Metla/Kauko Salo, Essi Puranen

Lisää hyötyjä metsiemme
ei-puuaineisista
tuotteista

metsä

•

tieto

•

osaaminen

•

hyvinvointi

Metsien ei-puuaineiset tuotteet vajaakäytössä?

Metsät peittävät 35 % Euroopan unionin maa-alasta. Ne tarjoavat yhteiskunnalle monia erilaisia tuotteita ja palveluja,
työpaikan noin 4 miljoonalle henkilölle ja tuloja noin 16 miljoonalle metsänomistajalle.
Puu ja puuperäiset tuotteet ovat metsäsektorin kantava
voima. Kuitenkin myös ei-puuaineisten tuotteiden ja monikäyttöpuiden, kuten hedelmäpuut ja korkkitammi, merkitys
on useilla Euroopan alueilla suuri. Taloudellisten hyötyjen
lisäksi ne ylläpitävät kulttuuria ja perimätietoa sekä edistävät maaseudun elinvoimaisuutta.
Metsien ei-puuaineisia tuotteita ja monikäyttöpuita ei
kuitenkaan osata hyödyntää riittävästi, koska niiden tarjoamat mahdollisuudet tunnetaan heikosti.

EU:n rahoittama neljävuotinen StarTree-hanke syventyy
aihealueeseen ja tuottaa tietoa ei-puuaineisten tuotteiden
sekä monikäyttöpuiden käytöstä ja hoidosta. StarTreehanke palvelee metsänomistajia, yhteisöjä, yrityksiä sekä
poliittisia päätöksentekijöitä. Hankkeen toimintatapoina
ovat aktiivinen sidosryhmäyhteistyö ja tapaustutkimusalueilta kerättyyn tietoon perustuvat monitieteiset tutkimukset. Tutkimukset kattavat koko arvoketjun.

StarTree-hanke

• tuottaa uutta tietoa ja kehittää uusia keinoja puuaineisten
•

•
•
•
•

ja ei-puuaineisten tuotteiden sekä niihin perustuvien palveluiden yhtäaikaisen ja kestävän tuottamisen optimoimiseksi
tarjoaa sidosryhmille tietoa ja keinoja ei-puuaineisten tuotteiden arvoketjujen tehostamiseksi sekä kehittää innovatiivisia lähestymistapoja niiden markkinoinnin ja kannattavuuden lisäämiseksi
edistää ei-puuaineisten tuotteiden sosio-ekonomisten vaikutusten ja merkityksen ymmärtämistä
tutkii julkisten ja yksityisten toimijoiden asemaa uusien
tuotteiden ja palveluiden innovaatioprosessien tukemisessa
luo yhteistyötä tutkimusorganisaatioiden sekä sellaisten pkyritysten välille, jotka toimivat ei-puuaineisten tuotteiden
alalla Euroopassa
ottaa tutkimuksessaan huomioon ilmastonmuutoksen

Tapaustutkimukset kertovat tilanteesta eri
puolilla Eurooppaa
StarTree-hankkeessa toteutetaan yhteensä 14 tapaustutkimusta
11 eri maassa. Tapaustutkimuksissa nousee korostetusti esiin
ekosysteemien ja yhteiskuntien erilaisuus sekä ei-puuaineisten
tuotteiden merkitys eri puolilla Euroopaa.

Tapaustutkimukset
• kuvaavat ei-puuaineisten tuotteiden sektoria ja toimivat
•
•
•
•

sektorin mallina
kannustavat innovativiisuuteen monikäyttöpuiden ja
ei-puuaineisten tuotteiden käytössä ja hoidossa
tuovat tutkimuksen lähelle käytännön toimijoita
sitouttavat sidosryhmiä ja kehittävät markkinoita
vahvistavat ja levittävät tietoa projektin tuloksista sekä
osallistuvat viestintään
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Kokonaisbudjetti/EU-rahoitus: 7,5 milj. euroa/6 milj. euroa
Kesto: 1.11.2012–31.10.2016
Konsortio: 24 yhteistyökumppania 11 Euroopan maasta
Projektikoordinaattori: Euroopan metsäinstituutti EFI
(European Forest Institute), Suomi
Suomen osatoteuttaja: Metsäntutkimuslaitos

Lisätietoja
koordinaattori: robert.mavsar@efi.int
yhteyshenkilö Suomessa: mikko.kurttila@metla.fi
www.star-tree.eu
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