
This document is downloaded from the
VTT’s Research Information Portal
https://cris.vtt.fi

VTT
http://www.vtt.fi
P.O. box 1000FI-02044 VTT
Finland

By using VTT’s Research Information Portal you are bound by the
following Terms & Conditions.

I have read and I understand the following statement:

This document is protected by copyright and other intellectual
property rights, and duplication or sale of all or part of any of this
document is not permitted, except duplication for research use or
educational purposes in electronic or print form. You must obtain
permission for any other use. Electronic or print copies may not be
offered for sale.

VTT Technical Research Centre of Finland

Puusta pidemmälle
Keränen, Janne T.; Immonen, Kirsi; Lehmonen, Jani; Venetjoki, Petteri; Roine, Sini; Fontell,
Paula; Raudaskoski, Anne

Published: 15/10/2019

Document Version
Publisher's final version

Link to publication

Please cite the original version:
Keränen, J. T., Immonen, K., Lehmonen, J., Venetjoki, P., Roine, S., Fontell, P., & Raudaskoski, A. (2019).
Puusta pidemmälle: Määrästä arvoon. VTT Technical Research Centre of Finland.

Download date: 22. May. 2023

https://cris.vtt.fi/en/publications/c612ea7d-cf2d-4eea-a7a6-6b2dd88337b6


PUUSTA PIDEMMÄLLE

PUUSTA PIDEMMÄLLE

Alkuperäinen

PUUSTA PIDEMMÄLLE

PUUSTA PIDEMMÄLLE

Alkuperäinen



1



2 3

PUUSTA PIDEMMÄLLE

PUUSTA PIDEMMÄLLE

Alkuperäinen

Painopaikka: Grano, 2019



4 5

Sisällys 

Puusta pidemmälle -hanke 7

Taustaa kiertotaloudesta 8

Arvokasta ajattelua 14

Puu 22

Suomen metsät 24

Korkean lisäarvon puutuotteet 28

Hankkeen verkosto 34

Vahva yhteinen visio ja tarina vauhdittamaan 

biotuotealan yritysten kasvua 40

Mikä on kiertotalousnarratiivi? 44

Digitalisaatiosta tukea kiertotalouden 

toimintamalleihin ja ekosysteemeihin  46

Narratiivista ja digitalisaatiosta kohti yritystyöpajoja 48

Yritysesimerkit 53

 Elastopoli 54

 Montinutra 56

 Paptic 58

 Sulapac 60

Yritysten yhteystiedot 63

Yritysten kommentit 64

Näyttelyn yritys caset 66

Näyttelyn oppilasprojektit 72

PUUSTA PIDEMMÄLLE

PUUSTA PIDEMMÄLLE

Alkuperäinen

Tarinan vahvistaminen  ja arvon kasvattaminen 
muotoilun avulla 80

Design management 88

Näyttely 90

Verkkosivut 94

Yhteenveto 96

In English
Project in short 100

Forests in Finland 104

What is circular narrative tool? 106

Company examples 109

Company contact information 118

Exhibit 121



6 7

PUUSTA PIDEMMÄLLE

PUUSTA PIDEMMÄLLE

Alkuperäinen

Kotimaan vihreästä kullasta valmistetuista tuotteista saadaan 
monia tuotteita. Olemme kehittäneet uutta, puumateriaaleihin 
pohjautuvaa liiketoimintaa yhdessä yritysten, tutkimuslaitos-
ten ja koulutusorganisaatioiden kanssa. Olemme hypänneet 
puusta pidemmälle – määrästä arvoon. 

Tässä Sitran rahoittamassa hankkeessa olemme luoneet 
metsäalalle uusia työkaluja ja toimintamalleja, joiden 
avulla puutuotteiden laatu korvaa määrän. 

Kiertotaloudessa puusta valmistetaan mahdollisimman pitkä-
ikäisiä tuotteita, joita voidaan hyödyntää moneen kertaan ja 
siten luoda samalle puumateriaalille taloudellista arvoa yhä 
uudelleen ja uudelleen. Nykyään jätteeksi päätyvä puuaines 
hyödynnetäänkin jatkossa kestävästi uusien tuotteiden val-
mistamiseen. Puutuotteisiin voidaan lisätä myös aineetonta 
arvoa digitaalisten teknologioiden ja palveluiden avulla. 

Hankkeessa on testattu nopean kokeilun ja innovoinnin työ-
pajamallia, jonka avulla metsäalan yritykset, muotoilijat ja 
markkinoijat ovat kehittäneet yhdessä uusia puutuotteiden 
liikeideoita. Hankkeen aikana on tutkittu myös puutuotteiden 
kiertotalouden edistämismahdollisuuksia, toteutettu puutuot-
teiden elinkaarilaskuri, tutkittu digitalisaation mahdollisuuk-
sia, sekä suunniteltu ja testattu kiertotalouden markkinointi-
konseptia kaikkien yritysten käyttöön. 

Lisäksi hankkeessa mukana olevat yritykset ovat kehittäneet 
yhdessä teknologiaa uudella tavalla hyödyntäviä puutuottei-
taan. Tavoitteena on ollut luoda uutta, kiertotalouden mukaista 
liiketoimintaa Suomeen ja edistää samalla Suomen kansain-
välistä kilpailukykyä. 
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Kuva 2. Maailman raaka-ainevirrat. julkaistu oikeudenhaltijan luvalla
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Puu koostuu selluloosasta, hemiselluloosasta  
ja ligniinistä. Mänty, koivu ja kuusi (päälajimme) pi-
tävät sisällään selluloosaa 40-45% ja hemiselluloosia 
25-40% kuiva-aineen painosta, lopun ollessa ligniiniä. 
Kotimaisten havupuiden hemiselluloosapitoisuus 
on 25-28% ja lehtipuiden 37-40%. Ligniinipitoisuu-
det ovat vastaavasti 24-33% ja 16-25%. Alkuaineina 
ilmaistuna puu on yli 99-prosenttisesti hiiltä, vetyä  
ja happea. Typpeä on alle 0,1%, rikkiä alle 0,05%.xxvi 
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Suomen metsät. Metsävarojen teollinen jalostami-
nen sahatavaraksi ja paperituotteiksi alkoi Suomessa 
1800-luvun lopulla. Tänään puusta valmistetaan puu-
tuotteiden ja paperin lisäksi mm. kankaita, lääkkeitä, 
kemikaaleja, terveysvaikutteisia elintarvikkeita, eläin-
ten rehuja, muoveja, kosmetiikkaa, älypakkauksia, 
komposiitteja ja liikenteen biopolttoaineita. 

Suurimmat puun käyttäjät Suomessa ovat selluteol-
lisuus ja sahateollisuus, tai toisilta nimiltään kemi-
allinen ja mekaaninen metsäteollisuus. Suomessa 
kemiallinen metsäteollisuus on merkityksellisempi, 
Euroopassa mekaanisen metsäteollisuuden painoar-
vo on puolestaan suurempi. 

Maailman metsäpinta-ala laskee, Suomen ei. Suomen 
metsien kasvu on vain kiihtynyt 1960-luvulta asti. 
Käytämme vain osan kasvusta, huomioiden nykyiset 
suunnitelmatkin. 
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Suomessa kasvaa noin 10 puuta jokaista maailman 
asukasta kohden, tai 14 300 puuta jokaista suomalais-
ta kohden. Metsissämme olevat puut syntyvät pääosin 
luontaisesti (16% tilavuudesta istutettua). 

