


Metsä Groupin 
Polar King -projekti 
 
Kemin sellutehtaan 
esiselvitys on käynnissä 
 
Juha Mäntylä 
Liiketoimintajohtaja 
Metsäliitto Osuuskunta 



3 

METSÄ BOARD** 

 
Kartonki 

Liikevaihto: 

1,9 mrd. euroa 

Henkilöstö: 

2 400 

METSÄ FOREST 

Puunhankinta ja 
metsäpalvelut 

Liikevaihto: 

2,0 mrd. euroa 

Henkilöstö: 

840 

METSÄ TISSUE 

Pehmo- ja 
tiivispaperit 

Liikevaihto: 

1,0 mrd. euroa 

Henkilöstö: 

2 800 

METSÄ SPRING  |  Innovaatioyhtiö 

METSÄ GROUP |  Liikevaihto* 5,7 mrd. euroa   |   Henkilöstö 9 300  

METSÄLIITTO OSUUSKUNTA |  Konsernin emoyritys  |  Omistajina 103 000 suomalaista metsänomistajaa 

* Huomioitu sisäiset myynnit 

** Osake listattu Nasdaq Helsingissä 

METSÄ WOOD 

 
Puutuotteet 

Liikevaihto: 

0,4 mrd. euroa 

Henkilöstö: 

1 500 

METSÄ FIBRE 

Sellu ja  
sahatavara 

Liikevaihto: 

2,5 mrd. euroa 

Henkilöstö: 

1 200 

Uusiutuvaa energiaa 24 TWh Huomioitu sisäiset myynnit 



Kaksi vaihtoehtoa Kemissä 

Vaihtoehto 1: Uusi biotuotetehdas 

Rakennetaan Kemiin uusi biotuotetehdas, joka on 

sellun tuotannoltaan, puun kulutukseltaan ja 

työllisyysvaikutuksiltaan selvästi nykyistä 

sellutehdasta suurempi. Sähköenergian 

omavaraisuusastetta nostetaan merkittävästi ja 

tehtaan biotuotevalikoimaa kasvatetaan. 

 

Vaihtoehto 2: Modernisoidaan nykyinen tehdas 

Pidennetään nykyisen tehtaan elinkaarta 

modernisoimalla useita osastoja ja säilytetään 

nykyinen tuotantokapasiteetti (620 000 tonnia/v 

havu- ja lehtipuusellua) ja puun käyttö 

(3 milj. m3/v) suurin piirtein ennallaan  
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• Sellunkysyntä tulee olemaan vahva, 

globaalit megatrendit, kuten 

väestönkasvu, kaupungistuminen ja 

digitalisaatio, vaikuttavat 

• Vastaamme sellun kasvavaan 

kysyntään, varmistamme tarjonnan 

tehokkaalla ja kestävällä 

tuotantokapasiteetilla 

• Kemin sellutehtaan elinkaari on 

siinä vaiheessa, että on juuri oikea 

aika aloittaa esiselvitysvaihe 

• Meillä on Äänekoskella 

esimerkillisesti onnistunut 

biotuotetehdas, joka etenee 

suunnitellusti starttikäyrällä 

 

Miksi juuri nyt? 



• Selvittää edellytykset suuren biotuotetehtaan rakentamiselle 

korvaamaan nykyinen sellutuotanto Kemissä, samalla luodaan 

alusta monipuoliselle biotuotetuotannolle. 

