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Stora Enso - Uusiutuvien materiaalien yhtiö

Kaikki, mikä tänään valmistetaan fossiilisista raaka-

aineista, voidaan huomenna valmistaa puusta

Stora Enso
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Juuremme ovat metsässä. Se on kestävä ja uusiutuva.



Luomme uusiutuvaa tulevaisuutta biotaloudessa

Biotaloudessa 

puukuituihin perustuvat 

tuotteet korvaavat 

uusiutumattomat 

materiaalit.

Megatrendit 

tukevat 

tulevaisuuttamme.

Stora Enso
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- Tukena maailmanlaajuiset megatrendit



Stora Enso muutosmatkalla
Liikevaihdosta 2006 paperista tuli 70%, nyt alle 30%
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Liikevaihto 2006

30%

Consumer Board

Packaging Solutions1

Wood Products

Biomaterials

Paper2

Muut

1 2006 sisältyy Consumer Boardiin
2 2006 sisältää tukkurit 
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Vuonna 2018 noin 9%

liikevaihdostamme tuli 

uusista tuotteista ja 

palveluista



Esimerkkejä 
onnistumisistamme
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Puusta ja muista biomassoista saadaan raaka-ainetta 
uusiin biomateriaaleihin ja biokemikaaleihin

Stora Enso
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Näistä biomateriaaleista 

voidaan erottaa erilaisia jakeita, 

joita voidaan käsitellä ja jalostaa 

uusiksi tuotteiksi kemiallisten, 

mekaanisten ja entsymaattisten 

prosessien kautta.

Mahdollisia käyttösovelluksia 

ovat muun muassa polymeerit, 

kemikaalit, päällysteet, liimat, 

tekstiilit ja elintarvikkeet.  

11.2.2019



Esimerkkejä onnistumisistamme

Kartonkipakkaus

voi korvata 

muovisia 

elintarvike-

pakkauksia

Liukosellua 

voidaan käyttää 

tekstiilien 

valmistuksessa

Ligniinillä 

voidaan korvata 

esimerkiksi 

liimojen fossiilisia 

fenoleja  

Puiset rakennus-

elementit

voivat korvata 

betonin ja 

teräksen 

rakennuksissa

EcoFishBox by

Stora Enso

voi korvata 

styroksi-

pakkauksia
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EcoFishBox – Tuoreiden kalatuotteiden 
pakkaamiseen
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 Laatikko on täysin vesi- ja vuototiivis

 Tehty uusiutuvista materiaaleista

 Voidaan kierrättää 100-prosenttisesti 
pahvinkeräyksessä

 Rekassa kulkee 7-kertainen määrä tyhjiä 
pakkauksia verrattuna styroksipakkauksiin!



Kuitupohjaisia pillejä

• Startup-yhteistyö Sulapacin kanssa

• Markkinoilla keväällä 2019

• Uusiutuva puukuitu
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“Uudella kartongilla on 24 % 
pienempi ilmastovaikutus 
aikaisempaan verrattuna” 

Kuitupohjaisella juomapakkauksella on 45 % 
pienempi hiilijalanjälki kuin PET-muovipullolla

Stora Enso
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Biokomposiitti
DuraSense™ by Stora Enso

8/6/2016

Footer information
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• Puun kovuus ja muovin kestävyys, 
muotoiltavuus ja keveys yhdistyvät

• Puukuitupohjaisen uusiutuvan  
materiaalilla avulla tuotteiden 
hiilijalanjälki pienenee merkittävästi. 

• Biokomposiittia valmistetaan Hylten 
tehtaalla Ruotsissa kuusesta, 
tehtaan sivuvirroista.

• Biokomposiitissa puun osuus 
vaihtelee, keskimäärin puolet puuta.



Mitä jos vaatteet olisi tehty puusta?

• Puukuiduista tehtävää liukosellua voidaan 
käyttää tekstiiliteollisuudessa. 

• Erilaiset kangasmateriaalit, kuten viskoosi, 
rayon, modal, lyocell ja cupro ovat 100 % 
puukuiduista tehtyjä kankaita.

• Liukosellua tehdään Enocellin tehtaalla havu-
ja koivukuidusta.

• Enocellin sellutehdas valmistaa nykyisin 
vuodessa 150 000 tonnia liukosellua koivusta. 
Tehtaalla käynnissä olevassa investoinnissa 
tehdas muutetaan valmistamaan ainoastaan 
liukosellua.

• Uusia tuotteita kehitetään yhdessä asiakkaiden 
kanssa.