Biomassojen hyvä saatavuus nykyisen teollisuuden 
käyttöön edesauttaa myös uusien tuotteiden kehit-
tämistä. Näin on mahdollista, että kierrätettävistä 
raaka-aineista valmistettuja ekologisesti kestäviä 
tuotteita kehittämällä ja käyttämällä voidaan mm. 
uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä vähentää. 
Toki rajat tälläkin on, ja loputtomasti näitä ei voi kier-
rättää. 

Tulevaisuudessakin biotaloudessa tuotetaan mahdol-
lisimman suuri lisäarvo harkitun luonnonvarojen käy-
tön pohjalta. 

Suomessa tuotettu arvonlisäys (BKT) oli 232 miljardia 
€ vuonna 2018.xxvii   Metsäteollisuuden osuus tästä oli 
hieman yli 20 miljardia €.xxviii  

Hakatusta raakapuusta saadaan sivuvirtoina run-
saasti kuorta, sahanpurua ja sahahaketta, josta osa 
käytetään tuotantolaitosten omaan energiantuotan-
toon.
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Korkean lisäarvon puutuotteilla tarkoitetaan sellaisia 
tuotteita, jotka voivat nykytilaan verrattuna kasvattaa 
elinkaarensa aikana sitä taloudellista lisäarvoa, jota 
puusta voidaan raaka-aineena luoda. Tulevaisuuden 
tuotteet on suunniteltu niin, ettei jätettä enää synny. 

Lisäksi puusta valmistetaan mahdollisimman pitkä-
ikäisiä tuotteita, joita voidaan hyödyntää moneen ker-
taan ja siten luoda arvoa yhä uudelleen ja uudelleen. 
Puutuotteisiin voidaan lisätä myös aineetonta arvoa 
digitaalisten teknologioiden ja palveluiden avulla. 
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Edistää  
metsäperäistä  
kiertotaloutta

Tehdä hyvää yhteis-
työtä ja kehittää 
verkostoa

Huolehtia tiedon 
leviämisestä  
ja yhteisten tavoit- 
teiden viestinnästä 

Nostaa esille  
pullonkauloja  
ja parannus- 
ehdotuksia 

Edistää Suomen 
kilpailukykyä alalla 
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Julkiset työpajat löytyvät puustapidemmalle.com sivuilta: 

1. työpaja: 
https://puustapidemmalle.com/portfolio/tyopaja-1/ 

2.työpaja: 
https://puustapidemmalle.com/portfolio/tyopaja-2/ 

3. Työpaja: 
https://puustapidemmalle.com/portfolio/tyopaja-3/ 

https://puustapidemmalle.com/portfolio/tyopaja-1/ 
https://puustapidemmalle.com/portfolio/tyopaja-2/ 
https://puustapidemmalle.com/portfolio/tyopaja-3/ 
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Muutos suunnit-  
telijoiden ajatuk-
siin, puupohjaisten 
materiaalien käytön 
edistäminen

Kuluttajille helppoa 
ymmärtää mikä 
on oikeasti   
kestävä valinta 

Kannustus biopoh-
jaisiin tuotteisiin, 
niiden käyttöön  
ja kehittämiseen 

Metsien hiilinielu 
kasvaa

Suomi on bio-
teknologioiden 
vientimaa

Onnellisuutta  
ja kestävää  
kasvua

Inhimilliset arvot Kehitetään  
ja luodaan uutta 

Yritysten välinen 
yhteistyö  
ja avoimuus 

Kokonaisvaltai-
nen hyvinvointi! 

Puhalletaan glo-
baalisti yhteen 
hiileen! 

Materiaalikirjas-
tot ja tietopankit 

Materiaalien  
jatkuvat kierrot  

Hyvä elämä  
ja terve ihminen

Maatalouden 
ravinnekuorma 
alas 

Puhdas  
ympäristö 

Uusia suoma-
laisomisteisia 
yrityksiä

Uusien kierrätet-
tävien tuotteiden 
kehittäminen 

Tosia,  
faktapohjaisia 
tarinoita 

Avoimuus uusia 
teknologioita 
kohtaan 
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Kiertotalousnarratiivi on enemmän kuin pelkkä markkinoin-
tityökalu – se on systeemiajatteluun perustuva elinkaarityö-
menetelmä, joka rohkaisee yrityksiä menemään ympäris-
töystävällisyyttä pidemmälle kohti eheyttävää  ja palauttavaa 
toimintamallia, eli kehittämään aidosti kestävän kiertotalou-
den mukaista liiketoimintaa.  

Tehokas kiertotalouden omaksuminen ja käyttöönotto tarkoit-
tavat uusien mahdollisuuksien tarkastelua koko elinkaaren 
ajalta, ei pelkästään tuotteen myynnissä. Elinkaarilähestymis-
tapa voidaan jakaa kahdeksaan eri osaan: suunnittelu, mate-
riaalit, valmistus, tuote, logistiikka, markkinointi ja myynti, 
käyttö ja käytön jälkeen. Jokaista osa-aluetta miettiessä tuli-
si muistaa sen kytkeytyminen ja suhde muihin osa-alueisiin 
sekä nähdä se osana suunnittelukiertoa ja systeemiä. Elin-
kaarimallissa kannattaa hyödyntää myös kumppanuuksia ja 
huomioida niiden tarjoamia uusia mahdollisuuksia. 

Hankkeen aikana yrityksen kehittivät omaa markkinointia ja 
viestintäänsä Ethican kehittämän kiertotalousnarratiivi -työ-
kalun avulla. Työkalu auttoi yrityksiä rakentamaan ydinvies-
tit ja konkreettiset tavoitteet tuotteiden elinkaaren jokaiselle 
vaiheelle. 
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Hankkeen toisessa yhteisessä työpajassa pohdittiin mitä 
kaikkea digitaalisilla ratkaisulla biotuotteiden kontekstissa 
tarkoitetaan, ja miten digitaaliset ratkaisut voivat edistää 
jäljitettävyyttä sekä vauhdittaa biotuoteyritysten kasvua ja 
markkinointiviestiä. Työpajassa Ethican Paula Fontell kertoi 
case-esimerkkejä digitaalisista ratkaisuista kiertotalouden 
mahdollistajina, ja VTT:ltä Ali Harlin ja Kaisa Vehmas valottivat 
digitalisaation roolia uusien bio- ja selluloosaekosysteemien 
ja innovaatioiden syntymisessä sekä käyttäjäymmärryksen 
luomisessa. Lohkoketjuasiantuntija Teemu Jäntti kertoi tuot-
teiden ja materiaalien jäljitettävyydestä lohkoketjutekno-
logioiden avulla, ja Antti Vuolli kertoi Stora Enson matkasta 
kohti digitalisaatiota uusien älypakkausten osalta.  Yritykset 
tutustuivat malliin, jolla voi suunnitella digitalisaation roolia 
ja mahdollisuuksia oman asiakaskokemuksen parantamises-
sa asiakaspolun eri vaiheissa. 

