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FAKTA

MATKALLA
KOHTI NOLLAA
Työtapaturmat ja sairauspoissaolot ovat vähentyneet
metsäteollisuudessa merkittävästi. Metsäteollisuusyrityksissä
on asetettu tavoitteeksi nolla tapaturmaa.
Tapaturmien
määrä on vuosina
2010–2020
laskenut noin

Tuoreimman tilaston
mukaan (2020) yli
prosentissa
saha- ja levyteollisuuden toimipaikoista
tavoite saavutettiin.
Paperiteollisuudessa noin 33
prosentissa työpaikoista.

40

70

prosenttia.

Tapaturmataajuus (LTAF)
Poissaoloon johtaneita
työtapaturmia tarkastellaan
miljoonaa tehtyä
työtuntia kohden.

Vuonna 2020 paperiteollisuudessa tapaturmataajuus oli

4,9

(6,5 vuonna 2019)
Saha- ja levyteollisuudessa

12,3

Työtapaturmaksi on
kirjattu tapaukset, joista
on aiheutunut vähintään
yhden työpäivän tai
-vuoron poissaolo.

(13,3 vuonna 2019)
LÄHDE: METSÄTEOLLISUUS RY:N TAPATURMA- JA POISSAOLOTILASTO
Tilasto kattaa noin 74 prosenttia sellu-, paperi- ja kartonkiteollisuuden sekä 65 prosenttia saha- ja vaneriteollisuuden henkilöstöstä.
Vuoden 2021 luvut eivät olleet tiedossa lehden mennessä painoon. Tuore tilasto julkaistaan myöhemmin tänä keväänä.
PAPERI JA PUU | Creating Bioeconomy
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Ekosysteemimme on
luonnon inspiroima

Luonto uudistuu, kasvaa ja kehittyy – ja niin
myös me. Investoimme maailmanluokan teknologioihin, tulevaisuuden innovaatioihin ja uusiin
liiketoimintoihin. Näin voimme luoda liiketoimintaympäristön, jossa kaikki hyötyvät: metsät sekä
niiden omistajat, asiakkaamme ja kumppaniverkostomme.
Kumppanisi kestävässä kasvussa.
metsagroup.com
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Anna palautetta Kerro meille,
mitä mieltä olet lehdestä. Voit antaa
palautetta sähköpostilla osoitteeseen
paperijapuu@legendium.fi.

Teknologia meni
metsään kauan sitten

T

eknologinen kehitys etenee yhteiskunnassamme vauhdilla.
Muutosta voi olla vaikea havaita uusien teknologioiden hivut
tautuessa osaksi arkeamme niin työpaikoilla kuin vapaa-ajallakin.
Viimeisten kahden vuoden aikana olemme kuitenkin kokeneet
laajalti yhteisen teknologisen muutoksen. Koronan aikaansaamaa digiloikkaa on
kuvattu myös ”pikadigitalisaatioksi”. Yrityksillä ja työntekijöillä on ollut sekä
pakkoa, halukkuutta että valmiuksiakin ottaa käyttöönsä nopealla aikataululla
uusia digitaalisia työkaluja ja palveluita.
Uusi teknologia myös muokkaa työelämää. Se on mahdollistanut yksinker
taisten ja rutiininomaisten työtehtävien automatisoinnin. Jatkossa robotiikan ja
tekoälyn kehittyessä yhä monimutkaisempia työtehtäviä on mahdollista auto
matisoida.
Metsäteollisuus on ollut monella saralla edelläkävijä teknologian hyödyntä
misessä. Hyvänä esimerkkinä on puun hankintaketju, jonka alkupäässä digitali
saatio on muuttanut käytäntöjä. Metsurin saha on vaihtunut hakkuukoneeseen,
joka puun kaatamisen lisäksi kerää tietoa ja opastaa kuljettajaa puun kaadossa.
Tietokoneella ja verkkoyhteydellä on keskeinen rooli hakkuukoneenkuljettajan
työssä.
Kerättyä tietoa siirtyy hakkuukoneelta puunkuljetukseen ja myös puun osta
jalle, joka saa tiedon hakkuumääristä ja puutavaran sijainnista.
Hakkuukoneiden tuotekehitykseen panostetaan jatkuvasti. Kehittyvä tekno
logia hyödyttää puunhankinnan koko ketjua metsäomistajista metsässä työs
kenteleviin henkilöihin. Toimialalla on tarvetta osaaville hakkuukoneenkuljet
tajille. Uuden teknologian toivotaan lisäävän kiinnostusta alaan etenkin nuor
ten parissa. Petri Lahtinen kertoo tässä lehdessä työpäivästään hakkuukoneen
ohjaimissa. Hyvillä esimerkeillä on merkitystä alan vetovoiman kannalta.
Jouni Törrönen
päätoimittaja

Y
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”Kehittyvä
teknologia
hyödyttää
puunhankinnan
koko ketjua.”
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Vuonna 2021
kartonkia tuotettiin

UPM

4,2

miljoonaa tonnia.
METSÄTEOLLISUUS RY

Kartonki ja paperi
juoksevat kilpaa

S

uomessa kartonki on ajanut paperia tuotan
nossa takaa koko vuoden 2021 ja loppusuo
ralla oltiin jo tasoissa. Vuoden viimeisellä
neljänneksellä kartonkia tuotettiin jo yhtä
paljon kuin paperia, molempia miljoona tonnia.
Vuonna 2021 kartongin tuotantomäärä kasvoi 14,6
prosenttia verrattuna vuoteen 2020, kun taas paperin
tuotantomäärä laski 1,6 prosenttia.
Paperin päätuoteryhmässä paino- ja kirjoituspa
pereiden tuotantomäärä laski 4,6 prosenttia, mutta
muun paperin tuotantomäärä nousi 7,8 prosenttia
edellisvuoteen verrattuna.
Sellun tuotanto kasvoi viime vuonna 8,3 prosent
tia edelliseen vuoteen verrattuna. Vuoden viimeisen
kvartaalin tuotanto kasvoi edellisen vuoden vastaa
vaan ajankohtaan verrattuna 6,1 prosenttia.
Vahva kasvu jatkui myös sahatavaran tuotannossa,
joka kasvoi 9,4 prosenttia edelliseen vuoteen verrat
tuna. Viimeisen neljänneksen tuotantomäärä jäi kui
tenkin 5,6 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajan
kohdasta. =
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Koko vuoden
kartonkituotanto
jäi vielä niukasti
paperin

4,4

miljoonasta tonnista.

STORA ENSO

SHUTTERSTOCK

Sahasta alkanut
Stora Enso

Kova kysyntä on
edistänyt hakkuita

S

uomessa hakattiin vuonna
2021 metsäteollisuuden käyt
töön 65 miljoonaa kuutio
metriä runkopuuta. Teolli
suuspuuksi korjattiin eni
ten kuusitukkia. Runkopuuta korjattiin
myös energiaksi 10 miljoonaa kuutio
metriä.
Metsäteollisuustuotteiden hyvä
menekki ja kasvanut puun kysyntä
näkyi vuonna 2021 puukaupan markki
nahakkuissa. Teollisuuspuun hakkuut
kasvoivat seitsemän miljoonaa kuutio
metriä eli 12 prosenttia edellisvuo
desta. Määrä oli neljä prosenttia edel
tävän viisivuotisjakson hakkuiden
keskiarvoa suurempi.

Vuoden 2021 aikana nähtiin ennä
tyksellisiä hakkuita myös kuukausi
tasolla. Teollisuuspuuta hakattiin
neljän kuukauden aikana yli kuusi
miljoonaa kuutiometriä kuukaudessa,
eniten maaliskuussa, peräti 7,4 miljoo
naa kuutiometriä.
Tukkipuun hakkuut eivät ole aikai
semmin ylittäneet 30 miljoonaa kuu
tiometriä vuodessa.
Kuitupuun hakkuumäärä ei kasva
nut yhtä rivakasti kuin tukkipuun.
Kuitupuuta hakattiin 35,1 miljoonaa
kuutiometriä. Määrä nousi vuositasolla
viisi prosenttia, mutta edellisen viiden
vuoden keskiarvosta jäätiin neljä pro
senttia.=

LÄHDE: LUONNONVARAKESKUS

Tukkipuuta hakattiin vuonna 2021 kaikkiaan

30,3

miljoonaa
kuutiometriä.

Määrä oli viiden edellisen vuoden keskiarvoon
verrattuna 14 prosenttia enemmän.

TÄNÄ VUONNA 150 vuotta täyttävän Stora
Enson teollinen toiminta alkoi vuonna 1872
Kotkan sahan perustamisesta.
Yhtiön tuotevalikoima on muuttunut
asiakkaiden sekä yhteiskunnan tarpeiden
mukaan ja yritysostojen kautta. Punaisena
lankana läpi historian kulkee puun hyödyn
täminen ja jalostaminen uusiutuviksi sekä
kierrätettäviksi tuotteiksi.
– Lankut ja laudat ovat jalostuneet mas
siivipuuelementeiksi, ja selluloosan lisäksi
puusta hyödynnetään tänään uusiutuviksi
ja kierrätettäviksi tuotteiksi myös puun lig
niini ja hemiselluloosa, kertoo Stora Enson
Suomen maajohtaja Seppo Parvi.=

Biotuotetehtaalla
alkavat keskeiset
järjestelmäurakat
kuuluvan Metsä
Fibren Kemin biotuotetehdasprojektin
kaikki sähköautomaatio- ja ICT-asennus
urakat on hankittu. Kyseessä on merkittävä
osa biotuotetehtaan kokonaisuutta.
Suunnitelman mukaisesti aikataulussaan
hankittu kokonaisuus pitää sisällään kaikki
tehtaan prosessisähkö-, rakennussähkö- ja
instrumenttiasennukset sekä ICT-kaape
loinnit tarvikkeineen. Asennukset aloitetaan
keväällä 2022 ja ne päättyvät kesällä 2023.
Valitut kumppanit sähköautomaatio- ja
ICT-urakoiden osalta ovat kotimaisia toi
mijoita, ja ne toteuttavat työt ensisijaisesti
suomalaisella henkilöstöllä. Koko biotuote
tehdasprojektin kotimaisuusaste on korkea,
noin 70 prosenttia.=

METSÄ GROUPIIN
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ISTOCK

Suunnitteilla tekstiilien testbed
mistaa se, onko yrityksillä haluk
kuutta ryhtyä toteuttamaan vastuul
lista suljetun kierron testausja pilotointiympäristöä.
Suomessa on jo vuosia työsken
nelty tekstiilien kiertotalouden edis
tämiseksi. Myös biopohjaisten teks
tiiliraaka-aineiden taustalta löytyy
vahvaa tutkimusta jo yli vuosikym
menen ajalta.
Viime vuosina on tehty myös
huomattavia investointeja teks
tiilikuidun valmistukseen ja keh
räämöitä rakennetaan parhaillaan
useille paikkakunnille. Alan kasvu
mahdollisuuksien tunnistamisen
myötä Suomeen on palautunut sel
laisia osia valmistuksen arvoket
justa, jotka olivat aiemmassa alan
rakennemuutoksessa siirtyneet ulko
maille.=

”Meillä on selluloosakuitujen edelläkävijöitä,
kuten Metsä Spring ja Spinnova, sekä kierrätyksen
tienraivaajia, kuten Globe Hope, Touchpoint,
Rester ja Infinited Fiber Company. Nämä kaikki
ovat osoittaneet, että uusiutuvan ja kierrätyksen
reitit voidaan jossain vaiheessa yhdistää.”
VTT:n tutkimusprofessori ja Infinited Fiberin toinen
perustaja Ali Harlin Kemia-lehdessä 11.2.2022.
10
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TEKSTIILIKUITUJA KEHITTÄVÄ Spinnova
ja urheiluvaatevalmistaja Adidas esittelivät
helmikuussa Spinnovan materiaalista val
mistetun hupparin. Ulkoilijoiden välikerros
vaatteeksi suunnitellussa Terrex HS -huppa
rissa on luomupuuvillan lisäksi vähintään 25
prosenttia puupohjaista Spinnovan kehittä
mää ja valmistamaa tekstiilikuitua.
Lanseeraus on Spinnovan mukaan mer
kittävä askel yhtiön kaupallistamisessa, uusi
huppari tulee myyntiin heinäkuussa.
Yhtiön ensimmäinen kaupallisen mitta
kaavan tehdas avataan Jyväskylään, suunni
telmien mukaan vuoden 2022 lopulla.=

LINDA TAMMISTO

V

TT on toteuttanut yhteis
työssä Suomen Tekstiili
& Muoti ry:n kanssa esisel
vityksen tekstiilien testi
ympäristön rakentamiseksi Suo
meen.
Tulevaisuudessa testbed voisi
olla osa Pohjois-Euroopan alueel
lista kierrätyshubia, joka edesaut
taisi suomalaisen tekstiili- ja muo
tialan kansainvälistymistä.
VTT:n erikoistutkija Pirjo
Heikkilän mukaan kyseessä on
erilaisten toimijoiden yhteistarjoa
maan perustuva pilotointi- ja
testausympäristö. Se mahdollistaisi
helposti saatavilla olevaa palvelua
ketterien kokeilujen ja demonstraa
tioiden toteuttamiseksi tekstiilien
kiertotalouden arvoketjussa.
Esiselvityksen tavoitteena oli var

Spinnovaa Adidakseen

Suomen Akatemian
pääjohtajaksi
Paula Eerola
pääjohtajaksi on
nimitetty Helsingin yliopiston vararehtori,
hiukkasfysiikan professori Paula Eerola.
Hänen viisivuotinen virkakautensa alkoi
1. maaliskuuta 2022.
Eerola on toiminut Helsingin yliopistossa
myös luonnontieteen tutkijakoulun johta
jana, fysiikan tutkimuslaitoksen johtajana
sekä matemaattis-luonnontieteellisen tiede
kunnan dekaanina.
Suomen Akatemian rooliin kuuluu tie
teellisen tutkimuksen rahoittaminen, tie
teen ja tiedepolitiikan asiantuntijana toimi
minen sekä tieteen ja tutkimustyön aseman
vahvistaminen. Viime vuonna Suomen Aka
temia rahoitti tutkimusta kaikkiaan 437 mil
joonalla eurolla.=

SUOMEN AKATEMIAN

PINNALLA

Suunta
kohti muovia
korvaavia
pakkauksia

STORA ENSO

STORA ENSO

S

tora Enso käynnistää kannattavuusselvityksen Oulun
tehtaan käytöstä poistetun paperikoneen muuntami
sesta suuren mittakaavan kuluttajakartonkilinjaksi.
Mikäli kannattavuusselvityksen lopputulos on posi
tiivinen, investointipäätös voitaisiin tehdä vuoden 2022 lop
puun mennessä ja tuotanto alkaisi vuonna 2025.
Mahdollinen Oulun-investointi kohdistuisi laadukkaiden
vähähiilisten pakkausten segmenttiin, eli pakaste-, kylmä- ja
juomatuotteissa sekä esimerkiksi lääke- ja kosmetiikkapak
kauksissa käytettäviin kartonkeihin.
Stora Enson Packaging Materials -divisioonan johtaja
Hannu Kasurisen mukaan investointi auttaisi vastaamaan
kasvavaan asiakaskysyntään muovia korvaavissa elintarvi
kepakkauksissa. Siksi selvitetään mahdollisen muunnok
sen kannattavuutta ja sitä, kuinka synergiat hyödynnettäisiin
mahdollisimman hyvin nykyisen tuotannon kanssa ja saatai
siin näin luotua Ouluun nykyaikainen suuren mittaluokan
tehdas.
– Vahvan kysynnän lisäksi pystymme nojaamaan kokenee
seen tiimiin ja oppeihin Oulussa jo toteutetusta ensimmäisen
koneen tuotantosuunnan muutoksesta, joka on edellä asete
tuista kannattavuustavoitteista.
Mahdollinen tuotantosuunnan muutos kasvattaisi vuosit
taista liikevaihtoa arviolta noin 800 miljoonaa euroa kapa
siteetin täyskäytössä. Investointi käsittäisi entisen pape
rikoneen ja arkittamon muuntamisen, ja siihen kuuluisi
myös puunkäsittelyn uudistamista, valkaistua kemihierrettä
(BCTMP) valmistava laitos, biopolttoainekattila ja jätevesien
käsittelytekniikkaa.
Investoinnin pääomakustannukset olisivat arviolta lähes
miljardi euroa vuosina 2023–2026.
Muunnetun koneen vuosikapasiteetti olisi 750 000 tonnia
päällystettyä taivekartonkia, päällystettyä valkaisematonta
pintakartonkia ja muuta pintakartonkia.=
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Digitalisaatio, energiamurros ja
bioteollisuuden kasvu edellyttävät
uudenlaista tapaa elää, työskennellä,
tuottaa ja kuluttaa. Me AFRYllä autamme
ratkaisemaan muutokseen liittyviä
haasteita ja kehitämme parhaat ratkaisut,
jotka palvelevat asiakkaitamme sekä
laajemmin yhteiskuntaa.
Teollisuus siirtyy yhä enemmän digitaalisiin
ratkaisuihin. AFRYllä yhdistyy syvä
digitaalinen osaaminen ja laaja teollisuuden
prosessien ymmärrys. Näin kehitämme
ratkaisuja, jotka kantavat pitkälle
tulevaisuuteen. Toimimme Suomessa 28
paikkakunnalla, lähellä asiakkaitamme.
Ota yhteyttä ja rakenna kanssamme
kestävää tulevaisuutta!
afry.fi

Making Future

SHUTTERSTOCK

Kestäviä
ratkaisuja
tuleville
sukupolville

Metsälannoituksen
kustannuskriisi

M

etsien lannoituksessa on iso haaste, sillä mineraa
lilannotteiden hinnat lähes kolminkertaistuivat
syksyllä 2021. Syy on typpilannoitteiden raaka-
aineen, maakaasun nopeassa hinnannousussa.
Metsälannoituksen hyödyistä ollaan yleisesti yksimielisiä.
Se on nopea ja kustannustehokas tapa edistää hoidetun havu
puuvaltaisen kasvatusmetsän järeytymistä. Lannoitus on myös
ilmastoteko, sillä nopeammin kasvava puusto sitoo ilmasta
enemmän hiilidioksidia.
Tutkimusten mukaan hyvissä kangasmaiden havupuukoh
teissa lannoitukseen sijoitetulle rahalle saa noin 10–20 prosen
tin vuotuisen tuoton 7–8 vuodeksi yhdellä lannoituskerralla.
Tähän asti lannoittamisen kustannuksista vajaa puolet on
aiheutunut lannoitteesta ja loput kuljetuksesta, levityksestä ja
työn organisoinnista. Tilastojen mukaan kivennäismailla kas
vatuslannoituksen hehtaarikustannus on ollut 350 euron luok
kaa, mutta korkeimmilla lannoitehinnoilla se nousee nyt jopa
500 euroon. Samalla lannoituksen vuotuinen prosentuaalinen
tuotto puolittuu.
Tapion, VTT:n ja Luonnonvarakeskuksen Vastuulli
sella metsälannoituksella ilmastohyötyjä (VaMeLa) -hank
keen tavoitteena on selvittää esteet, jotka rajoittavat lannoi
tuksen käyttöä Suomen yksityismetsissä.
VTT:n erikoistutkija Jyrki Raitilan mukaan raju hinta
kehitys on jo keskeyttänyt monet hankkeet tai siirtänyt niitä
eteenpäin. Lannoitusten määrän on arvioitu romahtavan jopa
noin puoleen normaalista eri puolilla Suomea. Ja vaikka hinta
kehitykseen on jo reagoitu, on metsälannoitus kustannusten
nousun jälkeenkin varsin kannattava metsänparannustoimi
sisäisen koron ollessa viiden ja kymmenen prosentin välillä.
”Nähtäväksi jää, onko maakaasun hinnannousu ohimenevä
ilmiö ja miten lannoitteiden valmistuskustannukset kehitty
vät.”
VTT:n erikoistutkija Kirsi Korpijärvi huomauttaa, että tuh
kalannoitteiden kilpailukyky metsälannoituksessa on myös
kasvanut mineraalilannoitteiden hintojen noustua. Kaikki
muodostuvat puutuhkat eivät kuitenkaan ohjaudu lannoite
käyttöön, koska ne eivät täytä lannoitelainsäädännön vaati
muksia.
”Lisäksi haasteena ovat lannoitekäytön tuhkan tuottajalle
aiheuttamat kustannukset, jotka ovat usein maarakennuskäyt
töä korkeammat.”=

