
PUUNJALOSTUSINSINÖÖRIT RY - PI 

BIOMETSÄTEOLLISUUDEN 
AMMATTILAISTEN  

JA YRITYSTEN VERKOSTO
Puunjalostusinsinöörit ry, PI, on  

biometsäteollisuuden ammattilaisten ja yritysten verkosto.  
PI yhdistää biometsäteollisuuden ammattilaisten ja yritysten  
verkoston osaamisen ja näkemykset ainutlaatuisella tavalla.  

Verkostoomme kuuluu 2600 korkeakoulutettua  
ammattilaista ja 44 yritysjäsentä. Toimintamme tavoitteena  

on edistää ammattilaisten verkostoitumista, kehittää  
ammattilaisten osaamista, tukea biometsäteollisuuden  
uudistumista sekä auttaa yritysten kansainvälistymistä.

KANSAINVÄLISESTI  
ARVOSTETTU SUUNNANNÄYTTÄJÄ 

PI:llä on hyvät kansainväliset kontaktit niin alan 
toimijoihin kuin sisaryhdistyksiin. PI:n tavoite 

onkin toimia kansainvälisesti arvostettuna 
suunnannäyttäjänä, joka auttaa omalta osaltaan 

nostamaan esiin suomalaista osaamista ja 
toimialan merkittävyyttä. 

TEHDÄÄN YHDESSÄ  
PUUPOHJAINEN TULEVAISUUS 

Uskomme, että olipa kyse puupohjaisesta 
tekstiilistä, komposiitista, lääketeollisuuden 
uusista sovelluksista tai perinteisemmästä 

teknologiasta, voimme yhdessä puunjalostuksen 
ammattilaisten kanssa sellu- ja paperiteknologiaa 
kehittämällä rakentaa entistäkin vastuullisemman 

yhteiskunnan - liity verkostoomme! 

YLI 100 VUOTTA 
biometsäteollisuuden 

suunnannäyttäjä 

44 
yritystä

2600 
ammattilaista

500 
opiskelijaa ja  

nuorta ammattilaista

100 000 €  
stipendejä ja palkintoja vuosittain

1000 
seminaari- ja tapahtuma  

osallistujaa vuosittain

www.puunjalostusinsinoorit.fiLIITY VERKOSTOOMME!  #PIprof



FOREST PRODUCTS ENGINEERS – PI  

NETWORK OF 
PROFESSIONALS  

IN THE BIOFOREST INDUSTRY
Forest Product Engineers is a network for professionals 

and corporations within the bioforest industry. The Association 
combines the competence and perspectives of professionals and 

corporations in the bioforest industry in a unique manner. 

Our network includes 2,600 professionals with university  
degrees and 44 corporate members. We focus on enabling 

networking, developing the competence of professionals, 
supporting renewal in the bioforest industry and helping 

companies become more international.

AN INTERNATIONALLY 
ESTEEMED FORERUNNER 

The Association has good international 
contacts with industry operators and with 

sister associations. Our aim is to function as an 
internationally esteemed forerunner, bringing 

forward the competence in Finland and the 
significance of the industry.

CREATING A WOOD-BASED 
FUTURE TOGETHER 

We believe that whether it is woodbased textile, 
composite, or pharmaceutical technologies or the 

more traditional, constantly developing pulp and 
paper technology, we can build a significantly 

more responsible society with the help of wood 
processing professionals – join our network!

OVER 100 YEARS 
as an esteemed forerunner  

in the bioforest industry 

44 
companies

2600 
professionals

500 
students and  

young professionals

100 000 €  
in scholarships and 

awards annually

1000 
seminar and event 

participants annually

www.puunjalostusinsinoorit.fiJOIN THE NETWORK!  #PIprof