Digitalisaatio mahdollistaa ja avaa uusia kiertotalouden toi-
mintamalleja. Kokonaan uudenlaisten tuote-palvelusystee-
mien luomisessa ja uusissa jakelu/ansaintamalleissa on vielä 
paljon hyödyntämätöntä potentiaalia. Metsäteollisuus on pe-
rinteisesti omaksunut ja mukautunut markkinoiden muuttu-
viin vaatimuksiin, ja löytänyt uusia kasvun mahdollisuuksia. 
Nyt erityisesti uusissa korkean arvon selluloosapohjaisissa 
tuotteissa nähdään paljon kasvumahdollisuuksia. Niitä tuot-
tamaan tarvitaan uudenlaisia digitalisaation mahdollistamia 
liiketoimintaekosysteemejä eri teollisuuden alojen välille. Sel-
lu- ja paperiteollisuudessa, kuten missä tahansa prosessite-
ollisuudessa on jo pitkä kokemus erilaisten prosessi- ja au-
tomaatioratkaisujen soveltamisesta, mikä luo hyvää pohjaa 
digitalisaation hyödyntämiselle myös ekosysteemitasolla. Di-
gitaalinen murros vaatii tehokasta tiedon hallintaa ja proses-
sointia pilvipohjaisissa ratkaisuissa. Resursseista, tuotteista, 
tuotannosta, logistiikasta ja kuluttajista tarvittava tieto on 
linkitettävä yhdeksi kokonaisuudeksi. Digitalisaatio mahdol-
listaa systeemitason materiaalivirtojen ja –laadun, palvelue-
kosysteemien ja tuotteiden elinkaarien hallinnan.  

Älypakkaukset toimivat digitaalisena kanavana kuluttajille. 
Niiden kautta voidaan jakaa tietoa tuotteen ominaisuuksista 
ja materiaalien alkuperästä, ja lisätä tuotteen koko tuotan-
toketjun läpinäkyvyyttä. Älypakkausten avulla voidaan lisätä 
myös asiakkaiden sitoutumista ja viestiä yrityksen brändita-
rinaa.  

Stora Enson mukaan kestävien ja ekologisten pakkausten yh-
distäminen digitaalisten mahdollisuuksien kanssa on mah-
dollisuus käyttää teknologiaa tukemaan brändiä. Menestyk-
sekäs digitalisaation hyödyntäminen vaatii asiakassuhteen 
ja asiakaspolun ymmärtämistä, ja digitalisaation hyödyntä-
mistä oikeissa paikoissa.  Digitalisaatiota voi myös hyödyntää 
asiakasymmärryksen lisäämisessä, ja parempi asiakasym-
märrys mahdollistaa menestyvien palveluiden ja tuotteiden 
kehityksen. Asiakasymmärryksen kartuttaminen on erityisen 
tärkeää jo uusien tuotteiden ja palvelujen konseptikehitys-
vaiheessa. Tähän sopivia keinoja ovat mm. yksilöhaastattelut, 
fokusryhmähaastattelut, kyselyt ja online-keskustelut. Esi-
merkkinä online-keskustelualustoista asiakasymmärryksen 
lisäämisessä Kaisa Vehmas esitteli VTT:n Owela-alustaa, jota 
hyödynnettiin myös hankkeen yritysdemojen kehittämisessä.
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Metsästä saatavilla biotuotteilla voidaan korvata monen-
laisia tänään uusiutumattomista raaka-aineista valmistet-
tavia tuotteita. Nämä voidaan suunnitella kiertotalouden 
periaatteista lähtien. Suuri osa korkeammasta lisäarvosta 
luodaan kokonaisvaltaisen muotoilun avulla. Kun kiertotalou-
desta tulee normi ja maamme yritykset ovat rakentaneet kier-
totalouden osaksi heidän toimintaansa, on kilpailukykyä siltä 
osin jo parannettu. Tässä perinteisten ajattelutapojen haas-
taminen haastaa myös toimintatavat; perinteinen paramet-
ri-parametrilta mittaaminen saa rinnalleen nopean kokeilun 
työpajamallin, jossa demo halutaan saada aikaan kolmessa 
kuukaudessa aiemman, vuosia kestäneen kehitystyön sijaan, 
hyödyntäen olemassa olevaa tietoa, osaamista, laitekantaa ja 
yhteistä visiota. Nopea kokeilu ei ole aiemmin ollut metsäpe-
räisissä tuotteissa lähtökohta.   

Kokeiltavaa nopean kokeilun ja innovoinnin työpajamallia 
voidaan hyödyntää yli toimialarajojen muuallakin, kun tu-
lokset ja käytetyt menetelmät ovat yleisesti tiedossa loppu-
raportin ja työpajojen esitysten kautta. Palvelun ajattelu yli 
koko elinkaaren tuo uutta ulottuvuutta liiketoimintaan. Uusia 
liiketoimintamahdollisuuksia avautuu kiertotalousajattelua 
hyödyntämällä eri vaiheissa syntyviä arvoverkkoja. Työpajois-
sa työstetään yrityslähtöisesti valittua tarvetta kohti kiertota-
louden vaatimuksia, huomioiden niiden skaalattavuus myös 
kansainvälisesti. Muodostuvilla arvoverkoilla yritykset täy-
dentävät uusien arvokkaiden tuotteidensa vientipotentiaalin 
kasvamista.   

Esimerkkinä yritystyöpajojen ulostuloista toimivat valitut de-
monstraatiot, joissa mm.   

 1. tehtiin tuotteita kuluttajien piileviä tarpeita var- 
    ten kiertotalousperiaatteet huomioiden,   

 2. selvitettiin kierrätettävyysrajoja,   

 3. täydennettiin viestintää koko  
     metsäkenttää varten,   

 4. korvattiin metsäperäisillä raaka-aineilla, sivuvir- 
     rat huomioiden, uusiutumattomia raaka-aineita  
     ja aiempaa parempana  

Yhden yritystyöpajan vaiheet (esimerkkinä)

Kyselyn eri vaiheista opittua tietoa hyödynnettiin demotuot-
teissa. Kyselyn tulosten perusteella suunniteltiin demotuot-
teita yritykselle, jossa materiaalin käytettävyyttä parannettiin 
kyselyjen osoittamaan suuntaan. Paptic-materiaalien toimin-
nallisuutta arvioitiin sekä eri näytteiden teknisen toiminnalli-
suuden näkökulmasta, että tuotesoveltuvuuden näkökulmas-
ta. Esim. puhkaisulujuus edellyttää sekä terävien kulmien että 
viillon kestävyyttä.

Tavoiteltavat tekijät Paptic-materiaalissa:

1. Ulkonäkötekijät: painettava ja embossattava

2. Rakennetekijät: suljettava, läpällinen, vetoketju tai rul- 
 lattava sulkeminen

3. Toiminnallisuustekijät: vesitiiviys ja -kesto sekä omi- 
 naisuuksien säilyminen vettyneenä

Materiaalin ominaisuuksia voi räätälöidä kuhunkin loppu-
käyttöön soveltuvaksi ja tavoitteena on kehittää 100% biopoh-
jainen materiaali. Yritys hakeekin erilaisia sovelluskohteita 
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jo käytöstä poistuneita paperikoneita antaen niille uuden 
elämän. 
PAPTIC-materiaali ja tuotteet on suunniteltu uudelleenkäytet-
tävyys mielessä, jonka jälkeen ne voidaan kierrättää karton-
kien ja pahvien mukana. Kierrätyksessä materiaali hyödyn-
netään ja siitä valmistetaan uusia tuotteita, kiertotaloudessa 
myös arvo ja käytettävyys huomioiden.