UUSIA VERSOJA

Jäljitettävälle premium-puulle on kysyntää
Traceable Tree on sovellus puun alkuperän jäljittämiseen. Puun
tuotantoketju metsästä kuluttajalle halutaan tuoda näkyväksi jokaiselle.
TEKSTI TUIJA HOLTTINEN KUVA SILVATRACE

on pal
velu, joka käyttää lohkoketjuteknologiaa
puun tuotantoketjun jokaisen vaiheen tal
lentamiseen. Alkuperän jäljittämistä käy
tetään sujuvasti jo esimerkiksi vaateja ruokateollisuudessa. Traceable Tree
-sovelluksen kehittäjät uskovat, että myös
puunkäyttäjät ovat entistä enemmän kiin
nostuneita tuntemaan käyttämänsä puun
alkuperän.
”Haluamme olla korjaamassa kohtaa
misongelmaa, jossa erilaiset puun käyttä
jät eivät koe löytävänsä haluamaansa spe
sifiä, hyvälaatuista puuta pienempimää
räiseen käyttöönsä. Markkinaa ylispuulle
ja luomupuulle olisi – vaikka tietynlaisena
premium-palveluna”, tarkentaa toimin
nanjohtaja Marianne Koppatz, joka on
yksi lohkoketjuteknologiaa hyödyntävän
Traceable Tree -palvelun kehittäjistä.
Traceable Tree -sovelluksen kehittä
neessä SilvaTracessa uskotaan, että kulut
tajia ja yrittäjiä kiinnostaa puun alkuperä;
kuka tämän puun on kasvattanut, mistä
se on tullut ja miten metsää on hoidettu.
Esimerkiksi huonekaluteollisuudessa
arvostettaisiin mahdollisuutta löytää hel
pommin tarpeisiin sopivaa tai erikoisem
paa kotimaista puuta vaikkapa puulajin
tai laadun perusteella. Traceable Tree tar
joaa puuta käyttäville yrityksille ja metsä
omistajille molempia palvelevan toimivan
verkoston.
Puun tietoja tuottava ja tietoja osallis
ten kesken jakava Traceable Tree -palvelu
haluaa antaa kuluttajalle mahdollisuuden

SILVATRACEN TRACEABLE TREE

valita. Samalla se tuottaa parempaa arvoa
puutuotteita valmistaville yrityksille ja
metsänomistajille. Palvelua rakennetaan
yhteistyössä tutkijoiden kanssa. Muun
muassa Jyväskylän yliopiston ja LUKEn
tutkijoiden tutkimusten perusteella puun
käyttäjälle voidaan sovelluksen avulla ker
toa tietoa vaikkapa metsän ekologisuu
desta, lahopuun määrästä tai muista kes
tävän kasvatuksen menetelmistä.
”Kuluttaja on valmis maksamaan luo
musta ja ekologisesta puusta. Kuinka pal
jon, se on hyvä kysymys, mutta tarjon
taa pitäisi olla myös yksilöllisemmälle
puulle. Kun haluttua, oikeanlaista, laa
dukasta puuta voidaan tarjota juuri sel
laista tarvitseville tahoille, puu pystytään
myös hinnoittelemaan paremmin”, Kop
patz uskoo.
”Meillä on käynnissä neuvottelut
metsäalan edelläkävijänä tunnetun Aari
Yhteismetsän kanssa, joka haluaa erottua
premium-palvelua tuottavana metsätoi
mijana, mutta rahoitusta tarvittaisiin, että
pääsisimme kunnolla osoittamaan palve
lun tarpeen ja toimivuuden”, Marianne
Koppatz sanoo.=

SILVATRACE
• SilvaTrace on kuuden aktiivisen toimijan
luoma yhteisö, jonka tekijöitä yhdistää
kestävä kehitys, paremman tulevaisuuden
luominen digitalisaation avulla.
• SilvaTrace aloitti toimintansa syksyllä
2019 ja on ottanut osaa useisiin
innovaatiokilpailuihin kuten Uusi Puu
-kilpailuun keväällä 2021.
traceabletree.fi

Traceable Tree
by SilvaTrace
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MAAILMALLA KOONNUT TUIJA HOLTTINEN KUVA SHUTTERSTOCK

ITÄVALLAN

pitkät perinteet puusta
ITÄVALLAN METSÄTEOLLISUUS

on vakaa ankkuri maan taloudelle. Aktiivinen ja jatkuvasti tulevaisuuteen suuntaava puuteollisuus edustaa maan arvoja,
perinteitä ja kansainvälisyyttä, se yhdistää
ilmastonsuojelun ja talouden sekä osoittaa innovaatiota ja osaamista.
Itävallan maapinta-alasta kaksi kolmannesta on vuoristoa. Lähes puolet
maa-alasta on metsää, ja maassa arvostetaan metsiä ja niiden hoitoa. Valtaosa Itävallan metsistä on yksityisomistuksessa
ja puualan yritykset ovat usein pieniä perheyrityksiä.

14
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Itävalta on puurakentamisen kärkimaita. Maa on johtava CLT-levyjen valmistaja, muun muassa Stora Enson kolmen
Itävallan CLT-tehtaiden vuotuinen tuotantokapasiteetti on noin 270 000 kuutiometriä.
Itävallan metsien tärkeimmät puulajit ovat kuusi, pyökki, mänty ja tammi.
Kuusen osuus pienenee metsissä ilmastonmuutoksen seurauksena, siksi Itävallassa tutkitaan muutoksiin paremmin
sopeutuvia kuusilajikkeita. Esimerkiksi
Pohjois-Amerikasta tuotu Douglas-kuusi
on menestynyt hyvin Euroopan lauhkeilla
leveysasteilla.

Maan puunjalostusteollisuus tuottaa muun muassa sahatavaraa, paperia
ja tuotteita puurakentamiseen. Puuteollisuudesta noin 70 prosenttia menee vientiin, etupäässä EU-maihin (77 prosenttia
vuonna 2020).
Raaka-aineiden turvaamista pidetään tärkeänä ilmastonmuutoksen ja jatkuvasti lisääntyvän kilpailun vuoksi. Myös
kestävää metsänhoitoa arvostetaan, sillä
luotettava ja suunnitelmallinen raakapuun ympärivuotinen saanti on tae puuteollisuuden menestykselle. raakapuun
saanti kotimaisesta metsätaloudesta puuteollisuudelle on tuotannon ja lisäarvon

Analyysi
ITÄVALTA NUMEROINA

ANTTI VILJAKAINEN

pääanalyytikko, Inderes

Itävallan metsien
pinta-ala on

4

miljoonaa hehtaaria.

48 %

Metsien
osuus on
Itävallan kokonaispintaalasta.

70 %

metsien
tuotosta menee vientiin.

perusta, joka mahdollistaa monipuolisen
ja monimuotoisen lisäarvoketjun. Itävallan
metsä- ja puuteollisuuden arvoketjussa
työskentelee yli 300 000 henkilöä.
Puu- ja metsäteollisuudella nähdään
Itävallassa iso rooli ilmastonsuojelussa.
Maan metsäteollisuus kehittää aktiivisella
tutkimus- ja kehitystyöllä puupohjaisia
vaihtoehtoja CO2- ja energiaintensiivisille
tuotteille ja materiaaleille.
Digitalisaatiota hyödynnetään suunnittelusta tehtaan toimitusprosessiin. Myös
logistiikassa halutaan yhdistetyillä kuljetuksilla vastata hallituksen ympäristö- ja
ilmastotavoitteisiin.=

Kartonkiosaamista ostamassa
on Suomen teollisuudella yksittäisenä markkinana hieman
vaikeasti hahmottuva. Osin siksi, että kyseessä on saksankielinen
Keski-Eurooppa ja Itävalta piiloutuu pienenä markkinana Saksan taakse
tai putoaa samaan markkinaan. Suomen viennin kannalta Itävalta on
myös logistisesti hankalassa kohdassa. Keskellä Eurooppaa, ilman
merenrantoja ja satamia.
Maasta käytiin kuitenkin Suomessa metsäteollisuusostoksilla viime
vuonna – Kotkamills myytiin elokuussa 2021 itävaltalaiselle MayrMelnhofille.
Myynti ei ollut yllätys, sillä yhtiö oli ollut pääomasijoittajan salkussa
jo pitkään. Tiedettiin, että yhtiölle haetaan toisenlaista omistuspohjaa.
Oli myös loogista, että uusi omistaja on teollisuusyritys, sillä sellainen
saa hankinnoistaan synergiaetuja ja pystyy maksamaan parhaan hinnan.
Ostajan tulo Suomen ulkopuolelta oli myös odotettavissa, sillä suo
malaisten metsäyhtiöiden strategioihin Kotkamills istui huonommin.
Uusi omistaja, noin 2,5 miljardin euron vuotuisen liikevaihdon
omaava itävaltalainen kartonkiyhtiö Mayr-Melnhof on merkittävä karton
gintuottaja ja pakkausvalmistaja Euroopassa. Yhtiö on ollut perinteisesti
vahva erityisesti kierrätyskartongin puolella. Kotkamillsin osto edustaakin
yhtiön halua vahvistaa asemaansa ensikuitukartongin valmistajana. Pari
vuotta sitten Mayr-Melnhofin toimitusjohtajaksi paperi- ja pakkausyhtiö
Mondi Groupin toimitusjohtajan paikalta tulleen Peter Oswaldin joh
dolla yhtiön strategiaa on muokattu kohti ensikuitukartongin tuotannon
lisäämistä.
Mayr-Melnhof on tehnyt muitakin ensikuitupohjaisen kartongin tuo
tannon lisäämiseen tähtääviä hankintoja. Yhtiö osti viime vuonna myös
International Paperilta Puolassa sijaitsevan Werk Kwidzynin paperi- ja
kartonkitehtaan.
Kartongin kysyntä lisääntyy pakkausten menekin kasvaessa ja ensi
kuidulla on pelissä vahvat kortit etenkin defensiivisillä ja vaativilla ruoka
pakkausmarkkinoilla.
Kierrätyskuidun suurimmat haasteet ovat painomustejäämistä johtu
vat tuoteturvallisuusriskit sekä korkealaatuisen kierrätyskuidun saata
vuuden heikkeneminen.=

ITÄVALTA
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LÄHIKUVASSA

Hyvä draivi kohti

KIERTOT
Hannu Kasurinen ei ole
koskaan ennen nähnyt yhtä
paljon positiivista yhteistyötä.
TEKSTI KATARIINA KRABBE
KUVAT MAGNUS FOND JA STORA ENSO

S

tora Enson pakkausmateriaaleista
vastaava johtaja Hannu Kasurinen
on työskennellyt liki kolmekymmentä
vuotta samassa yhtiössä. Ura alkoi
Kansallis-Osake-Pankissa.
”Asiakkaana oli Enso-Gutzeit-ni
minen firma, joka halusi sitten palkata minut rahoi
tushommiin”, hän kertoo.
Kasurinen aloitti vuonna 1993 Katajanokan pää
konttorissa, ja sieltä tie vei Hampuriin, Düsseldor
fiin ja lopulta Brysselin ja Lontoon kautta vuonna
2004 takaisin Suomeen.
”Jokaisessa firmassa pitää olla muutamia dino
sauruksia, jotka ymmärtävät, miksi asioita on tehty
niin kuin on tehty. Totta kai pitää olla myös

16
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ALOUTTA
i
Hannu Kasurinen
Pakkausmateriaaleista
vastaava johtaja,
Stora Enso
Koulutus:
kauppatieteiden maisteri,
Tampereen yliopisto
Perhe:
naimisissa, kaksi aikuista
tytärtä
Harrastukset:
Luonnon ja liikunnan yhdistäminen: talvella hiihto ja
laskettelu, kesällä pyöräily.
Metsäihmisten ”työsuhdehaittaetuna” metsästys.
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LÄHIKUVASSA

nöyryyttä tajuta, että moni asia voidaan
tehdä toisinkin”, hän sanoo.
Esimerkiksi kestävään kehitykseen tar
vitaan eteenpäin vievää visiota.
”Yhteiskunnalliset haasteet ovat ihan
erilaisia kuin ennen, ja meidän pitää miet
tiä, mikä meidän roolimme niissä on:
miten kiertotaloudesta, päästöjen mini
moimisesta ja biodiversiteetin parantami
sesta tehdään kilpailuetu. Eteenpäin pääs
tään parhaiten joukkueella, jossa on van
haa ja uutta”, hän sanoo.
VÄHEMMÄN MUOVIA

Kartonki ja paperi ovat parhaiten kierrä
tettyjä materiaaleja, ja iso osa niistä kier
rätetään jo nyt paremmin kuin mitä EU:n
tavoiterajat määrittävät.
”On myös tuotteita, joissa tarvitaan
eristäviä kerroksia, jotta elintarvikkeet
pysyvät tuoreina. Tällaiset elintarvikepak
kaukset ovat kierrätysasteeltaan mata
lampia”, Kasurinen sanoo.
Töitä on tehty paljon kahden asian
eteen: Fossiilipohjaisia eristekerroksia
on vähennetty ja kevennetty. Pitemmällä
aikavälillä fossiiliset eristeet on tarkoitus
korvata kokonaan.

18

PAPERI JA PUU | Creating Bioeconomy

Kestävään
kehitykseen tarvitaan
eteenpäin vievää
visiota.

”Pakkaukset ovat ominaisuuksiltaan
usein liiankin hyviä, joten kerroksen pak
suutta eli polyeteenin määrää voidaan
helposti vähentää, jopa puolittaa. Muovin
korvaaminen kokonaan on isompi tekno
loginen haaste.”
Kiertotalouden kannalta haastavinta
on ihmisten käyttäytyminen – esimerkiksi
kahvilasta mukaan napattu kartonkikuppi
päätyy tyhjennyttyään useimmiten ensim
mäiseen roskikseen.
”Teknisesti muovi ja kuidut saadaan
kyllä toisistaan irti. Haastavampaa on
saada puupohjaiset tuotteet kierrätettyinä
takaisin käsiimme.”
Stora Enso investoi Puolaan edis
tääkseen Itä- ja Keski-Euroopan neste
pakkauskartongin kierrätystä.

”Puolan tehtaalla pystytään erotta
maan kartonki-, muovi- ja alumiini
kerrokset, ja yhteistyökumppanimme pro
sessoivat ne niin, että kaikki jakeet saa
daan käyttöön.”
Kiertotalouden ketjut ovat moni
mutkaisia, ja kaikkien toimijoiden pitää
puhaltaa yhteen hiileen.
”Nyt on hyvä draivi, enkä koskaan
ennen ole nähnyt koko arvoketjussa näin
paljon positiivista yhteistyötä ja halua rat
koa ongelmia.”
UUSIA RATKAISUJA

Vesiliukoiset kemialliset yhdisteet, jotka
suihkutetaan kartongin pinnalle ohueksi,
muovikerroksen korvaavaksi päällys
teeksi, edistävät tuotteiden kierrätettä
vyyttä.
”Tällaiset päällysteet eivät ole täysin
muovittomia, mutta PE:tä niissä ei ole.
Tämän tyyppiset päällysteet hajoavat pik
kuhiljaa normaaleissa kierrätysproses
seissa”, Kasurinen kertoo.
Volyymit ovat vielä pieniä, ja tuotteille
tulee hintaa totuttua enemmän. Brän
dinomistajille vastuullisuus tuo kuiten
kin lisäarvoa, josta ollaan valmiita mak
samaan.

uran huippuhetket
1.
PAPERIKONEEN KÄÄNTÄMINEN

Nestepakkauspuolella kehitetään
yhdessä yhtiön Biomateriaalit-divisioo
nan kanssa ratkaisuja korvaamaan muovija alumiinikerroksia. Rinnakkain kehite
tään useita teknologisia konsepteja, joista
paras valitaan jatkoon.
”Pystymme esimerkiksi tekemään
mikrofibrilloidusta sellusta ohutta kalvoa,
jolla on kykyä pidättää nestettä ja happea.
Asiakkaamme saattavat vielä tehdä tuot
teeseen oman eristeensä lisäksi.”
VALTAVA KYSYNTÄBUUMI

Kuitupohjaisten pakkausten kysyntä on
kasvanut hurjasti parin vuoden ajan. Osa
siitä johtuu koronaelvytyksestä ja pande
mian aiheuttamasta kuluttajakäyttäyty
misen muutoksesta: esimerkiksi nettikau
pan ja ruoan kotiinkuljetuksen lisäänty
misestä.
”On vaikea sanoa, kuinka paljon
lisääntyneestä kysynnästä on elvytys
huumaa ja kuinka paljon sitä tukee siir
tymä muovipohjaisista pakkauksista puu
pohjaisiin. Ensimmäistä kertaa näyttää
siltä, että kuitupohjaisten pakkausmate
riaalien kysyntä on ohittanut muovipoh
jaisten tuotteiden kysynnän”, Kasurinen
sanoo. =

kraftlainerin eli aaltopahvin pintakartongin tuotantoon Oulun
tehtaalla oli onnistunut suoritus
joukkueeltamme. Se tehtiin vaikeissa olosuhteissa, pahimman
pandemian aikana, ja silti aikataulussa ja budjetissa pysyttiin.
Tehdas lähti teknisestikin heti
pyörimään hyvin.

Tavoitteena
ilmastopositiivisuus
STORA ENSON TAVOITTEENA on puolit-

taa hiilidioksidipäästönsä vuoteen 2030
mennessä. Kaikkien fossiilisten polttoaineiden käyttö lopetetaan ja energiaa
käytetään tehokkaammin.
”Esimerkiksi Oulun tehtaalla on vaihdettu turpeesta biohakkeeseen. Kiinassa
ja Puolassa käytetään vielä kivihiiltä, ja
joudumme tekemään paljon investointeja, jotta tavoitteeseen päästään”, Hannu
Kasurinen sanoo.
”Investoinnit suunnitellaan kuitenkin
osana kokonaiskehittämistä, eli päästövähennyksiin päästään samalla vaivalla
ja rahalla. Erikseen tehtyinä ne tulisivat
kalliiksi.”
Vuoteen 2050 mennessä tavoitteena
on nettopositiivisuus.
”Emme vielä edes tiedä kaikkia
keinoja, mutta haluamme kutsua koko
arvoketjumme yhteiseen tavoitteeseen.
Ratkaisemme ongelmia askel kerrallaan.”