– Puuta on saatavilla riittävästi ja kestävästi koko tehtaan elinkaaren 

ajaksi 

– Puu on kuljetettavissa tehtaalle, selvitetään mahdolliset pullonkaulat 

ja kehittämistarpeet rautatieverkostossa ja tieverkostossa 

– Valmiit tuotteet ovat kuljetettavissa markkinoille, selvitetään 

mahdolliset pullokaulat ja kehittämistarpeet maakuljetuksissa ja 

meriväylässä Ajoksen satamasta 

– Tehdasalueen asemakaava on muutettavissa soveltuvaksi 

suunnitellun, suuren biotuotetehtaan rakentamiselle 

• Jos edellytykset suuren biotuotetehtaan rakentamiselle eivät 

täyty, nykyinen sellutehdas tullaan modernisoimaan nykyisellä 

kapasiteetilla 

 

Esiselvityksen tavoitteet 
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Kestävä puunhankinta 



• Koko toimitusketjun metsästä 

tehtaalle on toimittava luotettavasti 

ja kustannustehokkaasti 

• Vaihtoehdon valinnan keskeinen 

kysymys on puun saatavuuden 

varmistaminen 

• Esiselvityksen tehtävänä on 

selvittää kestävästi hankitun 

puuraaka-aineen riittävyys 

kokonaan uudelle tehtaalle 

Kestävä puunhankinta 



• Koko Suomen kestävästä kuitupuun lisäyspotentiaalista 

suurin osa on Pohjois-Suomessa 

• Uusi biotuotetehdas käyttäisi puuta noin 6,7 milj. m3 

vuodessa eli lisäys olisi 3,6 milj. m3 vuodessa 

– Lisäys vaikuttaisi puuvirtoihin koko Itämeren alueella ja 

tämä on myös suunnittelun lähtökohtana 

– Valtaosa lisäyksestä hankittaisiin Suomesta, mutta myös 

tuonti lisääntyisi 

• Kotimaan hankinnan lisäys kohdistuisi Lappiin, 

Kainuuseen, Pohjois-Karjalaan ja Pohjois-Pohjanmaalle 

• Tuontipuuta Kemiin hankittaisiin Venäjältä ja Ruotsista 

• Tuontipuu lisääntyisi myös eteläisen Suomen tehtailla 

(puuvirtojen muutos) 

Puunhankinnan lisäys uuden 

biotuotetehtaan kohdalla 



• Valtaosa lisäyspotentiaalista yksityismetsissä 

• Pohjois-Suomen yksityismetsien puumarkkinoiden tulisi vilkastua 

selvästi 

• Puunhankintaamme tukee Metsäliitto Osuuskunnan laaja 

jäsenpohja 

• Lisääntyvä kuitupuun käyttö edellyttäisi myös tukin käytön 

merkittävää lisäystä Pohjois-Suomessa 

• Mekaaninen teollisuus on tärkeä toimiala MG:lle 

• Yhteistyö paikallisen sahateollisuuden kanssa tärkeää 

• Ekologiseen kestävyyteen kiinnitettävä nykyistä enemmän 

huomiota, jos hakkuumäärät kasvavat 

• Pohjois-Suomeen tulisi yli 500 uutta suoraa työpaikkaa puun 

korjuuseen ja kuljetukseen 

Puunhankinnan lisäys uuden 

biotuotetehtaan kohdalla 



Tehokas ja luotettava 
logistiikka 



Kuljetusten häiriöttömyys ja kustannustehokkuus 

ovat keskeisiä tekijöitä päätöksenteossa 

Koko toimitusketjun metsästä tehtaalle ja tehtaalta asiakkaille on toimittava 

luotettavasti ja kustannustehokkaasti 

 

Raakapuukuljetukset  

Metsistä tehtaalle 

Tuotekuljetukset 

Tehtaalta satamaan ja maailmalle 

Raakapuu kuljetetaan metsästä tehtaalle 

junalla ja rekoilla 

• Noin 8 junaa päivässä 

• Noin 150 raakapuurekkaa päivässä 

 

Perusedellytys: Häiriötön puuhuolto 

Sellu kuljetetaan vientisatamaan rekoilla 

• Tehdas ei varastoi tuotteita, joten satama 

toimii tehtaan vientituotevarastona 

 

Perusedellytys: Kuljetusten sujuvuus ja 

sataman luotettava toiminta 

Kemin tehdas 
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Kiitos! 
 
Seuraa Polar Kingin 
etenemistä: 
www.metsafibre.fi 
@metsafibre 

http://www.metsafibre.fi/