PAPTIC-materiaalista tehty pakkaus on kestävän kehityksen 
mukainen ratkaisu lähtien raaka-aineista aina elinkaaren 
loppuun asti. PAPTIC-materiaalissa pääraaka-aineena on puu-
kuitu, joka on peräisin kestävästi hoidetuista ja sertifioiduista 
metsistä. Paptic-materiaalista valmistettujen demonstraati-
oiden kehitys toteutettiin työpajojen puitteissa seuraavasti.

uudelle materiaalille ja pyrkii optimoimaan materiaalin eri 
käyttötarkoituksiin sopivaksi.
PAPTIC-materiaalista valmistetut tuotteet voi kierrättää pape-
rinkierrätyksen mukana. Ensimmäisenä kohdemarkkinana on 
vastuullisuutta ja ympäristöarvoja korostavat erikoisliikkeet, 
kuten vaate- ja kosmetiikkaketjut niin Suomessa kuin ulko-
mailla. Tämä uusi materiaali on kerännyt suurta kiinnostusta 
maailmalla.

Kiertotalousajattelu on läsnä Papticin toiminnassa läpi tuot-
teiden elinkaaren. Materiaalia valmistetaan    paperikoneella 
resurssitehokkaalla teknologialla ja käyttöön voidaan ottaa 
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Hankkeen aikana tuotetut yri-
tysesimerkit esitellään seuraa-
vaksi. Esimerkeissä on kuvattu 
yritysten näkökulma kiertotalo-
uteen. Lisätietoa saat kysymällä 
yrityksiltä suoraan.
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Yhteystiedot

Elastopoli

http://www.elastopoli.fi 

Ota yhteyttä:  

Markku Nikkilä 

markku.nikkila@elastopoli.fi 

Elastopoli Oy 

Nokiankatu 1  

38210 Sastamala

Montinutra

https://www.montinutra.com 

Ota yhteyttä:  

Heikki Vuorikoski 
heikki.vuorikoski@montinutra.com 

Montinutra Oy 

Woodpolis   

Kivikatu 2 

88900 Kuhmo

Paptic

https://paptic.com/ 

Ota yhteyttä:

Esa Torniainen 

esa.torniainen@paptic.com 

Paptic Ltd 

Tekniikantie 2D 

FI-02150 Espoo  

Sulapac

https://www.sulapac.com 

Ota yhteyttä:  

Antti Valtonen 

antti.valtonen@sulapac.com 

Sulapac Ltd 

Iso Roobertinkatu 21,  

FI-00120 Helsinki 

Biopohjainen materiaali on valmistettu uusiutuvista hiiltä 
sitovista raaka-aineista fossiilisten raaka-aineiden sijaan, 
esim. biopohjainen muovi ei kuluta arvokkaita fossiilisia luon-
nonvaroja. Biohajoava materiaali hajoaa lämmön ja mikrobien 
avulla hiilidioksidiksi (tai hapettomissa olosuhteissa metaa-
niksi), vedeksi ja biomassaksi. Biohajoava muovi vaatii usein 
teolliset kompostointiolosuhteet hajotakseen, jolloin tuotteen 
kierrätystä kannattaa suosia. Biomuovi on biopohjainen ja/tai 
biohajoava.

http://www.elastopoli.fi  
https://www.montinutra.com  
https://paptic.com/  
https://www.sulapac.com  


64 65

"A new type of product concept integrating intelligence in packaging 
was developed and tested. With this we can create added value to our 
customers.  Mechanical recycling of Sulapac Premium material was 
demonstrated  by VTT and it was great that the results showed that 
the material can be recycled up to six times without impairing its me-
chanical properties. Co-operation with Syke, Luke and Ethica provid-
ed us valuable information and experience on sustainability assess-
ment and communication in material development and production. 
Sulapac participated the workshops arranged by LAMK and VTT and 
gained new insights on the related topics."

Heidi Koljonen, Account Director, Sulapac

"Hanke loi verkoston, jonka yhteistyöllä pystyttiin saamaan 
merkittävä hyppäys kierrätyskomposiittien kehityksessä."

Timo Ture, Projektipäällikkö, Elastopoli

"Oikeita tekoja paremman planeetan puolesta tulee jatkaa!"

Ari-Veli Starcke, Hallituksen puheenjohtaja, Starcke Oy

Yritysten kommentit 
hankkeesta
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Yritysten kanssa yhteistyös-
sä toteutetut demoratkaisut. 
Tarkempia tietoja saat yrityk-
siltä suoraan.

Puu-muovikomposiitista valmistettu tuolit. Materiaalina mm. 
tekstiili-    ylijäämä ja kulutusjätteestä kierrätetty muovi. 

Tuolin ruiskuvaluosissa on hyödynnetty sivuvirtoja, jotka ovat 
aiemmin olleet vaikeasti hyödynnettäviä.  

Kierrätysmateriaalin osuus on 100% Näyttelyn
yritys Caset 

Isku ja Elastopoli: Tuolit
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Kuluttajien toiveet tuote-demojen taustalla. Kuluttajakyselyn 
tulosten perusteella on suunniteltu demotuotteita yritykselle, 
jossa materiaalin käytettävyyttä parannettiin kyselyjen osoit-
tamaan suuntaan. 

Materiaalin kierrätettävyys uudelle tasolle – moninkertaisen 
kierrätyksen kautta. Kierrätyskerrat lisääntyvät  
vasemmalta oikealle.  Vasemmalla 1. kierrätyskerta. 

Paptic: Paperikassidemot Sulapac: Sulapac-materiaali
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Metsäteollisuuden sivuvirroista kehitetään uusia arvokkaita 
bioaktiivisia yhdisteitä. Sivuvirran sivuvirrastakin voi vielä 
valmistaa tuotteita. 

Montinutra: Sivuvirtojen hyödyntäminen
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Näyttelyn 
opiskelijaprojektit

Lahden ammattikorkeakoulun 
(LAMK), muotoiluinstituutin, 
opiskelijoiden kurssitöinä 
toteutetut projektit.

Ohjaajana:
Petteri Venetjoki

LAMK: Turvaistuin

Uudelleenkäytettävästä bio-
komposiittimateriaalista 
suunniteltu turvakaukalo. 

Jenni Meuronen
Julia Tuomola

Tarkoituksena oli kehittää uudenlainen turvakaukalo uudel-
leenkäytettävästä biokomposiitista. Biokomposiittia voi uu-
delleenkäyttää kuusi kertaa, mikä mahdollistaisi turvakau-
kalon "pantillisuuden". Vanhan turvakaukalon materiaalista 
saataisiin tehtyä uusi turvalaite. 

Turvakaukalon on käytettävissä sekä istuma- että makuua-
sennossa ja kallistuskulman säätö on helppoa ja yksinker-
taista.

Suunnitteluohjurit: Helppokäyttöisyys, mukava vauvalle/lap-
selle, kaukalo "kommunikoi" käyttäjän kanssa (intuitiivisuus), 
miellyttävä ulkonäkö.

Materiaaliehdotukset: Uudelleenkäytettävä biokomposiitti
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LAMK: Jalkine

Ympäristöystäväl l is istä  
materiaaleista suunniteltu 
jalkinekonsepti.

