2030
Metsäteollisuus ry:n koordinoiman työn
pohjalta syntynyt Suomen metsäklusterin
tutkimusstrategia julkistettiin 5.10.2006.
Tutkimusstrategia linjaa metsäklusterin ja
tämän asiakastoimialojen kannalta keskeiset tutkimuksen painopisteet ja ohjaa
klusterin tutkimus- ja kehitysresursseja
painopistealueille tulevaisuudessa.

Tutkimusstrategia nostaa klusterin
kolmeksi keskeisimmäksi kehittämistarpeeksi uudistumisen, kilpailukyvyn parantamisen ja kestävän kehityksen edistämisen. Uudistumisessa tärkeintä on
selvittää, millä uusilla tuotteilla ja niihin
liittyvillä liiketoimintamalleilla on globaalia kysyntää ja kilpailukykyä sekä riittävän
laajaa tuotannollista merkitystä.
Kilpailukyvyn parantamiseksi tuotantokustannuksia tulee alentaa ja tuotteiden
jalostusarvoa nostaa. Kehitettävien tuotteiden ja toimintatapojen tulee olla taloudellisesta, yhteiskunnallisesta ja ympäristönsuojelun näkökulmista hyväksyttyjä.
Uudistumista, kilpailukykyä ja kestävää kehitystä tukeviksi tutkimuksen
painopisteiksi määritettiin:
- älykkäät puu- ja kuitutuotteet
- puusta ja sen ainesosista valmistetut materiaalit
- puuta monipuolisesti hyödyntävä biojalostamo
- metsien kestävä käyttö
- puubiomassalle lisäarvoa tuottavat ratkaisut
- älykkäät ja resursseja säästävät tuotantoteknologiat
- tulevaisuuden asiakasratkaisut.
Yksi keskeisimmistä keinoista metsäklusterin tutkimusstrategian toteuttamiseksi
on metsäklusterin strategisen huippuosaamisen keskittymän – Metsäklusteri Oy:n
– perustaminen. Metsäklusterin strategisen
huippuosaamisen yksikön perustaminen
nostettiin tavoitteeksi myös tiede- ja teknologianeuvoston kesäkuussa julkistamassa
linjaraportissa, joka korostaa metsäklusterin huippuosaamisen merkitystä Suomen
kansalliselle kilpailukyvylle.
Metsäneuvoston linjaukset
metsäsektorin painopisteiksi
Metsäneuvoston linjaukset metsäsektorin
painopisteiksi ja tavoitteiksi julkaistiin
2.10.2006. Linjaukset toimivat pohjana

EU:n metsäsektorin teknologiayhteisö
Visio 2030
helmikuu 2006

Strateginen tutkimusagenda
helmikuu 2006

Tiede- ja
teknologianeuvosto
Suomen avainklusterit
kesäkuu 2006

Metsäalan
tulevaisuusfoorumi
Ennakoinnin Think
Tank 2003-2008
Metsäntutkimuslaitos
Tulevaisuusraportti
kesäkuu 2006

Suomen metsäklusterin tutkimusstrategia lokakuu 2006
Metsäklusteri Oy:n perustaminen vuoden 2006 loppuun
mennessä

Päättäjien
Metsäakatemia
Tulevaisuustyöpajat
2003-2006

Osaamiskeskusohjelma 2007-2013
Jatkovalmistelussa mukana olevia klusteriehdotuksia:
Tulevaisuuden energiateknologiat
Forest Industry Future
Asumisen osaamisklusteri
Älykkäät koneet

Metsäneuvoston linjaukset metsäsektorin painopisteiksi ja tavoitteiksi
lokakuu 2006

Kuva 1. Ennakointitöitä on hyödynnetty metsäalan ohjelmien valmistelussa.
Suomen metsäpolitiikan toimintaohjelman eli Kansallisen metsäohjelman 2015
tarkistukselle, joka valmistuu vuoden
2007 loppuun mennessä. Metsäneuvosto
hyödynsi linjauksia tehdessään useita viimeaikaisia metsäalan tulevaisuustöitä.
Metsäneuvoston visio on, että metsät
tarjoavat uusia ja kestäviä ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin. Metsäsektorin merkitystä kestävän kehityksen edistämisessä
korostetaan. Osaaminen, innovaatiot,
uuden kehittäminen, huipputason tutkimus, monipuolinen koulutus sekä tutkimustiedon hyödyntäminen ovat avainasemassa varauduttaessa toimintaympäristön
muutoksiin.
Metsäneuvoston määrittämät metsäsektorin tavoitteet ovat:
- metsävarat ovat runsaat, terveet ja monipuoliset
- kehittyvän metsäteollisuuden toimintaedellytykset ovat kilpailukykyiset
- metsätalous on kannattavaa elinkeinotoimintaa

- metsät tukevat aluekehitystä, työllisyyttä
ja yrittäjyyttä
- metsien hoito ja käyttö on ekologisesti
kestävää
- metsät toimivat kulttuurin ja virkistyksen lähteenä
- vahva osaamisjärjestelmä edistää metsäsektorin uudistumista
- kansainvälinen metsäpolitiikka edistää
kestävää metsätaloutta.

Linkkejä:
Suomen metsäklusterin
tutkimusstrategia
www.forestindustries.fi/
Metsäneuvoston linjaukset metsäsektorin
painopisteiksi
www.mmm.fi/
Osaamiskeskusohjelma
www.oske.net/
Tiede- ja teknologianeuvosto
www.valtioneuvosto.
fi/hallitus/tiedeneuvosto/fi.jsp
EU:n metsäsektorin teknologiayhteisö
www.forestplatform.org/

Uusi osaamiskeskusohjelma
käynnistymässä
Osaamiskeskusten avulla Suomen eri alueita kannustetaan hyödyntämään huippuosaamistaan, jotta nämä pärjäisivät
paremmin kiristyvässä kansainvälisessä
kilpailussa. Osaamiskeskustyöryhmä esitti
13.10.2006 osaamiskeskusohjelmaan 13
kansallisesti merkittävää osaamisklusteria.
Valtioneuvoston on tarkoitus hyväksyä
marraskuussa 2006 klusteriohjelmat ja niitä toteuttavat osaamiskeskukset kaudelle
2007–2013.
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