Seppo Honkapohja

Avaussanat seminaariin ”Kasvun avaimet metsäbiotalouden investoinneista”
(Helsinki 11.11.2016)
 Seminaarin järjestäjien, P- valtuuskunnan ja P-K maakuntaliiton,
puolesta Minulla on ilo toivottaa tervetulleeksi seminaarin osanottajat.
 Seminaarin tarkoituksena on esitellä P-Karjalan biotalousosaamista,
niihin liittyviä kehityspolkuja sekä maakunnan ja sen toimijoiden
tavoitteina tällä alalla.
 Monille teistä, muttei ehkä kaikille käsite metsäbiotalous on jo tuttu,
joten alkuun lyhyt luonnehdinta.
o Biometsätalous on uusiutuvista metsäluonnonvaroista
valmistettujen tuotteiden kestävää käyttöä ja näitä luonnonvaroja
jalostavaa tuotantoa.
o Raaka-aineena käytetään metsäbiomassaa kuten runkopuuta,
kantoja, hakkuutähteitä, puun kuorta, marjoja, käpyjä,
metsäkasveja ja näihin perustuvia teollisia sivuvirtoja.

 Puu on tärkein uusiutuva luonnonvara Pohjois-Karjalassa.
Puunjalostuksen ja metsien lisäksi maakunnassa korostuu biotalouteen
ja metsiin liittyvien koneiden ja laitteiden valmistus.
 Pohjois-Karjalassa metsäbiotalous on merkittävä liiketoiminnan ja
työllisyyden kannalta. Yli 500 yrityksen toiminta kytkeytyy biotalouteen.
Näiden yritysten liikevaihto on yhteensä yli 1,7 mrd. euroa ja ne
työllistävät noin 6000 ihmistä.
 P-Karjalassa toimii yli 600 asiantuntijaa; tutkijoita, kehittäjiä, kouluttajia
ja hallinnon työntekijöitä.
 Minulle on kerrottu, että P-Karjalan biotalouden kasvupaketti on laaja
maakunnallinen kärkihankekokonaisuus ja koostuu monista kehittämisja investointitoimista. Näillä yhteisillä toimilla vahvistetaan
Metsäbiotalouden kansainvälistä huippuosaamiskeskusta sekä
edistetään biotalousinvestointien kasvua maakunnassa.

 Pohjois-Karjalan metsien vuotuinen kasvu on 9,15 milj m3 ja käyttö noin
5 milj m3. Mahdollisuuksia lisäkäyttöön siis on.
 Tuotetasolla uusia mahdollisuuksia ovat mm.
o biojalostuksessa (bioenergia, uudet biopolttoaineet),
o puusta valmistetut kemikaalit, komposiitit ja uudet materiaalit,
o puukuitujen uudet jatkojalosteet (nano- ja mikrosellut)
o massiivipuun uudet jalosteet (insinööripuutuotteet, puun
modifiointi)
o puurakentaminen.
 En lähde tässä esittelemään konkreettisia esimerkkejä metsäbiotalouden
investoinneista ja toimijoista Pohjois-Karjalassa. Näistä saamme tietoa
seminaarin kuluessa.

 Seminaarimme ohjelma jakaantuu kahteen osioon. Ensimmäisessä
osiossa on kaksi alustusta, joissa tarkastellaan biotaloutta ja
metsäbiotaloutta yleisestä perspektiivistä.
 Toinen osio puolestaan kohdistuu biotalouden
investointimahdollisuuksiin ja investointien vauhdittamiseen PohjoisKarjalassa. Osiossa on kaksi alustusta ja paneelikeskustelu.
 Todettakoon lopuksi, että Pohjois-Karjalan elinkeinoelämän kehitys on
viime vuosina ollut suotuisaa verrattuna koko Suomen keskiarvoon.
 Suomen vaikea tilanne näkyy tietysti myös maakunnassa. Silti
tuoreimmat, eilen julkistetut talousluvut vahvistavat uskoa tulevaan.
 Vuoden alkupuoliskon kasvu oli 2,2% (kun koko maa oli 1,5%). Myös
odotukset tulevasta ovat positiiviset.
 Käynnistämme nyt seminaarin varsinaisen ohjelman.