Svetlana Eggen
Pauliina Frimodig
Keyi Gu
Otto Loikkanen
Lauri Määttänen
Sanni Määttänen

Projektin tavoitteena oli luoda uusi jalkine, joka hyödyntää 
ympäristöystävällisiä materiaaleja. Tämä jalkine voisi korvata 
tällä hetkellä myynnissä olevat muoviset jalkineet. 

Suunnitteluohjurit: 
Käyttömukavuus, hyvä ilmanvaihto, tuore ja kaunis ulkonäkö 
sekä ympäristöystävälliset materiaalit. 

Materiaaliehdotukset: 
Valettu puu/selluloosa, biokumi, bionahka ja vaahtomuovatut 
kuitukankaat.

LAMK: Meikkirasia

Biologisesti hajoavasta ma-
teriaalista suunniteltu meik-
kirasia, jossa uudelleen täy-
tettävät luomiväripaletit.

Grace Ells
Aura Korhonen
Miia Mäkikallio
Eetu Mäntynen
Seesam Tsokkinen

Projektin tavoitteena oli luoda uusi muotokieli luomiväripa-
letille hyödyntäen Sulapac-materiaalia, joka on täysin bioha-
joava. Ekologisuus on otettu huomioon myös suunnittelemal-
la luomiväripaletin uudelleen täyttömahdollisuus.

Suunnitteluohjurit: 
Helppokäyttöisyys, luomivärien uudelleentäyttö, hienostunut 
ulkonäkö. 

Materiaali: 
Sulapac-materiaali
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LAMK: Lääkepakkaus

Projektin tavoitteena oli suunnitella uusi lääkepakkaus sär-
kylääketabletille. Tutkimuksen kautta saatujen tietojen pe-
rusteella tärkeimmiksi asioiksi nousi pakkauksen pieni koko, 
helppokäyttöisyys, lapsiturvallisuus ja ettei pakkaus hajoa 
esim. laukussa.  Kohderyhmänä oli paljon liikkuvat ihmiset, 
joille läpipainopakkaukset ja perinteiset lääkepurkit ovat 
usein hankalia ja epähygienisiä. Kohderyhmälle suunniteltiin 
annosteleva pakkaus. Nykyiset lääkepakkaukset voitaisiin 
korvata tällä uudella täysin biohajoavalla materiaalilla. 

Suunnitteluohjurit: 
Nopea ja helppo käyttää, biohajoava tai kierrätettävä materi-
aali, lapsiturvallinen, kustannustehokas tuottaa. 

Materiaali: 
Sulapac-materiaali

Biohajoavasta materiaalista 
suunniteltu lääkepakkaus.

Ida Halve
Samuli Kapanen
Niina Koivu
Laura Koppanen
Jenni Meuronen
Matias Seppälä
Vera Värn

LAMK: Kaiutin

Projektin tavoitteena oli luoda korkealaatuinen kaiutin, jossa 
on hyödynnetty bakteerikasvustoa ja kitiiniä. Nykyiset muo-
viset kaiuttimet voitaisiin korvata tämän uuden tekniikan 
avulla, joka mahdollistaa myös hyvin orgaaniset muodot. Pro-
sessista syntyvä kitiinikuori on täysin biohajoava ja kompos-
toitava. 

Suunnitteluohjurit: 
Biohajoavan materiaalin käyttö, korkealuokkainen ulkonäkö. 

Materiaaliehdotukset: 
Bakteerikasvustosta syntyvä kitiini.

Bakteerikasvustoa ja kitiiniä 
hyödyntämällä voidaan tuot-
taa korkealaatuisia tuotteita. 

Joni Hautala
Timo Lehtonen
Paul Tom
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LAMK: Lääkepakkaus

Projektin tavoitteena oli luoda brändi ja pakkauskokonaisuus 
rohdostuotteelle, joka syntyy kuusen sivuvirroista. Suunnitte-
lussa on huomioitu sekä apteekkien että kuluttajien näkökul-
ma.

Suunnitteluohjurit: 
Käyttäjälähtöisyys, biohajoavan materiaalin käyttö, tuote-
muodon selvitys, erottuvan avausmekanismin kehittäminen, 
tabletin muotoilu ja brändin luonti.

Materiaalit: 
Kartonkipakkaukset kierrätyskartonkia, tablettipurkki suo-
malaista biokomposiittimateriaalia.

Käyttäjälähtöinen pakkaus-
kokonaisuus kuusesta val-
mistetulle rohdostuotteelle.

Joni Hautala
Laura Melgin
Inkeri Pääkkö
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Tarinan vahvistaminen  
ja arvon kasvattaminen

muotoilun avulla

Projektin alkuvaiheessa kävi selväksi, että yksi pullonkau-
la uusien materiaalien ja teknologien kaupallistamisessa on 
viestinnän tehottomuus ja brändäyksen puuttuminen. Uskot-
tavaa visiota ja tarinaa voidaan tukea muotoilun avulla. Pro-
jektin aikana muotoilun menetelmiä hyödynnettiin monipuo-
lisesti. Projektissa kehitettiin:

Puusta pidemmälle projektille brändi-  
ja muotoilustrategia  

Syksyn 2018 aikana toteutettiin strategisen muotoilun har-
joitustyö, jossa luotiin tulevaisuuden skenaariota projektin 
ja konsortion jäsenten lähtökohdista. Ongelmaksi kiteytyi  
1) Suomessa on kansainvälisesti kiinnostavaa ja merkittävää 
teknologiaa, mutta potentiaaliset asiakkaat ja sijoittajat eivät 
ole siitä tietoisia tai ymmärrä niiden mahdollisuuksia ja 2) Mi-
ten hiilinielusta pitäisi viestiä?

Puusta pidemmälle 
projektille brändi-  
ja muotoilustrategia

Neljä markkinointi- 
ja viestintä  
konseptia

Identiteetti  
ja graafinen oh-
jeisto visuaalisen 
ilmeen yhtenäistä-
miseksi

Muotoilukonsepte-
ja tuotteista, joissa 
uusia materiaaleja 
voitaisiin

Näyttelysuunnittelu 
ja toteutus 

Toimintamalli TKI 
hankkeeseen

Skenaariot olivat: 1. Suomi näyttää mallia maailmalla, 2. Vienti 
Aasiaan kiihtyy ja 3. Materiaalikehityksen ykkösmaa. 

Markkinointi- ja viestintä konseptit

Skenaarioiden pohjalta luotiin brief markkinoinnin ja brän-
diviestinnän kehittämiseksi. Työ toteutettiin harjoitustyönä 
Markkinoinnin ja brändiviestinnän opintojaksolla. Tuloksena 
syntyi neljä markkinointi- ja viestintäkonseptia, joita toimi-
alan yritykset voivat käyttää benchmark tarkoituksessa esi-
merkkeinä omien markkinointi- ja viestintäsuunnitelmiensa 
kehittämisessä. Materiaalit on ladattavissa
www.puustapidemmalle.com sivustolta.

http://www.puustapidemmalle.com
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Identiteetti ja graafinen ohjeisto visuaalisen il-
meen yhtenäistämiseksi

Projektin aikana keskusteltiin yleisesti kehityshankkeiden ja 
projektien visuaalisen ilmeen laadusta. Yhtenäinen ja tunnis-
tettava identiteetti kaikessa viestinnässä vahvistaa käyttäji-
en kokemusta positiivisesta laadusta ja lisää viestinnän te-
hokkuutta. 

