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Puupohjaisia tuotteita ei tunneta

70 % suomalaisista suhtautuu biotalouteen positiivisesti ja 
noin neljäsosa neutraalisti

Mutta…

Biotaloutta ei osata liittää metsätalouteen ja puusta 
valmistettuihin tuotteisiin

LÄHDE: Metsäteollisuus ry





Mikä Uusi puu?

Uusi puu on yli 20 suomalaisen organisaation yhteisö, joka 
edistää puun käyttöön perustuvaa biotaloutta ja kertoo 
puupohjaisten tuotteiden merkityksestä ja taloudellisesta 
potentiaalista.

Suomen Metsäsäätiö on Uusi puu -viestintähankkeen 
päärahoittaja.



Fossiilitaloudesta biotalouteen
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Resurssiniukkuus

Kasvu
Kuinka saamme käytettyä
vähemmän materiaalia ja
energiaa ja tehtyä silti
enemmän?



Biopohjaisia liimoja ligniinistä

Vaihtoehto öljypohjaisille, myrkyllisille ja kalliille 
liimakomponenteille

• Sellunkeiton sivuvirrasta ligniini erotettavissa 
polttoa arvokkaampaan käyttöön

• Mahdollistaa öljypohjaisen fenolin 
korvaamisen hartsiliimoissa

• Laajat mahdollisuudet fossiilisten kemikaalien 
korvaajana myös kumi- ja muovisovelluksissa

VTT – CatLignin -erotusprosessi 



Kaupungistuminen

Miten tuotteet saadaan
kaupunkikuluttajien
käyttöön tehokkaasti ja
kestävästi?

Kaupunki



Helposti kierrätettävä suojakerroskartonki

Pelkästään Britanniassa heitetään roskiin 2,5 mrd
kertakäyttökuppia

• Kartonkia suojaava vesipohjainen 
dispersiopolymeerikalvo muodostetaan suoraan 
kartonkikoneella ilman erillistä 
jälkikäsittelyvaihetta

• Suojakerros hajoaa kierrätysprosessissa -
mahdollistaa kuitujen uusiokäytön ilman erillistä 
erotusprosessia

Kotkamills



Digitalisoituminen

Kuinka vastata kuluttajien 
muuttuneeseen 
kysyntään ja 
kaupankäyntiin?

Bittejä +



Kuitu korvaa öljypohjaisia pakkauksia verkkokaupassa

Kansainvälinen nettikauppa viisinkertaistuu 130 
mrd $ vuoteen 2020 mennessä

• Kierrätettävästä kuitumateriaalista 
valmistettu aaltopahvinen 
ruokaverkkokauppalaatikko korvaa 
keskimäärin 3 - 5 muovikassia

• Tuotteet ehjänä asiakkaalle – vähemmän 
elintervikehävikkiä

DS Smith



Väestörakenteen muutokset

+75 milj./a
Kuinka väestörakenteen 
muutokset otetaan 
huomioon tuotteita 
suunniteltaessa?



Alavirtsatievaivoja ehkäisevä ja hoitava kuusiuute

60% 50-60 vuotiaista ja yli 90% 80 -vuotiaista 
miehistä kärsii eturauhasvaivoista

• kuusen sahanpurusta uutettu 
hemiselluloosa auttaa lähes kaikkiin 
tunnettuihin alavirtsatievaivoihin

• mahdollisuus käyttää lääkkeenä, 
elintarvikkeena tai luonnontuotteena (vrt. 
Xylitol)

Montisera



Tiedostava kuluttaminen

LOHAS
Kuinka vastaamme 
eettisyyttä, terveyttä ja 
turvallisuutta korostavien 
kuluttajien tarpeisiin?



Ympäristöystävällinen vaihtoehto puuvillalle

Vain 30% puuvillasta tuotetaan alueilla, joissa on 
riittävästi vettä luontaisesti saatavilla

• Myrkytön vaihtoehto ympäristöä kuormittaville 
kuituteknologioille

• Verrattuna puuvillan tuotantoon: 99% 
vähemmän vettä, 80% vähemmän energiaa, ei 
haitallisia kemikaaleja 

• Lopputuotteena syntyvä lanka on täysin 
kierrätettävää (ja palamatonta)

Spinnova
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