2.
KAUPALLISET NEUVOTTELUT

isoimpien asiakkaiden kanssa
voivat kestää vuosia ja ne ovat
aika kuluttavia. Usean vuoden
jättidiilien arvo on merkittävä
yhtiölle. On aina juhlimisen
arvoista, kun tällaisista neuvotteluista tulee ulos niin, että on
saanut suurin piirtein, mitä on
halunnut, ja asiakaskin vielä hymyilee ja bisnes jatkuu.

3.
KESTÄVÄ KEHITYS ja johtajuus

siinä. Meillä on lähdetty todella nopeasti miettimään uusia
ratkaisuja ja miten tuotteita ja
kierrätystä saadaan parannettua.
Isot brändinomistajat kysyvät
neuvoja meiltä.
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POHJOINEN
TEOLLISUUS
2022

REKISTERÖIDY
JA LATAA ILMAINEN
MESSULIPPU
pohjoinenteollisuus.fi

Tervetuloa
teollisuuden
suurtapahtumaan
Ouluun 18.–19.5.2022

Ohjelmalavalla mm.:
Pekka Paganus, SSAB Eurooppa

Matti Malkamäki, Hycamite TCD Technologies Oy
Jukka Leskelä, Energiateollisuus ry

Pekka Suomela, Kaivosteollisuus ry

Tänä vuonna messujen kantava teema on
Pohjoisen menestyksen tekijät
Ouluhallissa järjestettävien messujen aikana kuulemme ajankohtaisia puheenvuoroja ja
näemme mielenkiintoisia tuoteuutuuksia. Kaksipäiväisen tapahtuman aiheet käsittelevät
pohjoisen Suomen teollisuuden tulevaisuutta, kasvua ja elinvoimaa eri näkökulmista. Pääsemme
sukeltamaan syvälle ajankohtaisiin teemoihin, kuten kestävään kehitykseen, pohjoisen Suomen
suurhankkeisiin, kaivosteollisuuteen sekä kunnossapidon tulevaisuuteen. Ensimmäisenä
messupäivänä järjestetään kaikille avoin B2B matchmaking -verkostoitumistapahtuma.
Tutustu messujen ohjelmaan ja rekisteröidy tapahtumaan osoitteessa pohjoinenteollisuus.fi
Nähdään Oulussa!

pohjoinenteollisuus.fi

#pote22
#pote22

MINUN VISIONI

Ammattirakenteet muuttuvat
– mitä töitä jää jäljelle?

S

uomen työmarkkinat ovat polarisoituneet
viime vuosikymmenien aikana voimak
kaasti. Työmarkkinoiden polarisoitumi
sella tarkoitetaan ammattirakenteen jakau
tumista aiempaa selvemmin matala- ja korkeapalkkai
siin töihin. Samaan aikaan erityisesti keskipalkkaisten
ammattien osuus työmarkkinoilla tarjolla olevasta työ
voimasta on vähentynyt. Puhutaan
kin supistuvasta keskiluokasta.
Ammattirakenteen jakautumi
sen syiksi on laskettu teollisuuden
rakennemuutos, teknologinen kehi
tys, väestön ikääntyminen, palve
luhyödykkeiden kysynnän kasvu ja
toimintojen ulkoistaminen. Erityi
sesti teknologinen kehitys on johta
nut siihen, että koneilla on korvattu
rutiininomaista työtä esimerkiksi
toimisto-, prosessi- ja valmistus
työstä. Metsurien ammattiryhmä on
hyvä esimerkki koneiden kapinasta.
Vielä 1970-luvulla Suomen metsissä
työskenteli noin 100 000 metsu
ria. Puunkorjuun koneellistumisen
myötä määrä on supistunut muuta
maan tuhanteen.
Myös ulkoistaminen on syrjäyttä
nyt kotimaassa sellaisia toimintoja,
jotka eivät ole sidottuja maantieteel
lisesti tiettyyn paikkaan. Tässä suh
teessa monet metsäteollisuustyöt
ovatkin turvassa, vaikkakin abstrak
teja asiantuntijatöitä voi tehdä ulkomailta käsin.
Erilaisten palvelualojen tuottamien hyödykkeiden
kysynnän kasvu puolestaan heijastelee paitsi väestön
ikääntymistä myös tulojen kasvua. Näitä palveluita ovat
esimerkiksi kauneus-, terveys- ja siivouspalvelut sekä
ulkoistettu puutarhanhoito.
Korkean osaamisen ammattilaisilla – kuten tutki
joilla ja tiettyjen alojen insinööreillä – ei liene ammatti

rakenteiden muutoksessa hätäpäivää. Monet asiantuntija
työt kulkevat yleensä käsi kädessä teknologisten taitojen
kanssa ja korkean osaamisen asiantuntijat pystyvät hyö
dyntämään teknologiaa omassa työssään. Toisaalta asian
tuntijoita tarvitaan myös uuden teknologian luomiseksi.
Huojentava uutinen on se, että Suomen työmarkkinat
ovat sopeutuneet yllättävän hyvin ammattirakenteiden
muutokseen. Robotisaatio ei ole johta
nut massatyöttömyyteen. Ammattiraken
teen muutos kuitenkin oletettavasti kiih
tyy tulevaisuudessa, joten yhteiskunnan
tulee reagoida siihen nopeasti. Yksi keino
on ottaa huomioon työn kysynnän ja tar
jonnan tasapaino tulevaisuudessa.
Työmarkkinoilla on jo nyt havaittu
kaksi ominaisuutta, joiden merkitys on
ajan myötä vain korostunut. Nämä ovat
sosiaaliset taidot ja matemaattiset taidot.
Lisäksi työmarkkinoilla tarvitaan jousta
vuutta, sillä työ voi olla hyvin monimuo
toista. Työtä ei välttämättä tehdä yhdessä
paikassa, eivätkä tulotkaan tule yhdestä
lähteestä.
Työn murrokseen varautumisessa
avainasemassa on koulutuspolitiikka ja
jatkuva oppiminen. Koulutuspaikkojen
uudelleenkohdentumisen pitäisikin vas
tata enemmän tulevaisuuden työmarkki
nanäkymiä. Tilastojen mukaan jopa kol
masosa työn murroksessa työpaikkansa
menettäneistä on ollut vain perusasteen
koulutuksen varassa. Tähän ryhmään on
vaikea kohdentaa aikuis- tai muuntokoulutusta. On tär
keää, että tulevaisuudessa kukaan ei enää jää perusasteen
koulutuksen varaan. Oppivelvollisuusiän nostaminen
onkin yksi vastaus tähän ongelmaan.

”Metsurien
ammattiryhmä
on hyvä esimerkki
koneiden
kapinasta.”

TERHI MACZULSKIJ
tutkimuspäällikkö
ETLA

KUVA ETLA
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SELLULOOSASTA
KAIUTTIMIEN KOTELOITA
JA KÄNNYKÄN KUORIA
VTT:n koordinoimassa kansainvälisessä NOVUM-projektissa kehitettiin selluloosasta
biopohjaisia materiaaleja komponenttien valmistukseen. 3D-tulostettavilla ja
ruiskuvalettavilla materiaaleilla on muovin korvaajana monenlaisia mahdollisuuksia.
TEKSTI MINNA SAANO KUVAT VTT

”N

yt kun projekti on päätty
mässä, meillä on uniikki
selluloosapohjainen
3D-tulostettava ja ruis
kuvalettava materiaali
sekä uniikki pilottilinja. Tällä automaatti
sella 3D-tulostuslinjalla voidaan demonst
roida, miten kehittämästämme materi
aalista valmistetaan biopohjaisia kompo
nentteja.”
Näin summaa VTT:n teknologiapääl
likkö Heli Kangas neljä ja puoli vuotta
kestäneen, maaliskuussa päättyvän
NOVUM-projektin tuloksia. Hankkeen
tarkoituksena oli kehittää raaka-aineita ja
valmistusmenetelmiä selluloosapohjais
ten sähköeristyskomponenttien valmis
tukseen ja sovelluksiin.
NOVUM-projektia koordinoi VTT, ja
siihen osallistui yhdeksän partneria vii
destä eri maasta. Rahoittajana toimi
Euroopan komissio.
SELLUSTA LÄMPÖMUOVAUTUVA

Hanke sai alkusysäyksen vuonna 2016.
”Teknologiayritys ABB valmistaa säh
köeristekomponentteja tehtaalle arkkeina
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tuotavasta erikoissellusta. Kulloistakin
valmistettavaa komponenttia varten teh
dään metallinen muotti – joskus tarvitaan
muotti vain yhtä kappaletta varten. Val
mistusprosessissa on 11 vaihetta, ja työ
tehdään täysin käsin. Yrityksessä oli pit
kään ajateltu, että prosessia pitäisi tehos
taa, saada se lyhyemmäksi ja automaat
tiseksi. Ajatuksissa oli 3D-tulostus”, Heli
Kangas kertoo.
Krakovassa Puolassa, ABB:n tutki
muskeskuksessa selvitettiin, kuka osaisi
3D-tulostaa selluloosaa. Löytyi VTT Suo
mesta.
”Meillä tulostusta oli jonkin verran
kokeiltu, mutta kovin pitkällä siinä ei
vielä oltu. Yleisimpiä 3D-tulostusmene
telmiä käytettäessä sellun täytyy olla ter
moplastinen eli lämpömuovautuva. Koska
sellu ei termoplastinen ole, oli mietittävä,
miten siitä sellainen saadaan. Samalla,
kun alettiin kehittää menetelmää 3D-tu
lostukseen, aloitettiin myös materiaalin
kehitys.”
Hanke saatiin käyntiin ja nyt, neljä ja
puoli vuotta myöhemmin, on kehitystyön
lopputuloksena aikaansaatu 100-prosent

tisesti biopohjainen termoplastinen sellu
loosakomposiitti, joka sisältää jopa 70
prosenttia selluloosaa. Tämän materiaalin
3D-tulostuksen demonstraatiota varten
on tänä vuonna rakennettu automaatti
nen pilottilinja Brinter Oy:n tiloihin Tur
kuun.
”Näemme, että materiaalilla on paljon
käyttöä muovin korvaajana. Monikäyttöi
sen materiaalista tekee se, että se soveltuu
hyvinkin monimutkaisia muotoja käsittä
vien yksittäiskappaleiden 3D-tulostukseen
sekä pitempien sarjojen ruiskuvaluihin.”
AUTO- JA MERITEOLLISUUDEN
KIINNOSTUS

Hankkeen aikana on tapahtunut paljon.
ABB, joka yrityskaupan seurauksena on
nykyään Hitachi Energy, ei ole enää ainoa
loppukäyttäjä, vaan mukaan on tullut
autoteollisuus, Fiatin tutkimuskeskus Ita
liasta sekä meriteollisuus, Meyer Turku
Suomesta.
Autoteollisuuden intressi selluloosa
pohjaista materiaalia kohtaan on kiris
tyvä lainsäädäntö; autoissa käytettä
vien materiaalien täytyy olla pitkälti vih

100-prosenttisesti
biopohjainen termoplastinen
selluloosakomposiitti
sisältää jopa 70 prosenttia
selluloosaa.

reitä, joko kierrätettäviä tai biopohjaisia.
Uutta materiaalia on menestyksekkäästi
testattu autojen kojelautojen valmistuk
sessa. Etuna on ruiskuvalumahdollisuus,
jolloin päästään suurempiin sarjoihin.
Meriteollisuuden kiinnostus koh
distuu erilaisten kampanjaelementtien,
kuten kalusteiden, valmistukseen. Ele
mentit voidaan 3D-tulostaa kampanjaa
varten, ja kun ne ovat tehtävänsä tehneet,

voidaan materiaali paikallisesti kierrättää
käyttämällä se uuteen elementtiin.
MONIPUOLISET MAHDOLLISUUDET

Uusi selluloosapohjainen materiaali pär
jää hyvin verrattuna kaupallisiin biopoh
jaisiin 3D-tulostettaviin materiaaleihin.
Sen etuna on, että komponentit voidaan
murskata ja tulostaa uudestaan saman
tien, materiaalia ei tarvitse lämmittää

uudelleen tai sulatella. Valmistus ei myös
kään tarvitse uusia investointeja, vaan se
voidaan tehdä olemassa olevilla laitteilla.
”Muovin korvaajana materiaalista on
mahdollista valmistaa esimerkiksi erilai
sia suojapakkauksia arvokkaille tuotteille
kuten kelloille, kestävän kehityksen mukai
sia leikkikaluja, kodinelektroniikan kuoria,
kuten kaiuttimien kotelointeja tai känny
kän osia”, kaavailee Kangas.
”Joustopakkaamiseen materiaali ei
sovellu, mutta muuten komponenttien
keventäminen ja biopohjaisuus, esimer
kiksi kuljetusteollisuudessa, tulee kysy
mykseen. Uusiin käyttökohteisiin resep
tiikkaa täytyy hieman optimoida, mutta se
on täysin tehtävissä.”
Monivaiheinen hanke, joka kohtasi mat
kan varrella niin Brexitin, koronarajoituk
set kuin muutaman partnerin konkurssin
kin, on sitkeydellä saatu onnistuneesti lop
pusuoralle. Lopputulos on se, mitä tavoi
teltiinkin.
”Toiveena on nyt, että materiaali ja
menetelmä herättäisivät kaupallista kiin
nostusta. Tässä on hyvä mahdollisuus läh
teä kehittämään monenlaisia tuotteita”,
Heli Kangas sanoo.=
PAPERI JA PUU | Creating Bioeconomy
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DIGITALISAATIO
VAHVASTI LÄSNÄ
METSÄKONEENKULJETTAJAN
ARJESSA
Verkkoyhteydellä ja tietokoneella on
hakkuukoneenkuljettajan työssä keskeinen rooli.
Työmääräykset tulevat suoraan työkoneen
tietokoneelle ja raportti työvuoron tehdyistä
töistä lähtee sähköisesti eteenpäin.
TEKSTI TUOMAS LEHTONEN KUVAT MIKKO VÄHÄNIITTY

24

PAPERI JA PUU | Creating Bioeconomy

Petri Lahtisen toimisto on kattavasti varusteltu.
Hyvän työtuolin ja ilmastoinnin ohella koneessa on
muun muassa jääkaappi ja minikokoinen uuni.
PAPERI JA PUU | Creating Bioeconomy
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Kaikki hakkuukoneen liikkeet tallentuvat tietokoneen karttaohjelmaan.

M

etsä-Jokeri Oy:n hakkuukoneenkuljet
taja Petri Lahtisen herätyskello kilah
taa ennen kello viittä aamulla. Jyväsky
län Nyrölän kodista on matkaa Uurais
ten Höytiälle sijaitsevalle työmaalle vain
kymmenisen kilometriä. Heräämisen voi
siis venyttää hieman tavanomaista myöhempään.
Lahtinen pukeutuu ripeästi, kaataa tuoreen kahvin termariin
ja nappaa illalla valmistetut eväät jääkaapista. Avovaimo sekä
perheen 5- ja 10-vuotiaat pojat nukkuvat vielä autuaasti, kun
Lahtinen kääntää Toyota Hiluxin omakotitalon liittymästä tielle.
Höytiällä Lahtista odottaa toiseen harvennusvaiheeseensa
ennättänyt metsäkuvio. Sen puusto on nähnyt maailman menoa
puolen vuosisadan verran. Lahtisen 26 tonnia painava työkaveri,
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Ponssen Scorpion King on siirretty edellisenä päivänä paikalle
lavettiautolla.
Lahtisen aamuvuorot starttaavat viimeistään aamukuudelta
ja päättyvät vuoronvaihtoon kello 14 tietämissä. Iltavuorolaisen
työsarka jatkuu puolille öin.
”Käynnistän hakkuukoneen Webaston kotoa lähtiessäni
mobiilisovelluksella, joten moottori on lämpimänä työmaalle
päästyäni. Ennen töihin ryhtymistä liikuttelen vielä konetta ja
puomia verkalleen, jotta saan öljyn lämpenemään”, Lahtinen
kertoo.
TIETOKONE TALLENTAA HAKKUUKONEEN LIIKKEET

Hakkuukoneenkuljettajan työpiste sijaitsee maasta katsottuna
varsin korkealla ja hytissä riittää lasipintaa, joten näkymät met

Tietokoneen
karttaohjelma
varoittaa myös
säästettävistä
luontokohteista.
Hakkuupään rasvaus rasvaprässillä kuuluu
Petri Lahtisen päivittäisiin rutiineihin.

kulkemat ajoreitit eli ajourat tallentuvat automaattisesti tietoko
neen muistiin. Tarvittaessa Lahtinen voi tehdä myös manuaali
sia kirjauksia karttaohjelmaan. Esimerkiksi päätehakkuissa sääs
töpuiden sijainnit merkitään kartalle. Tallennetut tiedot siirtyvät
automaattisesti työkohteesta tehtävään loppuraporttiin.
AUTOMAATIO HELPOTTAA KUSKIN TYÖTÄ

sämaisemaan ovat esteettömät. Lahtinen istahtaa viimeisen
päälle ergonomiseen, valvomotuolia muistuttavaan valtaistui
meensa ja napsauttaa hytin etuosaan integroidun tietokoneen
päälle. Verkkoyhteydellä ja tietokoneella on Lahtisen työssä kes
keinen rooli.
”Uuden työmaan alkaessa siirrän WoodForce-ohjelmistolta
työmaata koskevat karttatiedot, työohjeet sekä puutavaralajei
hin liittyvät tiedot tietokoneen muistiin. Päivän aikana mitta
laite tallentaa käsitellyt runkomäärät ja puukuutiot puulajikoh
taisesti. Kun vuoroni päättyy, lähetän tiedot WoodForceen, josta
ne ovat sekä esimieheni että metsäyhtiön nähtävissä.”
Tietokoneen karttaohjelma ohjaa kuljettajan työskentelyä. Se
muun muassa näyttää kuvion rajat ja maan muodot sekä varoit
taa esimerkiksi säästettävistä luontokohteista. Hakkuukoneen

Lahtinen suunnittelee uudella työmaalla ensiksi ajourat. Hän
huomioi suunnittelussa maastonmuodot, korkeuskäyrät ja maas
ton kantavuuden sekä reitin metsätien varteen sijoittuvalle puun
varastointipaikalle. Fiksu ajourasuunnittelu helpottaa kaade
tut puut keräävän ajokoneen työtä ja vähentää metsänpohjalle
aiheutuvaa rasitusta.
Lahtinen käskyttää hakkuukonetta istuimen käsinojiin sijoi
tettujen joystickin näköisten kahvojen avulla. Kahvoja liikutte
lemalla Lahtinen ohjaa koneen puomiin kiinnitetyn hakkuupään
kaadettavan puun luo. Nappien painalluksilla hän ohjeistaa hak
kuupäätä käymään kiinni puuhun sekä sahaamaan, karsimaan ja
katkomaan rungon. Yhden vuoron aikana metsäkone ennättää
kaataa työkohteen haastavuudesta riippuen 300–1 000 puuta.
”Kun puu on kaadettu, valitsen puulajin manuaalisesti.
Tämän jälkeen kone määrittelee automaattisesti puunrungon
sopivat katkaisukohdat. Perusteena kone käyttää tietokoneelle
ennakkoon määriteltyjä puutavaran tavoitemittoja. Minun teh
tävänäni on arvioida puun laatu ja päättää katkaistaanko runko
koneen ehdottamasta kohdasta. Tarvittaessa siirrän katkaisu
kohtaa ja poistan rungosta huonoja osia”, Lahtinen kertoo.
Kahdeksalla järeällä pyörällä ja kantavuutta parantavilla
metalliteloilla varustettu Scorpion etenee syvässä lumessa yllät
tävän ketterästi. Sen puomi yltää poimimaan puita noin kymme
nen metrin säteeltä. Käsitellyt rungot Lahtinen asettelee omiin
kasoihinsa puulajin ja tavaralajin mukaan.
”Metsänomistajan toiveet toimivat työtä ohjaavana punai
sena lankana. Harvennuksissa kaadetaan yleensä huonoin puuai
nes ja parhaat puut jätetään järeytymään tukeiksi. ”
120 DEKKARIA VUODESSA

