
Arvoisa ministeri, hyvät juhlavieraat 
 
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun hallituksen puheenjohtajana haluan onnitella 
Savonlinnan kaupunkia ja koko seutukuntaa siitä, että voimme jälleen olla juhlistamassa 
vihkiäisten merkeissä uutta merkittävää rakennusinvestointia.  
 
Kyse ei ole mistä tahansa uudisrakennusta. Nimittäin täällä Savonlinnan teknologiapuistossa 
olemme sanan mukaisesti kestävän talouden ytimessä. Tutkimme ja kehitämme uusia puuraaka-
ainetta hyödyntäviä tuotteita ja niiden valmistuksen vaatimia prosesseja.  
 
Ammattikorkeakoulu myös kouluttaa tässä modernissa oppimisympäristössä insinöörejä, uuden 
sukupolven biotalouden ja puurakentamisen osaajia. Täältä valmistuvilla tulevaisuuden osaajilla 
on myös erityistä kysyntää työmarkkinoilla. 
 
Metsä, vesi ja ruoka. Nämä Etelä-Savon maakunnan kolme kehityskärkeä konkretisoituvat 
erinomaisesti juuri täällä Savonlinnassa. 
 
Kuitulaboratorion tutkimustoiminta on jo tuottanut innovaatioita, joiden myötä teollisuuden 
prosesseissa voidaan jalostaa kansallista rikkauttamme eli puuta yhä uusiin käyttötarkoituksiin -
samalla kuitenkin valmistuksen teollisissa prosesseissa veden kulutusta, kemikaaleja ja energiaa 
säästäen. 
 

Niin  ja mikä tärkeintä  tätä kautta saamme myös ruokaa eli uutta työtä ja toimeentuloa 
maakuntaan.  
 
Etelä-Savossa tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot ovat maan keskiarvon alapuolella. 
Kuitenkin tiedämme, että uusia työpaikkoja syntyy enenevästi nimenomaan uuden osaamisen 
varassa. Yrityksillä, joiden tutkimusmenot Etelä-Savossa ovat jämähtäneet reiluun 13 miljoonaan 
euroon vuodessa, on tässä oma tärkeä roolinsa. 
 
Ammattikorkeakoulussa olemme erittäin tyytyväisiä siitä yhteistyöstä, mitä täällä Savonlinnassa 
on oman korkeakoulumme, eri tutkimuslaitosten, yliopistotoimijoiden ja alueen korkean 
teknologian yritysten kanssa saatu aikaan samalla kampuksella. Se kelpaa esimerkiksi myös 
muualle maakuntaan.  
 
Haluan myös painottaa sitä, että näin merkittäviä uusia investointeja, joita tänne 
teknologiapuistoon on viimeisen vajaan kymmenen vuoden aikana tehty, ei synny kapeilla 
hartioilla. Tarvitaan yhteistyötä.  Savonlinnassa tämä on ymmärretty ja tulokset puhuvat 
puolestaan.  
 
Yhteistyö Etelä-Savon maakuntaliiton kanssa on mahdollistanut merkittäviä EU:n 
aluekehitysrahaston panostuksia tutkimustoiminnan infraan ja osaamispääomaan.  
 
Kun kymmenkunta vuotta sitten ammattikorkeakoulu otti vastuun Kuitulaboratoriosta, moni 
epäili, riittääkö rahkeet? Saadaanko kilpailtua hankerahoitusta, kun yliopiston statusta ja ehkä 
siihen liittyviä mielikuvia ei ole?  Kun nyt katsomme ympärillemme, tätä ei enää tarvitse epäillä.  
 



Nyt voimme päinvastoin todeta, että rohkea valinta ja alueellisen vastuun kantaminen kannatti. 
Tälle kampukselle on syntynyt yksi kansallisestikin katsoen keskeinen puuraaka-aineen 
arvoketjuun liittyvä tutkimuksen ja osaamisen keskittymä. 
 
Arvostamme vahvaa sopimuspohjaista yhteistyötä, jota Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 
täällä Savonlinnassa harjoittaa erityisesti Aalto-yliopiston, teknologian tutkimuskeskus VTT:n ja 
tietenkin luonnonvarakeskus LUKE:n kanssa, jonka uraa uurtavan puun kasvullisen lisäämisen  
tutkimuskäyttöön nyt saamme juhlallisesti vihkiä tämän uuden laboratorion.  
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