Allu-mekon ja huivin 

valmistusmateriaalina on Stora Enson 

Pure-liukosellu Enocellin tehtaalta 

Pohjois-Karjalasta, Uimaharjusta 

Joensuun lähistöltä.



Innovatiivisia käyttötapoja puukuidulle

• Suomalainen yhtiö Lumir on tiiviissä yhteistyössä 
Stora Enson kanssa kehittänyt uuden 
akustiikkaratkaisun modifioidusta kemiallisesta 
sellusta.

• Innovatiivinen puukuitupohjainen 
akustiikkaratkaisu vähentää kaikua isoissa ja 
kovapintaisissa tiloissa. 

−Niitä asennettiin esimerkiksi Helsingissä 
Eduskuntataloon, jossa on yli 3000 neliömetriä 
Lumirin akustista pintaa.

• Biopohjaiset akustiikkaratkaisut sopivat kaikkiin 
tiloihin, joissa tarvitaan parempaa akustiikkaa, 
vähemmän jälkikaiuntaa ja lisää viihtyvyyttä.



Innovaatiot vievät puuta uusiin korkeuksiin
- hankkeita

Stora Enso
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25 King Street, Brisbane, Australia Sherbornen tyttökoulu, Dorset, Englanti Lapinmäen päiväkoti, Helsinki



Ligniini voi korvata fossiilipohjaiset raaka-
aineet

• Puupohjainen ligniini on uusiutuva ja myrkytön raaka-aine. 

• Ligniiniä saadaan Sunilan tehtaalta, joka valmistaa sellua 
havukuidusta. Ligniini muodostuu selluprosessin sivutuotteena. 
Ligniinin alkuperä on jäljitettävissä eli tiedämme, mistä metsästä 
se on peräisin.

• Puusta 20–30 % on ligniiniä, mutta tämä osa on perinteisesti 
hyödynnetty energiaksi voimalaitoksissa. Nyt sitä osataan 
hyödyntää yhä monipuolisemmin. Tänä päivänä ligniiniä 
käytetään korvaamaan öljypohjaisia lisäaineita (fenoleita) 
liimoissa ja maaleissa.

• Ligniiniä voi käyttää tulevaisuudessa hiilikuidun korvikkeena 
esimerkiksi autoissa tai vaikka lentokoneissa. Sitä voi 
hyödyntää myös energianvarastoinnissa kuten paristoissa.

Kuvassa on maailman kuivinta ligniiniä Sunilasta.



Stora Enso Pohjois-
Suomessa

Footer information
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Stora Enson tehtaiden puunkäytöt alueella 4,5 milj. m3

– Veitsiluoto/Kemi  2,5 milj. m3

– Oulu  2,0 milj. m3

Puunhankinta alueelta noin 5 milj. m3

– Yksityismetsät, Tornator, Metsähallitus,

toimituskaupat ja tuonti

Tärkeimmät puuntoimituspaikat

– Veitsiluoto, Oulu, Uimaharju, Varkaus

– Alueella toimivat PK-Sahat

Stora Enso Metsä Pohjois-Suomessa

Suomi xx %

Pohjois-

Suomi

Itä-Suomi

Etelä-Suomi

Oulu

Kemi

Junalla

Aluksella

Autolla



Investointeja Ouluun 
ja Veitsiluotoon
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Jatkuvaa parantamista Veitsiluodossa

• Ruskeamassan pesu ja 
happivalkaisun tehostaminen 
2017

• Keskuspakkaamon 
modernisointi 2017

• Aktiivinen käyräsahaus 2018

• Tuotekehitys

−Berga Preprint ja Inkjet

−Novapress HB

−Kertapäällystetty pakkauspaperi



COPYRIGHT©PÖYRY

Oulun kannattavuusselvitys
YVA -menettelyssä arvioidut vaihtoehdot

VE0 –

Nollavaihtoehto

Tehtaan toiminta jatkuu nykyisellään. 

 Valkaistu sulfaattisellu n. 360 000 t/v 

 Valkaistu hienopaperi n. 1 100 000 t/v 

VE1 –

Tuotantosuunn

an 

muutos

Paperintuotanto muuttuu kartongintuotannoksi,  

suunnittelukapasiteetit ovat:

 Valkaisematon sellu n. 500 000 t/v

 CTMP, kemitermomekaaninen massa n. 

350 000 t/v

 Valkaisematon kartonki n. 950 000 t/v 

Havukuitua 

+1,1 Mm3



Kiitos 
mielenkiinnostanne!