Lahtinen on viihtynyt metsätöissä vuodesta 2004 lähtien. Tuol
loin hän valmistui Jämsänkoskelta Gradian metsäoppilaitoksesta
PAPERI JA PUU | Creating Bioeconomy
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Ponssen keskiraskas hakkuupää ei aikaile kuitupuun karsimisessa.

metsäkoneenkuljettajaksi. Kokenutta miestä motivoi työssä
oman kädenjäljen näkeminen ja metsän rikkumaton rauha. Työn
lomassa ennättää myös nauttia kulttuurista.
”Kuuntelen työn lomassa äänikirjoja. Viime vuonna kuunte
lin noin 120 dekkaria ja tänäkin vuonna on jo 12. kirja menossa.
Ihan kaikki juonenkäänteet eivät kyllä jää mieleen, kun työ vaatii
koko ajan tarkkaavaisuutta, Lahtinen sanoo.
Koko työvuoroaan Lahtinen ei istu koneen ohjaamossa. Päi
vän askareisiin kuuluu joukko valmistelevia työtehtäviä sekä
koneen huoltotöitä. Muutaman kerran viikossa Lahtinen tarkas
taa koneen mittalaitteen tarkkuuden vertaamalla mittaustulok
sia mittasaksilla saatuihin arvoihin.
”Rikkoutuneen tai tylsyneen teräketjun vaihto on tarpeen
yleensä 1–2 kertaa työvuorossa. Harvennushakkuilla pyrin teke

mään kerran työvuoron aikana koealamittauksia koneen
puomin avulla. Näin varmistan metsään jäävän puuston sopivan
tiheyden. Ennen kotiin lähtöä rasvaan vielä hakkuupään rasvani
pat sekä täytän teräöljysäiliön, puiden merkintään käytettävien
väriaineiden säiliöt ja koneen polttoainetankin. Työvuorossa
polttoainetta kuluu noin 150 litraa”, Lahtinen luettelee.
Kun iltavuoroon saapuva kollega on karauttanut autonsa
työmaan parkkiin, antaa Lahtinen lyhyen suullisen raportin
aamuvuoron aikaansaannoksista. Sen jälkeen Hiluxin on aika
kuljettaa täyden työpuhteen suorittanut metsäkonekuski
vapaa-ajanviettoon. Kotimatkalla Lahtinen vielä poikkeaa huol
toasemalle täyttämään avolavalla hölskyvän säiliön polttoöljyllä.
Sen voimin ”skorpionikuningas” jaksaa taas urakoida Lahtisen
kaverina seuraavan aamun sarastaessa.=

Digitaalisuus tehostaa metsäyhtiön ja urakoitsijan yhteistyötä

M

etsä-Jokeri Oy on maatalossa
aikuiseksi varttuneen Jouko Suonsaaren perustama yritys. Maa- ja
metsätöitä Suonsaari on tehnyt ammatikseen
80-luvun alusta lähtien. Metsätöihin erikoistuneen Jouko Suonsaari Ky:n hän perusti vuonna
1991. Yritys vaihtoi nimensä ja yhtiömuotonsa
Metsä-Jokeri Oy:ksi vuonna 1994.
Puun ja energiapuun korjuuseen keskittynyt Metsä-Jokeri työskentelee pääasiassa
Metsä Groupin ostamissa leimikoissa Jyväskylän seudulla. Yritys työllistää yrittäjän lisäksi 14
työntekijää. Töitä paiskitaan kolmen hakkuuko-
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neen ja neljän ajokoneen voimin.
Suonsaaren mukaan digitalisaatio on
muuttanut niin hakkuu- ja ajokonekuskien työtä kuin työn vastaanottamista ja suunnittelua.
Ennen urakoitsija tapasi metsäyhtiön edustajia
vähintään kuukausittain. Nyt metsäyhtiö lähettää tiedot harvennettavista ja hakattavista
leimikoista sekä sahojen ja sellutehtaiden
materiaalitarpeesta WoodForce -ohjelmistolla.
Tietoja voidaan tarvittaessa täydentää puhelimitse.
Asiakkaalta tulleiden tietojen pohjalta
Suonsaari jakaa ja aikatauluttaa työmaat

työkoneille WoodForcella. Hän tekee myös
ennakkoilmoituksen hakkuista metsänomistajille. Jatkuvalla määräseurannalla Suonsaari
varmistaa, että laitosten kuukausittaiset materiaalitarpeet täyttyvät.
Metsä Group on määritellyt työtavat ja
laatuvaatimukset, joita urakoitsijat sitoutuvat
noudattamaan. Metsä-Jokerin käytössä on
Metsä Groupin Toimittajaverkko -portaali, joka
sisältää muun muassa ohje- ja koulutusmateriaaleja. Portaalia voidaan hyödyntää esimerkiksi
uusien työntekijöiden perehdyttämiseen.

Metsäteollisuus
näyttää digisuuntaa
Digitalisaation terävin kärki on metsässä, sanoo Vice President,
Smart Site & Digitalisation Heikki Jääskeläinen AFRYstä.
TEKSTI ANTTI KIRVES KUVAT ANTTI KIRVES JA MIKKO VÄHÄNIITTY

”M

aailma on ollut aika
digitaalinen koko
ammatillisen urani ajan,
mutta nimenomaan
metsäteollisuus on aina ollut se teollisuu
den ala, jossa kokeillaan kaikki innovatii
visuuden kärjet. Kyllä minä pidän metsä
teollisuutta edelleen suunnannäyttäjänä”,
Heikki Jääskeläinen sanoo.

Jääskeläisellä on neljännesvuosisadan
mittainen historia automaation ja digita
lisaation parissa ja näköalapaikka kaikkiin
teollisuudenaloihin.
”Puunkorjuussa, sahalla sekä sellun
ja kartongin tekemisessä on omat tar
peensa, mutta kaikki ne kaipaavat tuotan
toon kestävän kehityksen mukaista tehok
kuutta, kustannuksiin säästöä, tekemi

”Digitalisaation
hyödyntäminen vaatii
myös uudenlaista
johtamista, sillä dataa
ei voi johtaa niin kuin
ihmistä.”
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”Metsäkoneista ja kuljetuksesta saatava data voidaan
yhdistää muuhun dataan ja optimoida tuotantoa edelleen.”
seen optimointia ja laatuun parannusta.
Näissä digitalisaatio ja automaatio autta
vat”, Jääskeläinen sanoo.
Hänen mukaansa kaikkia alalla kiin
nostaa nyt datan kerääminen. Eroja on
data-analytiikan hyödyntämisen tasossa.
”Osa kerää dataa, jota analysoidaan
ja joka sen jälkeen menee ihmiselle, joka
tekee sitten päätöksen siitä, käytetäänkö
se data hyödyksi vai ei. Toiset taas ovat jo
niin pitkällä, että antavat tekoälyn päät
tää myös jatkotoimet ilman ihmisiä siinä
välissä. Kerätyn datan analytiikkaa käyte
tään suoraan päätöksenteossa, eikä sitä
alisteta enää ihmisen päätettäväksi.”
Automatiikan avulla halutaan eroon
bulkkityöstä. Voitaisiinko laitoksista
tehdä nykyistä autonomisempia automa
tisoimalla ja keskittämällä toimintoja?
”Tähän suuntaan maailma näyt
tää olevan menossa. Energia-alallakin
moni yhtiö ajaa yhdestä keskusvalvo
mosta käsin kaikkia tuotantolaitoksiaan,
jotka voivat olla täysin miehittämättö
miä ja vaikka eri puolilla Eurooppaa. Lai
tokseen mennään paikan päälle vain,
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kun tulee vika tai muu huomiota vaativa
tilanne. Tämä on ehkä nyt tulossa myös
metsäteollisuuteen. Osaajapula ja palkko
jen karkaaminen ajavat alaa miettimään
sitä, miten asiat kannattaa fiksusti tehdä”,
Jääskeläinen sanoo.
Yleisesti ottaen sellu- ja kartonkiteol
lisuus on hänen mukaansa automaatiossa
muuta metsäalaa pitemmällä. Poikkeuk
siakin on, esimerkiksi äärimmäisen pit
källe automatisoituja sahalinjoja, joissa
koneet tekevät jatkuvasti päätöksiä jo nyt.
On myös sellu- ja kartonkitehtaita, joissa
vuoromestari päättää edelleen kaikesta
tehtaan operoinnista.
Koko ajan kehittyy se, mitä kaikkea
pystytään automatisoimaan ja miten tie
toa pystytään hyödyntämään. Monissa
paikoissa voidaan jo hyvin käyttää 5G:tä
kaapeloinnin korvikkeena.
”5G ja IoT eli esineiden internet anta
vat vauhtia datan keruuseen liikkuvista ja
kaukana muusta prosessista olevista koh
teista. Samalla kokonaisuuteen saadaan
mukaan varsinaisen tuotannon ulkopuo
lisia asioita kuten ihmisten ja tavaroiden

paikantamiseen liittyviä järjestelmiä. 5G
mahdollistaa myös tiedonkeruun tuotan
non sivuvirroista tehdasalueen ulkopuo
lella. Esimerkiksi metsäkoneista ja kul
jetuksesta saatava data voidaan yhdistää
automaatio- ja muista järjestelmistä saa
tavaan dataan ja sitten optimoida tuotan
toa edelleen”, Jääskeläinen sanoo.
Eksaktia mittausdataa analysoimalla ja
vertaamalla sitä suunnitteludataan sekä
historiatietoihin pystytään muun muassa
ennakoimaan poikkeavia tilanteita, varau
tumaan riittävillä resursseilla ja tarvit
taessa ajamaan laitos turvalliseen tilaan
ennen kuin mitään vakavaa tapahtuu.
Kun kerättyä dataa hyödynnetään pää
töksenteossa, kysymys on lopulta enää
vain siitä, kuinka paljon valtaa annetaan
koneelle.
”Se on yrityskulttuuriasia. Digitalisaa
tion hyödyntäminen vaatii myös johta
miselta uudenlaista perspektiiviä. Dataa
ei voi johtaa niin kuin ihmistä. Tässä on
mielestäni valtava potentiaali, jota ei ole
vielä hyödynnetty”, Jääskeläinen sanoo.
=

Teknologia on mahdollistaja
Digitaalisuus on kansantaloudellisesti heikko tuottavuuden nostaja,
sillä teknologia on vain väline, joka on käytössä kaikilla.
TEKSTI JAAKKO LIIKANEN KUVAT MIKKO VÄHÄNIITTY JA AALTO-YLIOPISTO

Y

ritys- ja toimialakohtaisesti
tilanne on erilainen. Mutta
silloin korostuu erityisesti
johtaminen.
”Mitä enemmän teknologiaa käy
tämme, sitä vähemmän tuottavuus kas
vaa. Viimeistään 1980-luvulta lähtien digi
taalisuuteen on investoitu valtavia sum
mia. Sittemmin ovat tulleet muun muassa
alustatalous ja tekoälyratkaisut. Brutto
kansantuote ei ole silti kasvanut siinä
määrin kuin voisi olettaa”, sanoo joh
tava tutkija Kari Hiekkanen Aalto-yli
opistosta.
Digitaalista johtamista tutkivan Hiek
kasen mukaan paradoksi on tunnettu aka
teemisessa tutkimuksessa jo yli 30 vuotta.
”Tutkijana huomaa selkeästi, että
uusille järjestelmille asetetaan kovia toi
minnan tehostusodotuksia. Mutta niin ei
automaattisesti käy, sillä järjestelmät ovat
pakollinen elementti, joten niiden tuoma
kilpailuetukin on ohimenevä. Teknolo
giaan on investoitava koska muutkin teke
vät niin.”
TOIMIALOJEN MUUTOKSEN VÄLINE

Hiekkanen huomauttaa tarkastelevansa
teknologian ja tuottavuuden suhdetta
kansantalouden tasolla. Yksittäisissä yri
tyksissä ja osin toimialoittainkin tarkas
teltuna tilanne voi olla erilainen. Joissain
organisaatioissa digitaalisuutta osataan
hyödyntää omien liiketoimintastrategioi
den toteuttamisessa paremmin kuin toi
sissa. Silloin korostuu erityisesti organi
saation johtaminen.

Kari Hiekkanen tutkii Aaltoyliopistossa digitaalista johtamista.
Hiekkasen mukaan digitalisaatiota
kannattaakin tarkastella laajemmin ennen
muuta välineistönä, joka mahdollistaa toi
mialarakenteiden muutokset.
”Esimerkiksi 2000-luvun alussa elet
tiin dotcom-huumaa. Silloin rakennettiin
suuret määrät teknologiavetoisia palve
luita, joita kuluttajat eivät olleet oppineet
käyttämään. Esimerkiksi sopii vaatteiden
myynti verkossa. Sitten kun ihmiset oppi
vat, kuluttajakäyttäytyminen muuttui.
Mutta aikaa kului kymmenisen vuotta.
Sinä ajassa moni alan pioneeri ehti aloit
taa, hakata päätään seinään ja lopettaa.”
AUTOMATISOITU TUOTANTOKETJU

Hiekkanen on seurannut myös metsä
teollisuuden digitalisaatiota. Kuluttaja
käyttäytymisen muutos ei ole perintei

sesti ollut ensisijainen toimialan kilpailu
kykyä määrittävä tekijä, vaikkakin tilanne
on osin muuttumassa. Muun muassa kar
tongin tuotanto on kasvanut, sillä verk
kokauppa on lisännyt pakkauskarton
gin kysyntää. Myös uusien biopohjaisten
tuotteiden, esimerkiksi tekstiilien koh
dalla loppuasiakkaisiin voivat jatkossa
kuulua myös yksittäiset kuluttajat.
Hiekkanen pitää metsäteollisuuden
investointeja tuotantoprosessiensa kehit
tämiseen hyvin merkittävinä.
”En todellakaan väheksy tuotannollisia
investointeja, vaikka uusia biopohjaisia
tuotteitakin pitää kehittää. Perusbisnes
ten pitää kuitenkin olla kunnossa, jotta
uutta voi ylipäänsä kehittää.”
Hänestä metsäteollisuus on hyödyn
tänyt digitalisaatiota varsin hyvin tuotan
nollisessa automaatiossaan.
”Prosessidataa kertyy ja sitä myös
kerätään valtavasti. Laskentatehojen
noustua ja tekoälyn kehityksen myötä
dataa pystytään myös analysoimaan.
Investoinnin takaisinmaksulaskelmassa
selkeästi näkyvät hyödyt tulevat muun
muassa energian säästöstä ja materiaali
hukkaa vähentävästä sivuvirtojen ymmär
ryksen lisääntymisestä.”
Konkreettisesti automaation kehitys
näyttäytyy korjuuketjun alkupäässä.
”Hakkuusuunnitelmat menevät suo
raan linjoja pitkin harvesteriin. Ja suunni
telmien mukaan kaadettaville puillekin on
jo määritelty myös toimitusaika, jolloin
puut menevät tuotantoon tehtaalle. Har
vesterissa ei tehdä mitään sattumalta.” =
PAPERI JA PUU | Creating Bioeconomy

31

DIGITALISAATIO &
PROSESSIAUTOMAATIO

Tuotanto muuttuu

– inhimillinen tekijä säilyy
Digitalisaatiolla on mikropiirinsä pelissä
työturvallisuudessa. Tuotannollista
automaatiota muokkaavat erityisesti
robotiikka ja tekoäly.
TEKSTI JAAKKO LIIKANEN KUVA UPM / MATTI IMMONEN JA AFRY

A

FRYn asiantuntijoiden
mukaan työpaikkojen turval
lisuutta arvioitaessa on muis
tettava ihmisen merkitys työ
turvallisuuteen.
Metsäteollisuuden koneturvallisuu
teen vaikuttaa säännösten tasolla Euroo
pan konedirektiivi.
Koneturvallisuusasiantuntija
Henriikka Tuomisen mukaan työn
antajan vastuu korostuu, kun työympä
ristö automatisoituu.
”Riskien oikeanlainen arviointi sekä
hankintaosaaminen järjestelmien osto
vaiheessa ovat olennaisen tärkeitä. Lai
tevalmistajien ja laitteistoja hankkineen
yrityksen roolit ja vastuut laitteiden tur
vallisuuskysymyksissä pitää olla tarkasti
selvillä. Työnantajalle kuuluu toki aina
henkilöstön perehdytys tuotantolaitok
sessa työskentelyyn.”
Teknologia-asiantuntija Jari Peuhkuri
tietää useita tapauksia, joissa työturvalli
suus on pettänyt pahasti. Syynä on ollut
inhimillinen virhearvio, joka on johtanut
vakaviin seuraamuksiin.

32

PAPERI JA PUU | Creating Bioeconomy

”Usein ulkopuolisen auditoijan käyttö
kannattaa, sillä työpaikkasokeus voi
vaivata myös työnantajaa.”

Kunnossapito liittyy olennaisesti
työturvallisuuteen, sanoo teknologiaasiantuntija Jari Peuhkuri.

Koneturvallisuusasiantuntija
Henriikka Tuominen muistuttaa riskien
ja roolien tunnistamisesta.

Paperikoneessa on monia paikkoja,
joihin ei saa mennä, mikäli energioiden
syöttö on päällä.
”Joissakin tilanteissa ihminen pys
tyy kuitenkin niin kummallisiin suorituk
siin, että niitä on vaikea arvioida ennalta.
Toki työturvallisuus on Suomessa ylei
sesti parantunut verrattuna aiempiin vuo
sikymmeniin”, Peuhkuri sanoo.
Tuomisen mukaan ihminen on altis
kognitiivisiin virheisiin, jollaisia tapahtuu
usein tutussa ympäristössä. Mieleen voi
tulla ajatus, että tästä voi vähän oikoa.
”Suosittelemmekin usein ulkopuolisen
auditoijan käyttöä riskipaikkojen kartoi
tuksessa, sillä työpaikkasokeus voi vaivata
myös työnantajaa.”

Myös kunnossapito liittyy olennaisesti
työturvallisuuteen, sillä äkkinäinen tuo
tantokatko paperikoneella on työturvalli
suudenkin kannalta huono asia.
”Startti on aina vaarallinen. Siksi enna
koiva huolto on hyvin tärkeää”, Peuhkuri
huomauttaa.
KOBOTTI EI TULE VIELÄ
PAPERIKONEELLE TÖIHIN

Joissakin tapauksissa ihminen ja yhteis
työrobotti, eli kobotti työskentelevät jo
vierekkäin. Vanhemman polven robottien
työalueet on eroteltu omikseen. Silloin
myös työturvallisuuden sarka on yksin
kertaisempi. Kun häkki avataan, robotti
pysähtyy.