Projektin brändiä vahvistamaan luotiin visuaalinen identi-
teetti ohjeistoineen. Graafinen ohjeisto määrittelee kaiken vi-
suaalisen materiaalin, kuten kotisivut, infografiikat, raportin 
ja näyttelyn ulkoasun ja periaatteet.
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Muotoilukonsepteja

Projektissa kehitettiin konkreettisia tuotekonsepteja osallis-
tujayrityksien teknologioihin perustuen. Papticille kehitettiin 
ratkaisuja ratkaisuja kassien kantokahvojen muotoilun ja 
kestävuuden parantamiseksi ja ideoitiin uusia käyttösovel-
luksia materiaalille. Montiseran teknologian pohjalta konsep-
toitiin kuvitteellinen lääkeaineen brändi, visuaalinen ilme ja
pakkaukset. 

Materiaaliteknologia opintojakson opiskelijat saivat tehtä-
väkseen määritellä vaatimuksia ja ominaisuuksia uusille 
tulevaisuuden biopohjaisille materiaaleille. Tavoitteena oli 
pyrkiä eron mielikuvista, joissa biopohjaiset materiaalit miel-
letään viherpesuksi tai ominaisuuksiltaan heikommiksi, kuin 
esimerkiksi muovit. 

Alkukesästä aloitettiin vielä yhteistyössä suomalaisen lasten 
turvaistuin valmistajan kanssa uuden turvaistuin mallin ke-
hitys. Ajatuksena oli hyödyntää kuituvahvisteisten komposiit-
tien ominaisuuksia rakenteissa ja luoda samalla uusi tuot-
teen kierrätykseen perustuva liiketoimintakonsepti.

Toimintamalli TKI hankkeeseen

Projektin kuluessa osallistujille kertyi kokemuksia, joiden pe-
rusteella tekemistä voitiin kehittää projektin aikana. Erityisen 
hyödylliseksi osoittautui Design Manager roolin perustami-
nen. Lamk muotoiluinstituutin osalta työskentely TKI hank-
keissa on usein monitahoista ja tekemisen täytyy integroitua 
laajasti eri tehtäviin ja tekijöihin hankkeiden aikana. Muotoi-
lutehtävien johtaminen vaatii asiantuntijuuden lisäksi paljon 
aikaa ja tiivistä vuorovaikutusta sidosryhmien kanssa. Design 
manager harjoittelu osoittautui tehokkaaksi tuloksien ja yh-
teistyön kannalta sekä pedagogisena käyttöteoriana.
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Mitä design manager tekee? 

Design manager johtaa brändiä, visuaalista ilmettä ja kaikkea, 
mikä liittyy hankkeen muotoiluun tai hankkeen tuottamiin 
muotoilullisiin tuotteisiin, fyysisiin tai aineettomiin. Design 
manager tuntee projektin strategiset tavoitteet ja sitä kautta 
hän pystyy yhdistämään oikeat tekijät oikeisiin työtehtäviin 
sekä työkalut niiden toteuttamiseen. Design manager on vas-
tuussa siitä, että viestit välittyvät eri sidosryhmien välillä ja 
näin ollen hän pystyy johtamaan koko muotoiluprosessia.  De-
sign manager mm. luo briefin ja keskustelee muotoilutiimin ja 
asiakkaan välissä siitä, mitä pystytään toteuttamaan ja sitä 
kautta luodaan kaikille osapuolille sopiva brief eli toimeksian-
to, johon kuuluu projektisuunnitelma. 

Mitä hyötyä design managerista on hankkeel-
le?  

Design manager luo brändin tai on vetäjänä luomassa hank-
keelle brändiä. Brändin pohjana toimii mm. arvot, visio, äänen-
sävy ja kohderyhmä. Nämä luodaan yhdessä projektin vetäjien 
kanssa. Arvot ja visiot esittävät sen, mitä arvoja projekti edus-
taa ja visio kertoo, mihin projektilla tähdätään. Kohderyhmän 
pohdinta auttaa rajaamaan, kenelle projektia ollaan tekemäs-
sä ja tätä kautta saadaan luotua äänensävy, jolla tätä koh-
deryhmää on hyvä lähestyä. Näiden avulla saadaan ihmisten 
mieliin jäämään mielikuva brändistä ja alitajuntaan tuntuma 
siitä, mitä brändi on ja mitä se edustaa. Design manager ko-
koaa nämä brändikäsikirjaan, jonka kautta on helppo reflek-
toida sitä, mitä projektissa tehdään. Brändikäsikirjan etuina 
on, että sen avulla voidaan helposti perehdyttää tulevat työn-
tekijät hankkeeseen. xxxi, xxxii 

Brändikäsikirjan yksi osa on visuaalinen ilme, joka voidaan 
erottaa omaksi graafiseksi ohjeistoksi. Visuaaliseen ilmee-
seen kuuluvat logo, graafiset elementit, julkaisuraportti, mark-
kinointimateriaalit ja kaikki muu visuaalinen viestintä. Brändi 

on pohjana visuaaliselle ilmeelle, jotta visuaaliset materiaalit 
tukevat projektin perimmäisiä arvoja ja visiota. Visuaalisen 
ilmeen tarkoitus on tehdä hankkeesta tunnistettava. Yhtenäi-
nen linja julisteissa, internetsivuilla, mainoksissa jne. jättää 
ihmisille muistikuvan. Hanke saa tunnettavuutta heti sen 
käynnistymisestä alkaen.  

Opiskelijalle design managerina toimiminen opettaa paljon 
vastuuta, organisointikykyjä, prosessin johtamista ja kom-
munikaatiota erilaisten yhteyshenkilöiden kanssa. Design 
managerin rooli on tärkeä sekä hankkeelle että opiskelijalle 
itselleen.  
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Näyttelysuunnittelutiimissä oli mukana neljä LAMKin opis-
kelijaa; Anniina Enqvist, Pauliina Frimodig, Sini Roine ja Olli 
Seppänen. He toteuttivat näyttelysuunnittelun, jonka rakenta-
minen ulkoistettiin. 
Näyttelyn päätavoitteena oli jakaa informaatiota uusista puu-
pohjaisista materiaaleista ja niiden käytöstä sekä tuoda esiin 
Puusta pidemmälle -hankkeen arvoja. Arvoista mainittakoon 
kiertotalous ja muovin korvaaminen puupohjaisilla materiaa-
leilla. Hankkeen teema määrästä arvoon oli myös yksi näytte-
lyn kantavista voimista.   
 
Näyttelysuunnittelu aloitettiin huhtikuun alussa ja näyttely 
rakennettiin kolmas kesäkuuta Helsingin keskustakirjasto 
Oodiin. Parissa kuukaudessa näyttelytiimi teki tarkat suunni-
telmat näyttelyn pöydistä aina valaisimiin asti. Näyttelysuun-
nittelu alkoi ideoiden keräämisellä, jonka kautta suunnitelmia 
yksinkertaistettiin ja tarkennettiin. Hankkeen visuaalinen 
ilme määritteli hyvin paljon näyttelyn ilmettä. Näyttely halut-
tiin pitää yksinkertaisen tyylikkäänä, joka tuo esiin hankkeen 
arvokasta sanomaa. 