Paperi- ja kartonkiteollisuudessa kobo
teille on kuitenkin vielä niukasti töitä.
Pääpaino on yhä raskaissa, paperikoneen
kokoisissa tuotannollisissa järjestelmissä.
”Olen ollut omassa työryhmässämme
pohtimassa robotiikkaratkaisuja paperi
koneelle. Siinä on pohdittu myös kobot
teja, mutta tällä hetkellä niitä ei vielä
hyödynnetä paperi- ja kartonkiteollisuu
dessa”, Peuhkuri sanoo.
Tuominen on samaa mieltä.
”Kobotit sopivat erityisesti kappale
tavaroiden tuotantoon.”=

PAPERI JA PUU | Creating Bioeconomy

33

TUTKITTUA

Elektroniikkaa voidaan painaa
paperille tai biomuoville
Elektroniikan ympäristökuormaa voidaan vähentää siirtymällä
biopohjaisiin materiaaleihin ja painotekniikkaan.
TEKSTI KATARIINA KRABBE KUVA VTT

K

aksivuotisen ECOtronicshankkeen tarkoituksena oli
selvittää, mitkä asiat vaikutta
vat elektroniikan ympäristö
kuormaan, sekä kehittää uusia
ratkaisuja, joilla kuormaa voisi vähentää.
Business Finlandin rahoittama hanke
päättyi tammikuussa.
”Esimerkiksi piirikortin alusta on pak
sua komposiittimateriaalia, ja tutkimme,
miten vaikuttaisi, jos se korvattaisiin bio
pohjaisilla materiaaleilla. Paperi tai bio
muovi voitaisiin helposti viedä painoko
neeseenkin”, kertoo hankkeen vetäjä, tut
kija Liisa Hakola VTT:ltä.
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Uusien ratkaisujen ympäristövaikutuk
set selvitettiin koko elinkaaren osalta.
”Ympäristökuorma pienenee 21 pro
senttia, kun piirilevyn alusta vaihdetaan
biopohjaiseen materiaaliin. Jos lisäksi
hyödynnetään painoteknologiaa, saadaan
vielä 43 prosenttia pois. Ympäristökuor
man saisi siis pudotettua puoleen”, hän
sanoo.
ÄLYETIKETTI LATAA ITSE ITSENSÄ

Hankkeessa kehitettiin ja testattiin myös
aivan uusia sovelluksia, esimerkiksi bio
pohjaiselle muoville painettavaa, kulje
tuspakkauksiin sopivaa älyetikettiä. Sen
avulla voitaisiin seurata esi
merkiksi kylmäketjua vaati
vien elintarvikkeiden kulje
tusolosuhteita.
”Pakkausten kierrätys toi
mii hyvin ja kierrätysproses
sit ovat olemassa. Halusimme
siksi kehittää ratkaisun, jossa
pakkauksiin liitettävä elekt
roniikka pystyttäisiin erottele
maan kierrätyksessä”, Hakola
kertoo.
Biomuovi valittiin pohja
materiaaliksi, sillä valoken
non avulla virtansa jopa kei
notekoisesta valosta saavaan
etikettiin tarvittiin läpinäkyvä
pohja. Etiketti lataa itseään
valossa ja toimii siksi pitkiä
kin aikoja.

Elina Jansson, Johanna Lyytikäinen, Panu
Tanninen, Kim Eiroma, Ville Leminen,
Kirsi Immonen, Liisa Hakola: Suitability
of Paper-Based Substrates for Printed
Electronics – Materials 2022, 15, 957.
https://doi.org/10.3390/ma15030957
Mohammad Naji Nassajfar, Ivan
Deviatkin, Ville Leminen, Mika
Horttanainen: Alternative Materials
for Printed Circuit Board Production:
An Environmental Perspective –
Sustainability 2021, 13(21), 12126;
https://doi.org/10.3390/su132112126
Asiasanat:
painettu elektroniikka
biopohjaiset materiaalit
elinkaarianalyysi
kierrätys

”Superkondensaattori varastoi ja syöt
tää virtaa, jotta sensori pystyy mittaa
maan lämpötilaa jatkuvasti ja tieto pysty
tään lukemaan.”
Teknologia olisi valmis, mutta pitäisi
löytää toimija, joka voisi aloittaa valmis
tuksen suuremmassa mittakaavassa.
”Oli hienoa, että pääsimme aloitta
maan tämän kansallisena hankkeena, ja
saimme näin suomalaiselle teollisuudelle
hieman etumatkaa. Suomalaiselle pape
riteollisuudelle voisi tältä alueelta löytyä
isompiakin bisnesmahdollisuuksia.”
Seuraavaksi aihepiirin ympärille on
tarkoitus viritellä EU-tason yhteistyötä.=

Jenni Huhtasalon yhteiskuntatutkimuksen
alaan kuuluva väitöskirja Asiantuntijuus,
digitaalinen teknologia ja moniaineksiset
toimijaverkostot tarkastettiin Tampereen
yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa
tammikuussa 2022. Sen voi lukea osoitteesta
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-2246-5

Digitaalisen teknologian
vaikutus asiantuntijatyöhön
Samalla kun digitaalinen teknologia on vapauttanut
joillain aloilla työntekijöitä fyysisistä työtiloista lähes
kokonaan ja osin tietyistä työajoistakin, se on
aiempaa tiukempi osa asiantuntijatyötä.

A

lati kasvavan digitaalisen teknolo
gian roolin myötä työelämän toi
mintatavat, toimenkuvat ja roolit
hakevat muotoaan. Muutokseen liittyvät
tiiviisti ihmisten erilaiset asenteet, tun
teet ja kokemukset teknologiaa kohtaan.
Muutoksen käynnistämät tunteet, kuten
epävarmuus, ovat sysänneet liikkeelle
asiantuntijoiden identiteettityön. Identi
teettityössä asiantuntija hakee tuekseen

erilaisia elementtejä, joihin hänen uusi
digitaalisen teknologian sävyttämä asian
tuntijuutensa voisi kiinnittyä.
Yhteiskuntatieteiden maisteri Jenni
Huhtasalon väitöskirja tuottaa toimija
verkostoteorian tarjoamien käsitteellis
ten työkalujen avulla kolme erilaista tari
naa ja tuokiokuvaa asiantuntijuuden toi
mijaverkostoista ja erilaisten digitaalis
ten teknologioiden toimijuudesta osana

näitä verkostoja. Se tekee ymmärrettä
väksi, miten hyvin erilaiset toimijat voivat
toimia yhdessä ja muodostavat alati muok
kautuvan asiantuntijuuden toimijaverkos
ton. Toimiessaan osana asiantuntijuuden
toimijaverkostoja digitaalinen teknologia
muuttaa asiantuntijatyötä; rooleja, asian
tuntijuuden jakamista, kokemuksia asian
tuntijuudesta ja ammatti-identiteetistä.
Tutkimustulokset laajentavat käsitystä
asiantuntijuuteen liittyvistä toimijoista,
syventävät ymmärrystä digitaalisten tek
nologioiden ja asiantuntijuuden suhteesta
ja avaaavat silmiä laajempaan todellisuu
teen kuin vain inhimillisiä toimijoita seu
raamalla päästään.=

Ligniininanohiukkasten ominaisuuksien ja
muunnelmien hyödyntäminen monipuolisiin sovelluksiin
Kraft-ligniinit ovat uusiutuvaa puusta peräisin olevaa biomassaa, jota on
rakenteellisen epähomogeenisuuden vuoksi suurelta osin alihyödynnetty.

V

äitöskirjatutkija Tao Zou tutki väi
töskirjassaan, kuinka Kraft-lignii
nien muuntaminen ligniininano
hiukkasiksi (LNP:t) laukaisee ligniinille
lukuisia lisäarvosovelluksia. LNP:t ovat
stabiileja kolloidisesti vesipitoisissa väliai
neissa (pH 3–10), niillä on suurempi pin
ta-ala massayksikköä kohti ja viritettävä
pintavaraus.
Väitöstyön ensimmäisessä osassa tut
kittiin liuottimen vaikutuksia LNP:n
kokoon käyttämällä vesipitoista asetonia
ja vesipitoista tetrahydrofuraania (THF),
kahta yleistä liuotinjärjestelmää pallo
maisten LNP:iden tuottamiseksi.
Vesipitoinen asetoni johtaa pienempiin

LNP:ihin, joilla on kapeampi kokojakau
ma verrattuna vesipitoiseen THF:ään.
Molekyylisimulaatioiden tulokset viittaa
vat siihen, että asetonilla on vahvempi
affiniteetti ligniiniin kuin THF:ään, mikä
johtaa pienempään LNP-kokoon. Vesi
pitoisesta asetonista ja vesipitoisesta
THF:stä saadut LNP:t osoittautuivat
kompakteiksi hiukkasiksi, joilla on suh
teellisen homogeeninen tiheys ja erittäin
pieni huokoisuus sisäisessä rakenteessa,

suhteellisen korkea hydrofiilisyys pinnalla
ja koosta riippumaton jäykkyys.
Työn toisessa osassa LNP:ihin sovel
lettiin pinta- ja bulkkimuunnoksia sovel
lusten ominaisuuksien parantamiseksi.
Esimerkiksi kationisten ligniinipinnoi
tettujen LNP:iden lisääminen selluloo
san nanofibrilleihin paransi kalvon sit
keyttä kaksinkertaiseksi sekä teki kalvosta
vedenpitävän, hapettumisenestoaineen ja
UV-säteilyä estäväksi.=

Tao Zoun väitöskirja Lignin Nanoparticles: Understanding of
Their Properties and Modifications for Versatile Applications
tarkastettiin Aalto-yliopiston Biotuotteiden ja biotekniikan
laitoksella marraskuussa 2021. Työn voi lukea osoitteesta
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-64-0549-0
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Networking,
ideas, and
innovations
New perspectives for the paper
and ﬁber-based industry!

Save the
date!

29 June – 1 July 2022 in the RMCC Wiesbaden, Germany

URAPOLKU

”Minua kiinnostaa kestävämmän elämäntavan ja
yhteiskunnan rakentaminen. Näen, että siinä on
metsäsektorilla ja biotuoteteollisuudella iso rooli.”

TEKSTI TUIJA HOLTTINEN KUVA METSÄ GROUP

Yhteinen arvopohja ja iso sateenvarjo
METSÄ GROUPIN ilmasto- ja kiertota
lousjohtajaksi viime vuoden elokuussa
valittu tekniikan tohtori Maija
Pohjakallio sanoo olevansa par
haimmillaan ison kuvan rakenta
misessa, osana toimivaa tiimiä.
”Kun näin työpaikkailmoi
tuksen tähän työhön, tuntui,
että tässähän haetaan aivan
minua; teknologiataustaista
osaajaa yhteiskuntasuhdetii
miin”, Pohjakallio naurahtaa.
”Työ on osoittautunut monipuo
liseksi ja moniulotteiseksi. Paljon sidos
ryhmätoimintaa, siihen oheen toimintaym
päristön ja lainsäädännön seuraamista sekä
myös strategisempaa työtä yrityksen sisällä.
Oma kemian tuntemukseni auttaa ymmär
tämään teknologian tasolla, mitä meillä teh
dään ja tapahtuu. Kun esimerkiksi pohdi
taan erilaisten sivuvirtojen saamista entistä
paremmin hyötykäyttöön, on hyötyä, että
ymmärtää mistä se virta koostuu – ihan
molekyylitasolla.”
Maija Pohjakallio tiivistää kiinnostuksen
kohteekseen kestävämmän elämäntavan ja
yhteiskunnan rakentamisen. Metsä Grou
pissa häntä innostaa laaja liiketoiminta-alue
puuraaka-aineen hankinnasta moninaisiin
palveluihin ja lopputuotteisiin sekä yhtei
nen arvopohja.
”Iso osa puun arvoketjusta on meillä
saman sateenvarjon alla, mikä tuo työ
hön pitkäjänteistä näkemystä. Itseäni moti
voi myös omia henkilökohtaisia valintojani
tukevat yrityksen arvot: yhteistyö, uudistu
minen, luotettavuus ja vastuullinen tulok
sen teko.”

i
Maija Pohjakallio
ilmasto- ja kiertotalousjohtaja, Metsä Group
Koulutus:
Tekniikan tohtori,
Teknillinen korkeakoulu
Työn ohella:
tyttären cheerleading-kilpaharrastus vie
koko perhettä seuraamaan kisoja, lukupiiri,
kaikenlainen liikunta,
ystävät sekä materiaali- ja ympäristöalan
opetustehtävät Turun
yliopistossa.
Missio/voimalause:
Äly etsii, mutta sydän
löytää (George Sand).

Ilmasto- ja kiertotalousjohtajana
Pohjakallio näkee metsäsektorin ja
biotuoteteollisuuden merkittävinä
toimijoina kestävämmän maa
ilman rakentamisessa. Met
sän molekyylit ovat muodostu
neet luonnon prosesseissa ja
samalla sitoneet itseensä ilma
kehän hiilidioksidia.
”Yrityksiltä odotetaan yhä
enemmän osallistumista yhteis
kunnalliseen dialogiin. Monen
asian eteenpäin viemisessä ja ihan
päivittäisessä tekemisessä tarvitaan
vahvasti osaamisten yhdistämistä, asioiden
tarkastelua eri puolilta. Katsotaan asioita
teknologioiden ja molekyylien tasolla,
mutta myös globaaleja toimintaympäris
töjä – miten saisimme yhteiskuntamallia
hivutettua yhä enemmän kiertotalouden
suuntaan.”
Yhteisen pöydän ääreen tarvitaan eri
laisia ihmisiä, näkemyksiä ja mielipiteitä.
Siihen Pohjakallio kehottaa sekä yrityksiä
että opiskelijoita.
”Osaamisia on hyvä yhdistellä. On fik
sua hankkia yksi vahva syväosaamisen
ala, mutta myös jotain muiltakin aloilta,
että pystyy yhteisissä verkostoissa ja dia
logeissa ymmärtämään toisia ja tuomaan
omia näkemyksiä pöytään. Vuorovaikutus
taidot ovat tärkeitä. Yhdessä toimimalla
meillä on mahdollisuus kääntää asioita sii
hen suuntaan, että maapallon kantokyky
saadaan kestämään. Puupohjaisella kierto
taloudella on tässä iso rooli.”=
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PUUNJALOSTUSINSINÖÖRIEN
KUULUMISIA

© SHUTTERSTOCK

Metsän käyttö
on ratkaisu, ei ongelma
Webinaarissa pohdittiin, miten innovaatioilla luodaan lisäarvoa
samalla kun ympäristökriisi ratkaistaan.
TEKSTI KATARIINA KRABBE HENKILÖKUVAT VISION HUNTERS

PUUNJALOSTUSINSINÖÖRIEN, Vision
Huntersin sekä SciTechin 8. helmikuuta
järjestämän webinaarin teemana oli teol
lisuuden murros kohti kestävää bio
taloutta.
”Keskustelu ajautuu usein vaikkapa
hiilinieluihin, mutta samalla kun rat
komme kestämättömästä luonnonvarojen
käytöstä aiheutuneita ongelmia, meillä
on myös valtavasti mahdollisuuksia. Suo
malaisen metsä- ja biotuoteteollisuuden
rooli on muutoksessa keskeinen”, kiteytti
konsultointiyhtiö Vision Huntersin part
neri ja perustaja Rainer Häggblom.
Vision Huntersin toimitusjohtaja Teija
Konttori jatkoi innovaatioiden mahdol
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listamista arvonluontimahdollisuuksista
teollisessa murroksessa.
”Ilmastonmuutos, luonnonvarojen
ehtyminen ja ympäristön tilan heiken
tyminen johtavat vihreään siirtymään,
jossa kiertotalous, kestävyys ja hiilettö
myys ovat tärkeitä teemoja. Säätelymeka
nismien kehittyminen, yritysten kunnian
himoiset tavoitteet ja rahoittajien vaa
timukset auttavat tekemään muutosta,
jossa innovaatiot ovat keskeisessä roo
lissa”, hän sanoi.
Suomalaiset metsäteollisuusyrityk
set ovat panostaneet kestävään kilpailu
kykyyn, ja ennusteen mukaan kaikki teh
taat olisivat fossiilivapaita vuoteen 2035

mennessä. Kiertotalous haastaa osaltaan.
Tuotantoprosesseja kehittämällä sivu
virrat saadaan hyötykäyttöön, ja uusia
biopohjaisia tuotteita voidaan kehittää
lukematon määrä.
”Parhaiten arvoa voidaan luoda yhteis
työllä yli toimialarajojen”, Konttori sanoi.
”Kestävällä kehityksellä voidaan luoda
lisäarvoa läpi arvoketjun, ja muutos on iso
mahdollisuus”, hän summasi.
BIOTALOUS KUKKIMAAN

SciTech Service Oy:n toimitusjohtaja
Eric Enqvistin aiheena oli konseptien
kehittäminen ja teknologioiden valinta
teollisessa muutoksessa.

Rainer Häggblom
Partner & Chairman
Vision Hunters

Teija Konttori
Managing Director
Vision Hunters

Enqvistin mukaan ratkaisuille, jotka
auttavat siirtymään kestävään biotalou
teen, on kysyntää. Investointihalut ovat
kasvussa, mutta vauhti ei päätä huimaa.
Teknologisten, tieteeseen perustuvien
ratkaisujen kehitystyö vaatii isoja talou
dellisia panostuksia.
”Ideoiden todentaminen ja skaalaami
nen on pääomaintensiivistä. Riskit ja mah
dollisuudet pitää pystyä kuvaamaan, ja
ideat pitää todentaa isossa mittakaavassa.
Pilotoitavien tuotteiden osumatarkkuuden
pitäisikin olla korkea”, Enqvist totesi.
Tieteelliset havainnot pitää myös pys
tyä tulkitsemaan talousihmisten ymmärtä
mäksi kieleksi.

Eric Enqvist
Managing Partner
SciTech Service

Ratkaisuille,
jotka auttavat
siirtymään
kestävään
biotalouteen,
on kysyntää.
Eric Enqvist
SciTech Service

KUNNIANHIMOA TARVITAAN

Projektipäällikkö Iris Ollila Vision Hun
tersista kertoi siirtymästä kohti uusiutu
via materiaaleja. Tulevaisuudessa kaikki,
mikä tehdään muovista, voidaan korvata
puupohjaisilla raaka-aineilla.

Iris Ollila
Project Manager
Vision Hunters

”Substituution osuus näyttää pieneltä,
mutta volyymit ja mahdollisuudet teollisuu
delle ovat valtavia.”
Vaikka muovin aikakausi on ollut lyhyt,
se pitäisi lopettaa vielä nopeammassa tah
dissa. Pyörää ei tarvitse keksiä uudestaan.
”Pakkausratkaisuissa on paljon olemassa
olevia tuotteita, joilla muovi voidaan kor
vata saman tien.”
Myös kunnianhimoa tarvitaan, jotta
metsä- ja biotuoteteollisuuden edelläkävijä
asema säilyisi:
”Ei riitä, että tavoitellaan kestävämpää
kulutusta. Ympäristökriisiin vastaaminen
vaatii materiaaleilta kestävää, uusiutuvaa ja
uudistavaa vaikutusta.” =

PUUNJALOSTUSINSINÖÖRIEN
KUULUMISIA

Kaikkea metsästä
Puusta voidaan tulevaisuudessa tehdä lähestulkoon mitä tahansa.
TEKSTI KATARIINA KRABBE KUVAT JENNI SIEVÄNEN-RAHIJÄRVI

VTT:n parhaat tutkimustiimit ovat
kompetensseiltaan hyvin monipuolisia.
Olennaisen osaamisen tunnistamiseen
Vasara antoi opiskelijoille neuvon:
”Valitse alue, josta todella pidät ja
syvenny siihen. Ole yhden asian asiantun
tija, mutta säilytä uteliaisuutesi kaikkea
muutakin kohtaan.”
MITÄÄN EI MENE HUKKAAN

Toista kertaa virtuaalisena järjestetyn FBI-päivän moderaattorina toimi Yleisradion
toimittaja Sean Ricks. Lähetysstudiona toimi PI:n uusi toimisto Otaniemessä.
PUUNJALOSTUSINSINÖÖRIEN
VUOTUINEN opiskelijatapahtuma,
FBI (Forest Based Industries) -päivä,
järjestettiin 31. tammikuuta 22. kerran.
Yhteensä lähes 300 opiskelijaa ja yritys
ten edustajaa kokoontui virtuaalisesti
verkostoitumaan, etsimään ja tarjoamaan
kesätöitä sekä kuulemaan, mitä kaikkea
puusta voidaan tulevaisuudessa tehdä,
miten metsäteollisuus voi auttaa ratkaise
maan globaaleja ongelmia ja minkälaista
lahjakkuutta alalla tarvitaan.
”Ei ole mitään rajaa, minkälaisia tuot
teita tulevaisuudessa voidaan tehdä. Siksi
teidän elämänne tulee olemaan hyvin
mielenkiintoista”, PI:n toimitusjohtaja
Antti Lindqvist sanoi opiskelijoille joh
dantopuheessaan.
Uusien puupohjaisten tuotteiden teke
miseen tarvitaan uudenlaisia taitoja, ja
Lindqvist siteerasi innovaattori Perttu
Pölösen listaa tulevaisuuden kompetens
seista.
”Löydä intohimosi ja tee sitä, mitä
rakastat. Mieti valintojasi ja tekojasi niiden
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kestävyyden kannalta. Mitä mieltä lapsen
lapsesi olisivat niistä?”, Lindqvist neuvoi.
HAASTEET KESTÄVÄKSI KASVUKSI

VTT:n toimitusjohtaja Antti Vasara ker
toi maailmantalouden ja Suomen talou
den trendeistä ja siitä, mikä rooli metsä
teollisuudella niissä on.
Hänen mukaansa VTT:n olemassaolon
tarkoitus on ratkaista globaaleja ongelmia.
Sen roolina on koota tiede ja liike-elämä
toimimaan yhdessä.
”Me voimme ratkoa ongelmia ja muut
taa ne kestäväksi kasvuksi”, hän sanoi.
Metsäteollisuudella on iso rooli systee
misten ja teknologisten ongelmien ratkai
semisessa, ja suomalaisen metsäsektorin
arvo voisi kaksinkertaistua 2050-luvulle
mennessä.
Uudenlaisille puupohjaisille tuotteille
on lukemattomia mahdollisuuksia. Vasara
mainitsi muun muassa selluloosasta kes
tävällä tavalla tuotetut tekstiilit ja sellu
loosakalvot, joiden avulla puhdistetaa
vettä mikromuoveista.

Uusien kuituliiketoimintojen johtaja
Emilia Moisio UPM:ltä kertoi uusista
tuotteista, joiden tuotanto on jo alkanut
tai alkaa pian.
”Melkein mikä tahansa on mahdol
lista”, hän sanoi.
Kantavana ajatuksena on, että puu
käytetään kokonaan: innovaatioita kehi
tetään puukuitujen ja -molekyylien lisäksi
myös jäännösmateriaaleista ja sivuvir
roista. Kaikkia puun komponentteja – sel
luloosaa, hemiselluloosaa, ligniiniä ja uut
teita – voidaan käyttää uusien tuotteiden
lähtökohtina.
Saksan Leunaan parhaillaan rakennet
tavan UPM:n teollisen mittakaavan bio
jalostamon on tarkoitus käynnistyä vuo
den 2023 loppuun mennessä. Tulossa on
monenlaisia, fossiilisia materiaaleja kor
vaavia kuluttajatuotteita.
”Teemme esimerkiksi yhteistyötä
Coca-Colan kanssa tarkoituksenamme
kaupallistaa toisen sukupolven kasvipoh
jaiset muovipullot. Tekniset tekstiilit ovat
toinen kiinnostava biokemikaalien loppu
käyttökohde.”
UPM suunnittelee myös seuraavan
sukupolven biopolttoaineiden jalostamoa
Rotterdamiin.
Moision jälkeen tapasimme Anna
Nuotion konsultointiyritys Vision Hun
tersista. Ennen jakautumista pienryhmä
huoneisiin psykologi Mari Laari Heltti
Oy:stä antoi hyvinvointivinkkejä opiske
lua ja työelämää varten. =

Digital learning environment

Everything you need to
know about forest-based
products and technologies

PA R T N E R S

PUUNJALOSTUSINSINÖÖRIEN
KUULUMISIA

ForestBioFacts

– digitaalisen oppimisympäristön
jatkuva kehittäminen
ENGLANNINKIELINEN FOREST

sisäl
tää 16 teemaa, jotka kattavat metsäteol
lisuuden koko arvoketjun. Artikkeleita
on yli 1 500, ja sisältö tutustuttaa lukijan
syvällisesti metsäteollisuuteen. Lisäksi
ForestBioFacts sisältää artikkeleihin liit
tyvän sanaston, erillisen metsäteolli
suuden kuusikielisen sanakirjan sekä
koko Paper Making Science and Techno
logy -kirjasarjan pdf-versioina.
Digitaalinen ympäristö mahdollis
taa ForestBioFactsin jatkuvan kehittämi
sen. Käyttäjäpalaute on yksi tärkeimmistä
keinoista saada ideoita oppimisympäris
tön kehittämiseen. Tänäkin vuonna on
tulossa monenlaista uutta sisältöä muun

BIOFACTS-OPPIMISYMPÄRISTÖ
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muassa podcasteja, uusia artikkeleita
sekä kaksi oppimispolkua helpottamaan
oppimisympäristön käyttöä. PI toteut
taa 8-osaisen Podcast-sarjan alan keskei
sistä teknologioista ja niiden historiasta
ja tulevaisuudesta. Koko sarja tullaan
myöhemmin lisäämään myös ForestBio
Factsin sisältöihin.
OPPIMISPOLUT AUTTAMAAN
TIEDON POLULLE

Käyttäjäpalautteena olemme myös saa
neet viestiä, että ForestBioFacts on sisäl
löltään niin laaja, että sen käyttäminen
perehdytysmateriaalina alalle rekrytoi
duille henkilöille on hankalaa, jos hen
kilöllä on vähän tai ei lainkaan aiem

paa kokemusta metsäteollisuudesta.
Siksi olemme nyt toteuttamassa yhdessä
metsäteollisuuden alan koulutusasiantun
tijan, Taitotalon, kanssa oppimispolkuja,
eräänlaisia pikakaistoja, eritaustaisille
käyttäjille.
Aluksi toteutetaan kaksi erilaista
polkua, toinen ei-teknisille alan työn
tekijöille ja toinen teknisille metsäteol
lisuudessa uraa aloitteleville henkilöille.
Oppimispolut etenevät tuotteista ja nii
den raaka-aineista tuotantomenetelmiin
ja muihin tuotannon kannalta oleellisiin
tekijöihin. Tuotannon eri osaprosessit
esitellään tehdaskierroksen tavoin. =

PUUNJALOSTUSINSINÖÖRIEN
KUULUMISIA

PI:N VUOSIKOKOUS
JA KEVÄTSEMINAARI 26.4.
TERVETULOA PÖRSSITALOLLE pitkästä aikaa
kohtaamaan tuttuja ja verkostoitumaan! Kevätseminaarissa käsitellään tällä kertaa kotimaisen metsäteollisuutemme kilpailukyky- ja
kasvuteemoja. Suomen talouden kasvunäkymiä ja kilpailukyvyn tilaa koronan ja maailmanpolitiikan paineessa on valottamassa ekonomisti Juho Kostiainen Nordealta. Kiinnostavien
kasvutuotteiden osalta kuulemme Suomen
Tekstiili ja Muoti -yhdistyksen toimitusjohtaja
Marja-Liisa Niinikosken esityksen tekstiilialan
tulevaisuuden visiosta vuoteen 2035 ja puu
pohjaisten tuotteiden kasvavasta roolista siinä.

Ennen lounasta Nordic Bioproducts Groupin
toinen perustaja ja innovaatiojohtaja Olli
Kähkönen esittelee vielä uuden AaltoCellteknologian mahdollisuuksia. Pitkästä aikaa
kevätseminaari päättyy juhlalliseen istuvaan
lounaaseen, jonka lomassa lounaspuheen pitää
Metsä Groupin pääjohtaja Ilkka Hämälä.
Vuosikokouksessa käsitellään katsaus
yhdistyksen toimintaan, vuoden 2021 tilinpäätös, jäsenasiat sekä jaetaan stipendit ja tunnustuspalkinnot. Vuosikokouksen virallinen osuus
klo 9.30–10.30 striimataan suorana lähetyksenä
ja siihen voi osallistua ilmaiseksi. =

LUE LISÄÄ JA ILMOITTAUDU 20.4. MENNESSÄ osoitteessa www.puunjalostusinsinoorit.fi.

ALUSTAVA OHJELMA

VUOSIKOKOUS & KEVÄTSEMINAARI
26.4.2022, Pörssitalo, Helsinki

Kasvutuotteilla ja
kilpailukyvyllä kohti tulevaa
Puheenjohtaja Katja Metsäranta
9.00

Ilmoittautuminen ja kahvi

9.30

PI:n vuosikokous, virallinen osuus (myös online-mahdollisuus)
• Katsaus toimintaan
• Tilinpäätös
• Jäsenasiat
• Stipendien ja tunnustuspalkintojen jako

Juho Kostiainen

Marja-Liisa Niinikoski

10.30 Suomen talouden kasvunäkymät ja kilpailukyky
koronan ja maailmanpolitiikan paineessa
Juho Kostiainen, ekonomisti, Nordea
11.00

Tekstiilialan tulevaisuusvisio 2035 & kestävät puupohjaiset tuotteet
Marja-Liisa Niinikoski, toimitusjohtaja, Suomen Tekstiili ja Muoti ry

11.30

Case: Uusia biomateriaaleja AaltoCell-teknologialla
Olli Kähkönen, perustaja ja innovaatiojohtaja, Nordic Bioproducts Group

Olli Kähkönen

12.00 Lounas
Lounaspuhe: Ilkka Hämälä, pääjohtaja, Metsä Group
14.00 Tilaisuus päättyy

Ilkka Hämälä

OSALLISTUMISMAKSU

ILMOITTAUTUMINEN

Vuosikokous & kevätseminaari 26.4.2022

20.4.2022 mennessä:

Jäsen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 75 €
Jäsen, vain virallinen osuus
klo 9.30–10.30 (myös online-mahdollisuus).  .  .  .  .  .  .  .  .  0 €
Opiskelija / päätoiminen jatko-opiskelija .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  0 €
Eläkeläinen, lomautettu/työtön, perhevapaalla .  .  .  .  . 40 €
Ei-jäsenet .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .100 €

PI:n verkkosivuilla
www.puunjalostusinsinoorit.fi

Lisätietoja:
natalia.musina@puunjalostusinsinoorit.fi,
040 132 6688

Peruutuksista tulee ilmoittaa 5 päivää ennen seminaarin alkua. Sen jälkeen tulleista peruutuksista
laskutetaan 50 %. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko summa.
Tilaisuuden osallistujamäärää voidaan rajata ja järjestelyissä noudatetaan voimassaolevia viranomaismääräyksiä.
Tilaisuuden osallistujien tulee olla täysin oireettomia ja kaikilta voidaan edellyttää kirurgisten suu-nenäsuojien tai
FFP2-maskien käyttöä. Maskeja on myös saatavilla paikan päällä.
Tarkempi ohjeistus annetaan ennen tapahtumaa.
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PJK 60 jatkaa vuosittaisia kokoontumisiaan
tapaaminen ja keskustelut etupäässä ruo
kaikkihan olemme kahdesti rokotet
Teknillisen korkea
kailujen ympärillä. Tosin työelämää sivut
tuja. Kokoontumispaikkamme oli Lahden
koulun (nykyisen Aalto-yliopiston) puun
tiin Juhani Pohjolaisen kertoessa meille
Upseerikerho Hennalassa. Paikalla meitä
jalostusosastolla aloittaneet opiskelijat
esimerkkien avulla strategian tekemiseen
oli kahdeksan, alkujaan aloittaneita oli 42
jatkavat tapaamisiaan. Käytäntö aloitet
liittyviä koukeroita. Lisäksi Suomen itse
(41 poikaa ja 1 tyttö).
tiin jo vuonna 1997 Imatralta Juhani
näistymiseen liittyvää historiaa kosketel
Tämän vuoden ohjelma rajoittui
Pohjolaisen ja Liisa Sihvon organisoi
tiin everstiluutnantti Toivosen kertoessa
yhteen päivään ja pääasiana oli yhteinen
mana. Aluksi kokoontumiset tapahtui
Hennalan alueen histo
vat vaihtelevasti 2–5 vuo
riasta päivällä lounaan
den välein, mutta vuodesta
jälkeen. Molemmat esi
2017 alkaen on tavattu vuo
tykset olivat varsin mie
sittain. Vuosi 2020 oli poik
lenkiintoisia.
keus! Ko. vuodelle oli suun
Hennalassa sovimme,
niteltu 60-vuotisjuhla
että ensi vuonna kokoon
kokous Otaniemeen. Mutta
numme Tampereella,
”tämä ihana korona”
järjestelyvastaavana
teki meille tepposet ja
Markku Huostila. =
esti tapaamisen. Näistä
kokoontumisistahan laa
dimme viime vuonna PJKKoko joukon puolesta,
60 Tapaamishistoriikinkin.
järjestelyvastaavat
Tänä vuonna kokoon
Pekka Kainulainen ja
Illallispöydässä 9.9.2021 Lahden Upseerikerholla Hennalassa.
nuimme pienimuotoi
Liisa Sihvo
Vasemmalta Martti Pelkonen, Juhani Pohjolainen, Pekka Kainulainen,
sesti ja pienellä riskillä,
Markku Huostila, Juhani Sinervä, Timo Kytölä, Liisa Sihvo ja Matti Siro.

SYKSYLLÄ 1960

PI:n seniorilounas

pidetään toukokuussa 17.5.2022
TAMMIKUULLE 20.1.2022 suunniteltu
seniorilounas on siirretty toukokuulle.
Uusi ajankohta on tiistai 17.5.2022.
Luvassa on mukavaa yhdessäoloa
hyvän ruuan ja juoman äärellä. Lisäksi
lounaspuhujana kuullaan UPM:n pit-

käaikaista teknologiajohtajaa Jyrki
Ovaskaa, joka valittiin myös vuoden
2021 teknologiajohtajaksi.
Ilmoittautuminen seniorilounaalle
aukeaa huhtikuussa PI:n verkko
sivuilla. =

Jyrki Ovaska
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METSÄTEOLLISUUDEN
AMMATTILAISTEN
JA YRITYSTEN
VERKOSTO
Tule mukaan tapahtumiin
ja kehitä osaamistasi myös
ForestBioFacts -digitaalisen
oppimisympäristön avulla!

VERKOSTOIDU • KEHITY
PYSY AJAN HERMOLLA

2700

henkilöjäsentä

50

yritysjäsentä

www.puunjalostusinsinoorit.fi

PUUNJALOSTUSINSINÖÖRIEN
KUULUMISIA

Elisa Heiskanen
mukaan PI:n tiimiin
MAALISKUUN ALUSSA PI:n tiimi

sai uutta energiaa ja osaamista, kun
tradenomi Elisa Heiskanen aloitti PI:llä
markkinointi- ja toimistokoordinaattorin
tehtävässä. Elisan työtehtävät ja -vastuut
liittyvät etenkin PI:n ja Paperi ja Puu
Oy:n viestinnän ja markkinoinnin tehtäviin, tapahtumien ja toimiston avustaviin
tehtäviin sekä ForestBioFacts-tuotteen
myynnin ja kehitystyön tukemiseen.
Tervetuloa mukaan, Elisa!
PITKÄÄN PI:LLÄ eri tehtävissä, muun

muassa ForestBioFacts-oppimisympäristön rakennushankkeen projektipäällikkönä toiminut Jenni Sievänen-Rahijärvi siirtyi helmikuun alussa uusiin tehtäviin PI:n ulkopuolelle. Jennin kädenjälki on näkynyt monessa keskeisessä
PI:n toimintamuodossa ja tästä kiitollisena toivotamme Jennille kaikkea onnea
ja menestystä uuteen työrooliin!

Suomalaisen
teknologiaosaamisen
julkaisu viennin tueksi
BUSINESS FINLAND on julkaissut uuden kansallisen
tarjoamakuvauksen, johon on koottu kattava yhteenveto
suomalaislähtöistä biometsätalouden teknologiaosaamista ja
-palveluja. Forest Bioeconomy Technologies and Services from
Finland -digijulkaisun kokonaislaajuus on yli 150 sivua ja siinä
esitellään noin 90 yritystä sekä RDI- ja koulutusorganisaatiota
– näiden mukana myös useita PI:n jäsenyrityksiä. Materiaali
on valmistettu hyödynnettäväksi laajasti niin osallistuneiden
organisaatioiden omassa vientimarkkinoinnissa kuin Business
Finlandin ja ulkoministeriön globaaleissa verkostoissa. Julkaisu
on vapaasti ladattavissa Business Finlandin verkkosivuilta.

Tulevat tapahtumat
6.4.2022
26.4.2022

PI:n vuosikokous ja kevätseminaari, Pörssitalo, Helsinki

17.5.2022

Seniorilounas, Ravintola Pörssi, Helsinki

21.5.2022

PI:n Linnanmäki-päivä

7.-9.6.2022
14.6.2022
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ForestBioFacts-webinar: Man-made bio-based fibre products

PulPaper-näyttely ja -konferenssi, Messukeskus, Helsinki
Aamiaistilaisuus Deloitte Oy:n kanssa

Uusia jäsenpalveluja PI:n jäsenille
Keväällä 2022 PI:n jäsenten palveluita kehitetään monella tapaa.
Näkyvimpänä
muutoksena alkuvuonna julkaistaan uusi
mobiilisovellus, joka korvaa nykyiset
jäsensivut ja tuo PI:n tapahtumat, uutiset,
jäsenmatrikkelin ja myös Paperi ja Puu
-lehden digitaalisesti paremmin jokaisen
jäsenen saataville. Muistathan päivittää
kevään aikana jäsenrekisteriin myös tuo
reet tietosi!
MOBIILISOVELLUS

PODCAST Vuoden 2022 isoimpia talou
dellisia panostuksia on uusi 8-osainen
tieteellisellä otteella toteutettu
podcast-sarja, joka tulee esittelemään

PUUPOHJAISEN TULEVAISUUDEN

Keväällä 2022 PI
alkaa huomioida yhdistyksen vision eteen
merkittävää työtä tekeviä puupohjai
sen tulevaisuuden tekijöitä myöntämällä
vuosittain 500 euron arvoisia stipendejä
puunjalostusalan opiskelijoille ja vasta
valmistuneille (max 5 vuotta valmistumi
sesta), jotka eri tavoin ovat tuoneet posi
tiivista energiaa kollegojensa keskelle ja
tukevat hedelmällistä yhteistyötä oman
korkeakoulun ja työelämän välillä. Lisä
tietoja uudesta stipendistä viestitään
myöhemmin keväällä.=

TEKIJÄ -STIPENDI

alamme keskeisiä teknologioita sekä näi
den historiallista taustaa ja tulevaisuutta.
Sarjan tuotannosta vastaa tiedetoimittaja
Nina Pulkkis ja Smidig Media Oy.