Kiertotalous nostettiin esiin myös pöytien sijoittelulla. Pöy-
dät sijoiteltiin ellipsin muotoon, jonka läpi pääsi kulkemaan. 
Näyttelytilassa piti ottaa huomioon myös, että World Circular 
Economy Forumin (WCEF) sivutapahtuma järjestettäisiin sa-
massa tilassa. Sivutapahtumaa varten osallistujia piti mah-
tua tilaan noin 50 ja näkyvyys valkokankaalle piti pitää esteet-
tömänä. Ellipsiin sijoitellut pöydät mahdollistivat tilan käytön 
näihin tarkoituksiin. Seminaarin esiintyjille syntyi luonteva 
tila valkokankaan edestä ja paneelikeskustelu pystyttiin pitä-
mään ellipsin keskellä. 

Pöytien pintaverhoilussa käytettiin vaneria, pöydän tukiraken-
teetkin valmistettiin puusta. Pöytätasoksi valittiin käsittele-
mätön lastulevy, joka toimi kultaisena linjana muuten tum-
massa näyttelyssä. Lastulevy toi kontrastia näyttelyesineille, 
jotka korostuivat rosoisesta pinnasta tyylikkäinä tuotteina. 

Pöytien korkeuserolla haluttiin luoda kuvaa edistyksestä ja 
mitä tulevaisuudessa puupohjaisista materiaaleista tullaan 
valmistamaan. Näyttelyn kiertosuunta tuki kronologista jär-
jestystä, koska alimmalla pöydällä heti näyttelyn alussa oli 
nykyisin jo tuotannossa olevia tuotteita ja lopussa pakkaus, 
joka sisältää tulevaisuuden rohdosvalmisteen. 

Näyttelyä varten toteutettiin vaneriset infokyltit näyttelyesi-
neiden viereen. Tabletteihin lisättiin videot jokaisesta näytte-
lyesineestä. Jokainen yritys ja opiskelijatiimi toteuttivat itse 
videot. Videoista sai lisätietoa näyttelyesineestä ja/tai yrityk-
sestä. Videot tukivat näyttelyn informatiivista tarkoitusta. 

Näyttely toimi hyvin informatiivisena ja innovaatioita esitte-
levänä kokonaisuutena, sitoen hankkeen erilaiset projektit 
yhteen. 
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Hankkeelle suunniteltiin ja julkaistiin verkkosivut, jotta jokai-
nen asiasta kiinnostunut voisi helposti seurata hankkeessa 
tapahtuvia asioita. Verkkosivut suunnitteli ja toteutti LAMKin 
opiskelija Henri Strandman. Verkkosivut jatkavat samaa linjaa 
muun graafisen ilmeen kanssa. Tummalla taustalla kimaltaa 
kultaiset otsikot ja suuria kuvia on käytetty tehosteina. Näin 
verkkosivut tukevat omalta osaltaan hankkeen brändiä. 

Verkkosivuille on laadittu tietoa hankkeesta ja sen tavoitteis-
ta. Osallistuvat yritykset ja organisaatiot sekä hankkeen tu-
lokset on esitelty omina kokonaisuuksinaan. Verkkosivut ovat 
käytössä vielä vuoden hankkeen päättymisen jälkeen.

Verkkosivujen kävijämäärä on ollut odotettu. Vuoden 2019 elo-
kuun alussa otetun raportin perusteella verkkosivuilla on ollut 
kävijöitä 1798 kpl. Päivittäisellä tarkastelulla 7.6.2019 eli heti 
Puusta pidemmälle -näyttelyn jälkeen vierailijoita sivuilla oli 
eniten. 4.-5.6 eli näyttelyn aikaisina päivinä käytiin seuraavak-
si eniten, joten näyttely lisäsi verkkosivuilla kävijöitä. 

Vierailijoita verkkosivuilla on käynyt Suomesta, Yhdysvallois-
ta, Kanadasta, Irlannista, Kiinasta, Alankomaista, Ranskas-
ta, Italiasta, Chilestä ja Espanjasta. Eniten kävijöitä on ollut 
Suomesta, Yhdysvalloista ja Kanadasta. Ulkomailta tulleiden 
vierailujen osuus on Suomen vierailuihin nähden pieni. Eng-
lanninkielinen versio verkkosivuista olisi voinut houkuttaa 
vierailijoita enemmän ulkomailta, mutta verkkosivujen halut-
tiin olevan hankkeen pääkielellä eli suomeksi. Verkkosivuilta 
löytyy tärkeimmistä asioista esim. WCEF Side event -seminaa-
rista englanninkieliset tiivistelmät. 

Verkkosivujen kautta lähetettiin live striiminä WCEF Side event 
-seminaari Puusta pidemmälle -näyttelystä. Seminaaria pääsi 
tällä tavalla kuka tahansa seuraamaan ympäri maailman. 

Verkkosivut ovat antaneet hankkeelle näkyvyyttä. Verkkosivu-
jen kautta hanke on saanut jaettua informaatiota ja esiteltyä 
hankkeen tavoitteita ja tuloksia jopa maailmanlaajuisesti. 

https://puustapidemmalle.com/

Verkkosivut

https://puustapidemmalle.com/
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Yhteenveto 

Suomalaiset yritykset, tutkijat ja oppilaitokset kehittivät yhdes-
sä uusia puupohjaisia materiaaleja ja niihin liittyviä työvälineitä 
metsäalan yritysten käyttöön. 

Tässä hankkeessa tuotiin puutuotteiden määräpohjaisen ajatte-
lun rinnalle arvoajattelu kiertotalous huomioiden. Arvoajattelua 
edistettiin nopean kokeilun ja innovoinnin työpajamallilla, jonka 
avulla metsäalan yritykset, muotoilijat ja markkinoijat kehittivät 
yhdessä uusia puuhun perustuvia tuotteita ja liikeideoita. En-
simmäiset kokeilut osoittivat mallin toimivuuden; kun ajatus oli 
riittävän kypsä, voitiin demotuote luoda nopeasti. Hankkeessa 
tuotesuunnittelua lähestyttiin uudella tavalla. Hankkeen aika-
na pyrimme nopeuttamaan kuluttajia kiinnostavien tuotteiden 
suunnittelua, esimerkkinä kuluttajakyselyn perusteella tuotetut 
kassidemot. Muissa demoissa näytettiin kosmetiikkapakka-
ukselle kierrätettävyyden mahdollisuudet. Lisäksi sivuvirtojen 
hyödyntämistä arvokkaiksi lopputuotteiksi edistettiin, huomi-
oiden myös näiden sivuvirtojen sivuvirrat. Myös aiemmin hyö-
dyntämättömiä tuotannosta syntyviä virtoja saatiin hyötykäyt-
töön asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Mainitut demot olivat 
kukin eri tarpeista lähteviä, silti ne noudattivat kiertotalouden 
periaatteita. 

Rakensimme myös suomalaisyrityksille työvälineitä, joiden 
avulla uusiin biohajoaviin materiaaleihin liittyvän kiertotalous-
bisneksen aloittaminen helpottuu. 

Suomen ympäristökeskus SYKE tutki biohajoavien puupohjais-
ten komposiittipakkausten käytön jälkeisiä kierrätys- ja hyödyn-
tämismahdollisuuksia sekä ympäristövaikutuksia Euroopassa 
sekä etsi keinoja pakkausten resurssi- ja energiatehokkuuden 
parantamiseksi. Luonnonvarakeskus Luke kehitti biopohjaisil-
le materiaaleille elinkaarilaskurin, jonka avulla voidaan laskea 
biohajoavan puupohjaisen komposiittipakkauksen ympäristö-
vaikutukset. 