Päivitä matrikkelitietosi
ja voita lahjakortti!
Tarkista ja päivitä jäsentietosi ja tutustu uuteen
mobiilisovellukseen sekä uudistuneisiin PI:n jäsensivuihin!
Sivut ovat mobiilioptimoituja ja toimivat kaikilla selaimilla sekä
laitteilla. Voit lisätä mobiilisovelluksen puhelimen kotinäyttöön
suoraan nettiselaimesta.
Mobiilisovelluksesta löydät mm:
• tapahtumien materiaalit ja tallenteet
• Paperi ja Puu -lehden sähköinen arkisto
• parannettu jäsenmatrikkeli ja hakutoiminnot
• mahdollisuus tarkistaa jäsenmaksulaskuja

Päivitä tai vahvista nykyiset tietosi
uudistetuilla jäsensivuilla 30.4. mennessä:

Osallistu
100 €
lahjakortin
arvontaan.

https://oma.puunjalostusinsinoorit.fi
Kaikkien matrikkelitietonsa huhtikuun loppuun mennessä
tarkistaneiden kesken arvotaan S-ryhmän 100 euron lahjakortti.
Osallistuaksesi kilpailuun, muista tallentaa sivu, teitpä muutoksia
tai et! Pystyt tilaamaan uuden salasanan tarvittaessa.
Ota yhteyttä, mikäli tarvitset apua: info@puunjalostusinsinoorit.fi
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Uuden mobiilisovelluksen myötä painettua matrikkelia ei enää julkaista, jatkossa tiedot löytyvät ainoastaan sähköisestä matrikkelista.

Onnittelut!

DI Olavi
Matilainen,
Espoo, 100 vuotta
16. huhtikuuta.

Ing. Karl Lindahl,
Helsingfors, 90 år
den 9 april.

DI Heikki
Nurminen,
Rauma, 90 vuotta
15. huhtikuuta.

DI Juhani
Tuomarla, Espoo,
85 vuotta
6. huhtikuuta.

DI Reinhold
Enqvist,
Grankulla, 80 år
den 21 mars.

FK Markku
Korpela,
Lappeenranta,
75 vuotta
27. helmikuuta.

DI Pekka Rahkila,
Kauniainen,
75 vuotta
1. huhtikuuta.
Matkoilla.

Ins. Markku
Kollanus, Vantaa,
75 vuotta
18. huhtikuuta.

DI Jorma
Härkisaari, Kotka,
70 vuotta
24. toukokuuta.

DI Ari Kotilainen,
Joensuu, 65 vuotta
6. huhtikuuta.
Ei vastaanottoa.

DI, seikkailija Harri
Kurppa, Kotka,
65 vuotta
17. huhtikuuta.

DI Juhani
Alajoutsijärvi,
Sirkka, 65 vuotta
1. toukokuuta.

DI Janne Aaltio,
Hollola, 65 vuotta
7. toukokuuta.

DI, VP, Sales
and Marketing
Jens Remmer,
Rauma, 60 vuotta
9. huhtikuuta.

DI Tiina
Jaatinen-Mohn,
Kauniainen,
60 vuotta
18. huhtikuuta.

DI, FM, Head of
Packaging Design
Team
Sirpa Välimaa,
Helsinki, 50 vuotta
11. helmikuuta.

TkT,
toimitusjohtaja
Niklas von
Weymarn,
Helsinki, 50 vuotta
1. huhtikuuta.

DI, myyntijohtaja
Matias Suonpää,
Hämeenlinna,
50 vuotta
26. huhtikuuta.

DI, Senior Sales
Manager
Ville Nikkanen,
Nummela,
50 vuotta
10. toukokuuta.

TkT, Sr Manager
R&D Annaleena
Kokko, Helsinki,
50 vuotta
16. toukokuuta.

Mikäli haluat tietosi seuraavaan
lehteen, otathan yhteyttä:
natalia.musina@puunjalostusinsinoorit.fi
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HELSINGIN MESSUKESKUS
Helsinki Expo and Convention Centre

Exhibition • Conferences • Green Economy Business Summit
Excursions • Social events

Building Tomorrow’s Bioeconomy
Welcome to the leading international event for the forest industry! PulPaper is the forum
for the latest technology and offers optimal business and networking opportunities in
a multinational environment. The global industry will once again be gathered in Helsinki.
pulpaper.fi #PulPaper2022

PULPAPER IS ORGANISED AT THE SAME TIME WITH
the leading Nordic chemistry and biotechnology event
ChemBio Finland and the international chemistry
conference Helsinki Chemicals Forum.

Organized by:

PulPaper mahdollistaa
kohtaamiset kesäkuussa
Metsäteollisuuden kansainvälinen PulPaper 2022 -tapahtuma siirrettiin maaliskuusta kesäkuun
alkuun, jotta kohtaamiset mahdollistuvat paremmin. Nyt odotetaan innolla tulevaa tapahtumaa.
Kolmipäiväinen
PulPaper
järjestetään
7.–9.6.2022 Helsingin Messukeskuksessa.
Nyt ensimmäistä kertaa samaan aikaan järjestetään myös kemian ja bioteknologian
ammattitapahtuma ChemBio Finland ja kemikaaliturvallisuuden kansainvälinen Helsinki
Chemicals Forum 8.–9.6.2022. Kesäkuun
alku on tuttu ajankohta sekä PulPaperille että
Helsinki Chemicals Forumille ja ihanteellinen
erityisesti kansainvälisille näyttelyvieraille.
”Odotettavissa on upea tapahtuma, jossa
päästään vihdoinkin vaihtamaan kuulumisia,
tutustumaan uutuuksiin, päivittämään tiedot
ja verkostoitumaan”, kertoo tapahtumista
vastaava liiketoimintapäällikkö Marcus Bergström Messukeskuksesta. ”PulPaper tarjoaa
moninaisia tilaisuuksia erityisesti verkostoitumiseen, mikä on juuri nyt tärkeätä pitkän
poikkeuksellisen ajan jälkeen. Ekskursiot VTT
Bioruukkiin ja UPM Kymille, avajaispäivän
get-together ja seuraavan päivän iltajuhlat
Musiikkitalolla sekä tapaamisten sopiminen
etukäteen tapahtumaan mahdollistavat poikkeuksellisen tehokkaat kohtaamiset.”
PulPaper 2022 -näyttelyssä ovat mukana
kaikki alan tärkemmät toimijat ja tapahtumaan
osallistuu arviolta 250 yritystä päämiehineen.
Erityisen vahvasti ovat mukana metsäyhtiöt
mm. Stora Enso, MetsäGroup, UPM ja Sappi,
jotka ovat esillä aamupäivisin tapahtuman Future Square -lavalla. Tapahtumassa on tänäkin
vuonna Start-up-alue ja Uusi puu -yhteisosasto. PulPaper 2022 tarjoaa yrityksille mahdollisuuden näkyä osastolla ja kertoa tuotteistaan
tapahtuma-alueen Future Square -ohjelmalavalla, joka on täynnä laadukasta ohjelmaa.
PulPaper-tapahtumassa järjestetään lisäksi
PulPaper Conference ja uusi Green Economy
Business Summit, jotka molemmat ovat maksullisia tilaisuuksia. Messukeskus järjestää
PulPaper-tapahtuman yhteistyössä Puunjalostusinsinöörit ry:n kanssa.

Uusi Green Economy Summit
yhdistää toimijat
Yritysjohdolle ja sidosryhmille kohdennettu
Green Economy Business Summit järjestetään
keskiviikkona 8.6. ja sen ohjelma on koottu

yhdessä metsäteollisuuden ja kemianteollisuuden toimijoiden kanssa. Toinen pääpuheenvuoroista on kestävästä kehityksestä ja
ilmastonmuutoksesta ja sen pitävät Euroopan
komissiossa sisämarkkinoista vastaava komissaari Thierry Breton (videoyhteys) ja johtaja
Kristin Schreiber. Green Economy Summitin
toisen pääpuheenvuoron pitää yliasiamies
Jyrki Katainen Sitrasta. Tilaisuudessa on paneelikeskustelu huomisen biotaloutta, taloutta
ja kiertotaloutta muokkaavista megatrendeistä. Keskusteluun osallistuvat muun muassa
Salla Roni-Porainen Borealis Plymersilta,
Jussi Manninen VTT:ltä ja Mike Parkington
Unileveriltä.

Start-up-yrityksille tarjolla
hienoja mahdollisuuksia
PulPaper tahtoo tukea metsäteollisuuden uusia yrityksiä ja innovaatioita. Tänäkin vuonna
tapahtuma tarjoaa uusille Start-up-yrityksille velotuksettomia osastopaikkoja. Tapahtuman yhteydessä jaetaan myös PulPaper
Award Start-up-yritykselle, joka on kehittänyt
parhaan innovaation. Voittaja selviää 8.6.
pidettävien pitchausten perusteella ja 5000
euron Suomen Messusäätiön rahoittama palkinto jaetaan iltatilaisuudessa. Kilpailuun voi
ilmoittautua 1.5. mennessä ja lisätietoa tästä
löytyy tapahtuman verkkosivuilta. Osastopaikkoja on jo varattu Start-up-alueelle muutamia. Mukana ovat muun muassa Montinutra,
SolvGE BV ja Woodio.

Uusi puu -hanke mukana
tänäkin vuonna
Uusi puu -hanke kertoo, mihin kaikkeen puu
pystyy ja esittelee konkreettisia esimerkkejä
puupohjaisista tuotteista ja ratkaisuista. Hankkeessa on mukana yli 20 suomalaista organisaatiota, jotka ovat mukana myös PulPaperissa yhteisosastolla. Uusi puu -tuote 2022
-yleisöäänestys käynnistyy toukokuussa ja
äänestyksen voittajat julkaistaan PulPaper-tapahtuman Future Square -ohjelmalavalla 7.6.
Yleisöäänestyksen tavoitteena on esitellä

Uusi puun jäsenyritysten ja heidän asiakkaidensa puupohjaisista materiaaleista valmistettuja uutuustuotteita.

Tulevaisuuden työnantaja
-päivä torstaina, opiskelijoille
erityishuomioita
PulPaper-tapahtuma kehottaa kaikkia alan
yrityksiä päästämään kesätyöntekijänsä tutustumaan alan johtavaan näyttelyyn. Siitä on
hyötyä sekä opiskelijoille, että alan yrityksille.
Opiskelijat ja nuoret ovat erittäin tärkeä kohderyhmä sekä metsäteollisuuden, että kemian
ja bioteollisuuden yrityksille. Nuoria tarvitaan
näille aloille ja siksi erityisesti alan opiskelijoille tahdotaan kertoa erilaisista mahdollisuuksista alalla. PulPaper-tapahtuman näyttelyssä
on oma Lounge-alue opiskelijoille. Siellä on
torstaina 9.6. Tulevaisuuden työnantaja -ohjelmaa, jossa yritykset kertovat työllistymismahdollisuuksista. Loungessa on tuolloin paikalla
myös alan yliopistojen edustajia. Ohjelmaa on
tarjolla koko päivän.
PulPaper 2022 -tapahtuma on alan ammattilaisille veloitukseton tapahtuma, johon voi rekisteröityä ennakkoon www.pulpaper.fi
PulPaper Conference (380 e), Green Economy Summit (250 e), PulPaper Party (65 e) sekä
ekskursiot UMP Kymi (100 e) ja VTT BioRuukki
Pilot Centre (50 e) ovat maksullisia tilaisuuksia
ja niihin voi ostaa liput verkkosivulta. Opiskelijat ja Start-Up-yritykset saavat PulPaper Conferencen ja Green Economy Summitin lipuista
50 % alennuksen.
Seuraa tapahtumaa FB:ssa Twitterissä
ja LinkedInissä @pulpaper #pulpaper.

EVENT OUTLINE
TIME

monday 6 th
EXCURSIONS
Departure and arrival times will be announced later

8:00
9:00
10:00

CONFERENCE / EXHIBITION
9:00–17:00
8:15–9:00 Registration and coffee

EXCURSION 1:
VTT BIORUUKKI
PILOT CENTRE, Espoo

EXCURSION 2:
UPM Kymi, Kouvola

11:00

9:00–9:55 Conference Opening
9:55–10:30 Coffee and networking
10:30–12:00
IT and
Automation

10:30–12:00
Environment
and sustainability

12:00–13:30
Lunch break and networking
Time to explore the exhibition

12:00
13:00

13:30–15:00
Safety and
risk management

14:00

10:00–10:30
Opening Ceremony

Programme at
the Future Square
stage: Company
presentations and
panel discussions

13:30–15:00
New textile
products

15:00–15:30 Coffee and networking

15:00

15:30–17:00
Efficiency

16:00
17:00

tuesday 7 th

15:30–17:00
Packaging
solutions

16:30–19:00
AFTER WORK
Exhibition hall

17:00–19:30 GET TOGETHER

Open Lobby at Holiday Inn Helsinki – Expo

18:00
19:00
20:00
21:00

GREEN ECONOMY
BUSINESS SUMMIT

FUTURE SQUARE

The Green Economy Business Summit for corporate
management and stakeholders will take place on
Wednesday, 7 June. The programme has been compiled
together with operators in the forest and chemical
industries. Purchase your ticket from the online store:
pulpaper.fi

Situated in the middle of the exhibition area Future Square
will offer a wide range of interesting programs. You will have
the possibility to listen to interesting case studies and panel
discussions from our exhibitors and Future Square partners
Stora Enso, UPM, Metsä Group and Sappi. The program of
the Future Square will be published in April 2022.

TIME

wednesday 8 th
EXHIBITION
9:00–17:00

8:00

8:15–9:00
Registration and coffee

9:00

9:00–11:00
Green Economy
Business Summit

10:00

Programme at the Future
Square stage: Company
presentations and panel
discussions

thursday 9 th

EXHIBITION 9:00–16:00
Theme day for students:
Employer of the Future

Programme at the Future Square stage:
Company presentations and panel discussions

11:00
12:00
13:00
14:00

14:20–15:05
Startup Competition Final

15:00
16:00
17:00
18:00
19:00

18:30–23:00 PULPAPER PARTY
Musiikkitalo

20:00
21:00

PulPaper
STARTUP COMPETITION

Theme Day
EMPLOYER OF THE FUTURE

PulPaper Startup Competition aims to introduce
the most innovative products and services within the
forest industry. Registration is open until 1 May 2022 at
pulpaper.fi. After the deadline the jury will choose most
suitable ideas for a pitching organized at the Future
Square. The winner will be announced at PulPaper Party.

The last day of PulPaper 2022 has emphasis on
the future of talents. It has programmes directed for
students and others seeking a career in the field
of forest industry. The participating companies will
have the opportunity to be part of the theme day
from an employer perspective and discuss different
career options with students and job seekers.
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AMONG
THE
SPEAKERS

Hannu Kasurinen
EVP, Division
Packaging Materials,
Stora Enso

Kristina
Elg Christoffersson
CTO, Renewcell

Riikka Joukio
EVP, Corporate
Responsibility and
Public Affairs, Kesko

Jaakko Nousiainen
Production Director,
UPM Lappeenranta
Biorefinery

Rasmus Pinomaa
Director,
Kemira Oyj

Roland Lorenz
EVP, Head of Division
Management
Consulting, AFRY
Phillip Hanefeld
SVP, Head of Innovation
and R&D, Division Packaging
Materials, Stora Enso
Niklas
von Weymarn
CEO,
Metsä Spring

Pia Qvintus
Business Development
Director, Spinnova

08:15

REGISTRATION

08:45
–
08:50

WELCOME WORDS
⊲ Katja Metsäranta, Chairperson, Finnish Forest Products Engineers´Association

9:00
–
9:50

KEYNOTES

PURCHASE
YOUR TICKET
NOW AT
PULPAPER.FI

⊲

KEY TRENDS IN SUSTAINABLE PACKAGING | Hannu Kasurinen, EVP, Division Packaging Materials, Stora Enso

⊲

SUSTAINABILITY LEADING COMPANY STRATEGY | Riikka Joukio, EVP, Corporate Responsibility and Public Affairs, Kesko

⊲

CHANGES IN CONSUMER BEHAVIOUR FOLLOWING COVID PANDEMIC |
Roland Lorenz, EVP, Head of Division Management Consulting, AFRY

PROGRAMME | TRACK 1
IT AND AUTOMATION

PROGRAMME | TRACK 2
ENVIRONMENT AND SUSTAINABILITY

10:30
–
10:35

INTRODUCTION
⊲ Chair: Esa Kivioja, Segment Manager Pulp & Paper,
ABB

10:30
–
10:35

INTRODUCTION
⊲ Chair: Katja Viitikko, Senior Manager,
Sustainability R&D, UPM

10:35
–
11:00

IMPROVED PULP & PAPER OPERATION
BY USE OF NEW DIGITAL SOLUTIONS
⊲ Mikael Ankerfors, Chief Operating Officer, AFRY

10:35
–
11:00

THE 4EVERGREEN JOURNEY TOWARDS A 90%
RECYCLING RATE FOR FIBRE-BASED PACKAGING
⊲ Tiina Pursula, Deputy Chair, 4evergreen programme

11:00
–
11:25

DIGITALIZATION RESULTS OF COLLABORATION
CASES
⊲ Jukka Luoto, Product Manager, Industrial Internet,
Valmet

11:00
–
11:25

CARBON HANDPRINT METHOD
TO MITIGATE CLIMATE CHANGE
⊲ Tiina Pajula, Principle Scientist, VTT

11:25
–
11:50

UTILISING IOT IN SAFETY MANAGEMENT
⊲ Jani Akkila, CEO, Process Genius

11:25
–
11:50

CO2 FOOTPRINT IN ADDITIVITIES
IN PAPER AND BOARD
⊲ Rasmus Pinomaa, Director Corporate
Sustainability, Kemira Oyj

CLOSING REMARKS
Chair

11:50
–
12:00

LUNCH AND NETWORKING /
TIME TO EXPLORE THE EXHIBITION

12:00
–
12:30

11:50
–
12:00
12:00
–
12:30

⊲

Changes are possible

CLOSING REMARKS
Chair

⊲

LUNCH AND NETWORKING /
TIME TO EXPLORE THE EXHIBITION
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PROGRAMME | TRACK 1

PROGRAMME | TRACK 2

SAFETY AND RISK MANAGEMENT

NEW TEXTILE PRODUCTS

13:30
–
13:35

⊲

INTRODUCTION
Chair: Anna Savunen, Head of Global HSE Services
Process Industries AFRY