VTT koordinoi yhteistyötä ja järjesti Lahden ammattikorkea-
koulun kanssa metsä-, muotoilu- ja markkinointialan tapahtu-
mia, joissa kehitettiin yritysten käyttöön uusia kiertotalouden 
liiketoiminnan malleja ja työkaluja Suomen vahvuuksia hyödyn-
täen. Pyrkimys oli löytää luontaisia yhteistyökumppaneita. 

Sulapac, Paptic ja Elastopoli kehittivät uudenlaisia kosmetiik-
kapakkauksia, kasseja ja komposiittimateriaaleja. Montisera ja 
sen tytäryhtiö Montinutra kaupallisti kuusen sivuvirtaa käyttä-
vää bioaktiivista yhdistettä. Isku tarkasteli uusia materiaali- ja 
tuotemahdollisuuksia. Ethican kehittämä kiertotalousnarratiivi 
-työkalu auttoi yrityksiä selkeyttämään ja kirkastamaan omaa 
markkinointiviestintäänsä perustuen tuotteiden uniikkeihin, 
asiakkaita puhutteleviin faktoihin. Mukana hankkeen muodos-
tamassa verkostossa olivat arvokkaalla panoksellaan myös Lu-
mene, Stora Enso ja Starcke. 
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FORESTS IN FINLAND 

In Finland, the industrial processing of forest resour-
ces into sawn timber and paper products began in the 
late 1800s. Today almost anything can be made out of 
wood. 

The biggest users of wood in Finland is the pulp in-
dustry (also called chemical wood industry) and the 
sawmill industry (mechanical wood industry). In Fin-
land, the pulp industry is more relevant compared to 
Europe where sawmill industry is larger.  (Source: Mi-
nistry of Agriculture and Forestry) 

The world forest area is decreasing, but in Finland fo-
rest area grows. In Finland, there are about 10 trees per 
each inhabitant in the world, or 14,300 trees for every 
Finn. 

The trees in our forests are mainly grown naturally 
(16% of the volume planted). The good availability of 
this biomass for existing industry also contributes to 
the new product development. This also makes pos-
sible to develop and produce ecologically sustainab-
le products, which can also be recycled. In the future, 
this part of bioeconomy will produce as much added 
value as possible with thoughtful resource use. 
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What is a circular narrative tool? The world is mo-
ving towards a circular economy, Finland being one 
of the forerunners.  As part of this transition, there is 
a need for circular branding.  

Circular narrative is more than just a marketing tool 
- it is a circular lifecycle tool based on systems thin-
king encouraging you to go beyond sustainability 
and become a restorative & regenerative company; 
a truly sustainable circular organisation. 

First we go through the company’s operations based 
on circular economy methodology. Then we focus on 
identifying key messages and future goals of each 
lifecycle stage.  Based on the lifecycle messages 
important for the different companies, the work to-
wards demo products was made.  

See demo product work examples next. 
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Contact

Elastopoli

http://www.elastopoli.fi 

Contact:  

Markku Nikkilä 

markku.nikkila@elastopoli.fi 

Elastopoli Oy 

Nokiankatu 1  

38210 Sastamala

Montinutra

https://www.montinutra.com 

Contact:  

Heikki Vuorikoski 
heikki.vuorikoski@montinutra.com 

Montinutra Oy 

Woodpolis   

Kivikatu 2 

88900 Kuhmo

Paptic

https://paptic.com/ 

Contact:

Esa Torniainen 

esa.torniainen@paptic.com 

Paptic Ltd 

Tekniikantie 2D 

FI-02150 Espoo  

Sulapac

https://www.sulapac.com 

Contact:  

Antti Valtonen 

antti.valtonen@sulapac.com 

Sulapac Ltd 

Iso Roobertinkatu 21,  

FI-00120 Helsinki 

http://www.elastopoli.fi  
https://www.montinutra.com  
https://paptic.com/  
https://www.sulapac.com  
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Paptic: Paperbag products

Consumers wishes are in the background of product-designs. 
Based on the survey results, several demo products were de-
signed for company, where material and usability were impro-
ved in the direction indicated by the survey responses.  

Paptic-material is recyclable, biodegradable and it has been 
designed for re-use. 

Isku ja Elastopoli: Chairs

Composite chair made of saw dust that is left from production 
process of sofas and of consumer-collected plastic waste. 

Composite chair made of textile residue from production of so-
fas and of recycled plastic from post-consumer plastic waste. 

Elastopoli, VTT and Okartek has taken part in the manufactu-
ring process of the chairs. 



124 125

Montinutra: Making use of side streams

Bioactive compounds are being developed from the side 
streams of forest industry. Products can be manufactured 
from side streams of side stream. 

Sulapac: Sulapac-material 

Material recycling to a new level – through multiple recycling.  

Recycling times rises but quality remains. 

Material is fully biodegradable. 



126 127

LUAS: Shoe

The goal of the design project was to create new shoe by ma-
king use of environmental-friendly materials. This shoe could 
replace current plastic-made shoes on a market.  

Material suggestions: Casted wood, bio rubber, bio leather and 
foam formed non-wovens. 

Svetlana Eggen, Pauliina Frimodig, Keyi Gu, Otto Loikkanen, 
Lauri Määttänen, Sanni Määttänen

LUAS: Child safety seat 

The goal of the design project was to design new child seat 
from wood-plastic composite. This child seat  can be adapted 
to different position for a newborn and for a toddler for longe-
vity. Body material can be recycled after this. 

Materials: Body is made of wood-plastic composite 

Jenni Meuronen, Julia Tuomola
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LUAS: Medicine package

The goal of the design project was to design new medicine 
package for painkillers from fully biodegadable material. Tar-
get group was people who are on the move a lot and find that 
blister packages and traditional medicine packages difficult 
to use and unhygienic. 

Material suggestion:  
Sulapac-material 

Ida Halve, Samuli Kapanen, Niina Koivu, Laura Koppanen,  
Jenni Meuronen,  Matias Seppälä, Vera Värn

LUAS: Make-up palette

The goal of the design project was to create new form to eye 
shadow palette by making use of biodegradable material. By 
designing the palette to be filled with refillable eye shadow, 
ecology has been considered. 

Material suggestion:  Sulapac-material 

Grace Ells, Aura Korhonen, Miia Mäkikallio, Eetu Mäntynen,
Seesam Tsokkinen
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LUAS: Packages for medicine

The goal of the design project was to create a brand and pac-
kages for medicine made of extract that comes from side 
streams of spruce. Views of pharmacies and customers have 
been taken into account while designing the packages.  
 
Materials: Carton packages from recycled cardboard; medici-
ne package from Finnish biocomposite material. 

Joni Hautala, Laura Melgin, Inkeri Pääkkö

LUAS: Speaker

The goal of the design project was to create high-quality spea-
ker by utilizing bacterial growth producing chitin. This new 
technique, that also enables organic-looking forms, could 
replace current speakers on a market. Chitin shell, that comes 
from the process, is fully biodegradable and compostable.  

Material suggestion:  Chitin from bacterial growth. 

Joni Hautala, Timo Lehtonen, Paul Tom
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