13:30
–
13:35

⊲

13:35
–
14:00

BUILDING A WORLD-CLASS SAFETY
CULTURE IN PACKAGING OPERATIONS
⊲ TBC

13:35
–
14:00

PRODUCING TEXTILE FIBRES AND OTHER NEW
BIOPRODUCTS FROM PAPER PULP
⊲ Niklas von Weymarn, CEO, Metsä Spring

14:00
–
14:25

SAFETY IN BIOREFINING
OPERATIONS
⊲ Jaakko Nousiainen, Production Director,
UPM Lappeenranta Biorefinery

14:00
–
14:25

CLOSING THE LOOP AND CREATING NEW
BIODEGRABLE PULP THOUGH RECYCLING,
CASE: RENEWCELL
⊲ Kristina Elg Christoffersson, CTO, Renewcell

14:25
–
14:50

INSURER’S VIEW ON MANAGING
RECOVERY BOILER RISKS
⊲ Fredrik Aronsson, Risk Engineer,
Risk Management Services Sweden
⊲ Jaakko Kangas, Risk Engineer,
Property Risk Management Services, IF Insurance

14:25
–
14:50

COMMERCIALIZATION OF SPINNOVA PRODUCTS
TO CONSUMER MARKETS
⊲ Pia Qvintus, Business Development Director,
Spinnova

⊲

CLOSING REMARKS
Chair

14:50
–
15:00

⊲

COFFEE BREAK

15:00
–
15:30

COFFEE BREAK

14:50
–
15:00
15:00
–
15:30

INTRODUCTION
Chair: Michael Hummel, Associate professor,
Aalto University

CLOSING REMARKS
Chair

EFFICIENCY

PACKAGING SOLUTIONS

15:30
–
15:35

INTRODUCTION
Chair: Katja Metsäranta,
Mill Director, Stora Enso Heinola

15:30
–
15:35

INTRODUCTION
Chair: Johanna Lahti,
Senior Research Fellow, Tampere University

15:35
–
16:00

IMPROVING AVAILABILITY WITH
INTELLIGENT PREDICTIVE MAINTENANCE IN
PULP AND PAPER OPERATIONS
⊲ Luis Binotto, Senior Vice President,
Maintenance Performance, Andritz

15:35
–
16:00

PACKAGEHEROES:
FUTURE OF PACKAGING
⊲ Ali Harlin, Research Professor at
Technical Research Centre of Finland VTT

16:00
–
16:25

OPTIMIZING ENERGY BALANCE AT PULP
AND PAPER MILL
⊲ Esa Vakkilainen, Professor, LUT University

16:00
–
16:25

ADVANCES IN USING NANO- AND MICROFIBRILLATED CELLULOSE IN FOOD PACKAGING
⊲ Phillip Hanefeld, SVP, Head of Innovation
and R&D in Packaging Materials Stora Enso

16:25

GETTING THE BEST OUT OF WORLD CLASS
MANUFACTURING, CASE EXAMPLES
⊲ AnnaKarin Djupenström, Senior Manager,
Efeso Nordics

16:25

LATEST DEVELOPMENTS IN EUCALYPTUSBASED KRAFTLINER PRODUCTS,
CASE: KLABIN PUMA II
⊲ Klabin TBC

–

16:50

16:50
–

17:00

⊲

CLOSING
⊲ Chair

–

16:50

16:50
–

17:00

⊲

CLOSING
⊲ Chair

CHECK OUT THE UPDATED PROGRAMME AND EXHIBITORS AT PULPAPER.FI
Changes are possible

SOCIAL EVENTS

EXCURSIONS

GET TOGETHER

PULPAPER 2022 INCLUDES OPTION
TO JOIN IN FOR AN EXCURSION.

DATE AND TIME Monday, 6 June, 17:00–19:30
PLACE Open Lobby at Holiday Inn Helsinki – Expo
Relax and network after the excursion.

Monday 6 June

You can choose between VTT BioRuukki Pilot Centre in
Espoo and the Kymi mill in Kouvola. The excursions offer
you a great insight to new solutions and innovations
made in Finnish forest industry. There is a limited number
of seats to excursions, so make your booking well in
advance! Purchase your ticket from the online store:
pulpaper.fi

EXCURSION 1:
VTT BIORUUKKI PILOT CENTRE
VTT Bioruukki is a piloting centre for new bio-based
products and circular economy solutions with unique
expertise, modelling and piloting capabilities under one
roof. In the lab and pilot plant customers of any size can
develop and scale-up innovations and processes and thus
accelerate their product and process innovation cycles.

AFTER WORK

DATE AND TIME Tuesday, 7 June, 16:30–19:00
PLACE Exhibition hall at Messukeskus

Photo: VTT

The Afterwork session will provide a relaxed atmosphere
giving all participants of PulPaper event the opportunity to
network and mingle. The gathering will be concentrated in
the heart of PulPaper area, the Future Square.

PULPAPER PARTY

PLACE
Musiikkitalo (Mannerheimintie 13a)

Photo: Musiikkitalo / David Jakob

It’s time to party on Wednesday evening! Join the PulPaper
Party where hundreds of colleagues worldwide will gather
together to spend a magnificent night. Guests will have
the change to mingle, network, and enjoy good food and
drinks. Tickets include buffet dinner and entertainment.
Purchase your ticket from the online store: pulpaper.fi

Changes are possible

EXCURSION 2:
UPM KYMI
UPM Kymi brings together a modern pulp and paper mill
producing coated and uncoated fine papers, specialty
papers and bleached birch and softwood pulp. Since
2014 the Kymi mill has gone through a series of expansion
investments. The expansion projects comprised drying,
chemical recovery, screening and debarking as well as
modernisation of the softwood fibre line and birch fibre
line. There are also four new folio sheeters and one
second hand cutsize line in the paper mill.

Photo: UPM Kymi

DATE AND TIME
Wednesday 8 June, 18:30–23:00

REGISTRATION AND ADMISSION FEES
THE ADMISSION TO THE EXHIBITION
IS FREE OF CHARGE
You can register as visitor prior to the event in the internet or when arriving
at the entrance. Register beforehand to avoid queues at the entrance!
Remember to print out the badge card and take it with you to the fair.
You have also a great opportunity to take part
in paid programme such as:
⊲

Excursions (6 June)

⊲

PulPaper Conference (7 June)

⊲

Green Economy Business Summit (8 June)

⊲

PulPaper Party (8 June)

REGISTRATION
AND TICKETS AT
PULPAPER.FI

ADMISSION FEES
Exhibition

Free of Charge.
Register as visitor!

PulPaper Conference

€380 (+VAT)

Green Economy Business Summit

€250 (+VAT)

PulPaper Party
Including buffet dinner

€65 (+VAT)

Excursion to UPM Kymi

€100 (+VAT)

Excursion to VTT
BioRuukki Pilot Centre

€50 (+VAT)

Students and start-up companies get -50 % discount
from the normal prices.
Please note that in case the ticket holder is entitled to a discount the
needed ID (student card) for this discount needs to be presented when
entering Messukeskus.

PULPAPER IS ORGANISED AT THE SAME TIME WITH:
ChemBio Finland

The Helsinki Chemicals Forum (HCF)

ChemBio Finland is the most significant event for the
chemistry and biotechnology professionals in the Nordic
Countries and Baltic regions. The visitors of PulPaper
can visit the Chembio exhibition free of charge. Chembio
Finland is open on 8–9 June 2022.

The Helsinki Chemicals Forum (HCF) is an independent
non-profit forum founded by the Finnish Fair Foundation
and the City of Helsinki aimed at promoting chemicals
safety and chemicals management globally. The
conference is engaging international authorities,
politicians, industry leaders, NGOs, academics, the media
and specialists. HCF is open on 8–9 June 2022.

Please visit: chembiofinland.fi for more information.
Changes are possible

Please visit: helsinkicf.eu for more information.

ALALLA TAPAHTUU LEIF LINDBERG

Andritz

Puukentän autonominen purkuja hallintajärjestelmä Kemiin

A

ndritz toimittaa kaksi täysin
autonomista sähköistä puu
kentän nosturijärjestelmää
tulevalle Metsä Groupin Kemin
biotuotetehtaalle.
EPC-toimitus sisältää kaksi 25 tonnin
nosturijärjestelmää, jotka operoivat yli
500 metrin pituisella kiskotuksella ja tule
vat käsittelemään rekoilla ja junilla puu
kentälle tulevia puukuormia 7 600 000
kuutiota vuodessa. Asennukset alkavat
kevään 2022 kuluessa.
”Puukenttänosturit ovat olleet
Andritzin tuotevalikoimassa jo vuodesta
1994 Kone Woodin oston myötä. PohjoisAmerikassa puukenttänosturit ovat hyvin
tavanomainen tekniikka puun käsitte
lyssä. Metsä Groupiin kuuluva Metsä
Fibre kiinnostui keskustelemaan toimi
tuksesta Kemiin, ja sopimukseen pääs
tiin puolitoista vuotta sitten. Kyseessä
on ensimmäinen Pohjois-Amerikan ulko
puolella oleva järjestelmä. Samalla se on
ensimmäinen, joka on täysin autonomi

Puukentän autonomisessa
järjestelmässä autojen kohtaamiset on
vältetty yksisuuntaisella kiertoreitillä.
60
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nen. Nosturijärjestelmä toimii siis ilman
operaattoria”, kertoo Andritzin Ilkka
Manninen.
Kun Kemin kauppa varmistui, Andritz
päätti panostaa nostureiden markkinoin
tiin Pohjois-Amerikan ulkopuolella ja
perusti oman organisaation Lahteen tätä
varten. Vuosi sitten aloittanutta noin vii
den hengen tiimiä vetää Ilkka Manninen.
Andritz sanoo nosturijärjestelmän
sopivan sellutehtaiden lisäksi myös esi
merkiksi sahojen ja levytehtaiden puun
käsittelyyn. Järjestelmä vähentää manuaa
lista operointia, esimerkiksi Kemissä
kaksi nosturia hoitaa puukentällä auto
nomisesti koko puunkäsittelyn. Sähköi
nen järjestelmä korvaa puukentällä myös
nykyisin kumipyörillä liikkuvat fossiili
sia polttoaineita käyttävät kuormaajat.
Lisäksi järjestelmä hoitaa kaiken logistii
kan suunnittelun ja muun muassa varas
tokirjanpidon.
”Aloimme nelisen vuotta sitten miet
tiä operaattorin korvaamista puuken

Ilkka Manninen

tällä digitaalisuutta hyödyntävillä järjes
telmillä. Syntyi tuote nimeltä ANDI, joka
tunnistaa toimintaympäristön, ohjaa puu
kenttänosturia ja korvaa näin myös ope
raattorin. Purkavien rekkojen lastit skan
nataan ja tunnistetaan, ja ANDI-järjes
telmä hoitaa lastin siirron tuotannon
edellyttämällä tavalla”, sanoo Manninen.
”Autonomisen ANDIn rinnalla toi
mii toinen pääjärjestelmä ACSS (Andritz

Nosturijärjestelmä
lisää turvallisuutta
ja vähentää
operointikuluja.
Crane Supervisory System), joka huoleh
tii puukentän operoinnin ja tehtaan väli
sestä varastokirjanpidosta. ANDI ajaa
nosturia ja ACSS huolehtii logistiikasta.
Järjestelmä tietää, mitä puuta on missä
kin, minkälaista puuta on tullut ja mistä,
jos tieto on tullut tehtaalle rekan mukana.
Tämän tiedon varassa tehdas pystyy opti
moimaan kulloisenkin tuotantoprosessin
edellyttämän raaka-aineen käytön. Tietoa
voidaan tuoda myös taaksepäin esimer
kiksi keitosta tai kuivatuskoneelta, mitä
puuta kulloinkin käytettiin aina rekan
tarkkuudella.”
Andritzin mukaan nosturijärjestelmä
lisää turvallisuutta ja vähentää operoin
tikuluja, koska puukentällä ei ole ope
raattoreita. Koko puukenttäkokonaisuu
den liikenne- ja purkujärjestelyt toteute
taan turvallisesti ja tehokkaasti. Laitteisto
sijoitetaan niin, että puun purkualueet ja
puukenttä ovat laitteiston lähellä. Näin
minimoidaan raaka-aineen siirtelytarve.
Puuautojen kohtaamiset on vältetty yksi
suuntaisella kiertoreitillä, eikä autolii
kenne risteä missään vaiheessa raidelii
kenteen kanssa. Puuautojen yksisuun
taisella kulkusuunnalla vältetään myös
peruutukset.
”Puukentän pinta-alalle saadaan
isompi varastotilavuus nosturin kasa
tessa puita korkeampiin pinoihin, kuin
mihin mobiilinosturit pystyisivät. Puu
pinojen välissä ei tarvita kulkureittejä,
mikä lisää puuvaraston tilavuutta. Puu
varaston perustaminen on siis huomat
tavasti edullisempaa perinteisiin järjes
telyihin verrattuna. Säästöjä syntyy sekä
rakennus-, laite- että käyttökustannuk
sissa. CO2-päästöjä ei tule, koska puu
kenttänosturit ovat täysin sähkökäyttöi
siä. Polttoainekustannukset ovat pienem
mät, ja sähköisesti toimivassa prosessissa
nosturien jarrutusenergiakin palautetaan
takaisin sähköverkkoon”, Ilkka Manninen
kertoo.
Andritzin ensimmäinen autonominen
puukentän nosturijärjestelmä on käyt
töönottovaiheessa Floridassa Yhdysval
loissa. =

Bellmer

Tiivispaperin valmistuslinja
Sokolin tehtaalle PohjoisVenäjälle

S

aksalainen perheyritys Bellmer GmbH toimittaa Segezha
Groupille uuden paperikoneen Vologdan alueelle Sokoliin
Pohjois-Venäjälle.
Valkaisemattomia, rasvaa kestäviä elintarvikekäärepa
pereita valmistava kone käynnistyy Venäjällä ensi vuonna. Sokolin
tehtaan modernisointi moninkertaistaa yrityksen nykyisen paperi
tuotannon 80 000 vuositonniin.
Bellmerin toimitus kattaa koko valmistuslinjan massankäsitte
lystä pituusleikkuriin. Bellmer-konserni vastaa kokonaisuudesta.
Bellmer Finland Oy:n Hollolan konepaja toimittaa hankkeeseen
perälaatikon, viiraosan, pulpperit,
painelajittimet ja imutelat.
”Bellmer Finland Oy:n tilaus
kanta on erinomainen. Tulemme
saavuttamaan tänä vuonna lähes
50 miljoonan euron liikevaihdon.
Koko Bellmer Groupin liikevaihto
on 200 miljoonaa euroa. Henki
löstöä konsernilla on 750”, kertoo
Bellmer Finland Oy:n toimitus
johtaja Jyrki Strengell.
MM Kotkamills ja Bell
mer-konserni modernisoivat par
haillaan Kotkassa itävaltalaiskon
sernin laminaattipapereita val
Jyrki Strengell
mistavaa PM1-paperikonetta.
Projekti sisältää muun muassa
kokonaan uuden puristinosan, pulppereita sekä kuivatusosan
uusinnan. Koneen kapasiteettia nostetaan nykyisestä 170 000
vuositonnista 15 000 t/a.
Yhdysvaltoihin Bellmer toimittaa Ahlström-Munksjön
Madisonvillen Kentuckyn tehtaalle uuden lasikuiturainan valmis
tuslinjan. Toimitus on jatkoa Bellmerin ja Ahlström-Munksjön
aiemmalle yhteistyölle Tverissä Venäjällä sekä Karhulassa.
Bellmer Finland Oy:n liikevaihto koostuu valtaosin koneuusin
noista sekä paperin ja kartongin valmistuksen avainkomponen
teista kuten perälaatikoista, imuteloista, viiraosien laitteista, pulp
pereista, painelajittimista sekä huolto- ja varaosapalveluista. =
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Konecranes

Smart Factory – tehtaan digitaalinen kaksonen

”S

mart Factory kerää dataa
tehtaan eri ohjelmisto-,
laite- ja anturirajapinnoista,
jotka pystytään sitomaan
tehtaan digitaalisessa kaksosessa samaan
näkymään. Tämä helpottaa päivittäisjoh
tamista ja päätöksentekoa. Laiteriippu
mattomasti nettiselaimen kautta pysty
tään näkemään, mitä tehtaassa tapahtuu.
Kaikki tuotantoon liittyvät data, joka on
kytketty Smart Factoryyn, on tuotanto
henkilöstön saatavilla. Sieltä näkyy, onko
kone päällä ja mikä on koneen käyttö
suhde. Lisäksi voidaan suunnitella tuo
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tantoa, tuotantokatkoksien syitä sekä hal
lita kunnossapidon tehtäviä. Kaikki tämä
tieto on saatavilla tarvittaessa jokaiselle
henkilölle tehtaassa”, sanoo Konecrane
sin Jari Tuominen.

Nettiselaimen
kautta pystytään
näkemään,
mitä tehtaassa
tapahtuu.

Smart Factoryn kehitysprosessi alkoi
pari vuotta sitten, kun asiakkaat alkoivat
kysellä tuotannon visualisointia koskevia
ratkaisuja. Asiakaskunnassa oli tarvetta
seurata mitä tuotantokoneella tapahtuu ja
onko tuotannossa kaikki hyvin. Haluttiin
myös tarkempaa tietoa kunnossapidosta.
Lisäksi kysyttiin, voisiko myös tuotannon
tietoja, kuten läpimenoaikoja, saada näky
ville visuaalisesti.
”Huolellisen taustaselvityksen jäl
keen valitsimme teknologiakumppaniksi
Process Geniuksen. Aloitimme heidän
kanssaan pilottihankkeen Konecranesin

ESKO MERVIO

Hyvinkään tehtaalla syksyllä 2021. Esit
telimme Smart Factoryn samaan aikaan
myös Tampereen Alihankintamessuilla.
Tällöin tuote oli vielä aika lailla eri näköi
nen kuin nykyään. Kun toimme oman
tuotantomme ja kunnossapitomme subs
tanssiosaamista mukaan, pystyimme
kehittämään järjestelmää asiakkaiden tar
peita paremmin vastaavaksi”, kertoo Jari
Tuominen.
”Palvelumme visualisoi tuotannon
nykyhetken ja tilanteen. Tuotannon näkö

Jari Tuominen

kulmasta saadaan tietoa koneiden pysäh
dyksistä ja pysähdysten kestoista. Koko
naistehokkuuden kannalta pystytään
pureutumaan tuotantokatkoihin sekä nii
den aiheuttajiin. Tällaisia ovat esimer
kiksi laitteen toimintahäiriö, konerikko,
mittaukset ja logistiikkaongelmat. Smart
Factory -palveluun pystytään myös lisää
mään turvallisuuteen liittyvää tietoa ja
symboleita. Tavoite on tuottaa dataa,
jolla päivittäistä tekemistä voidaan johtaa
mahdollisimman reaaliaikaisesti.” =
JAMI IMANOFF

PROCESS GENIUS

Digital twin -sovellus tehtaan
tuottavuutta nostamassa

”P

rocess Genius on kehittänyt
digital twin -sovellustaan noin
kahdeksan vuotta. Konecrane
sissa tämä teknologia on Smart Factory
-tuotteen sisällä. Softa antaa laitoksesta
tilannekuvan ja yksityiskohtaisemmin lai
toskuvan turvallisuudesta, tuottavuudesta
ja kunnossapidosta. Ideamme on tuoda
päivittäisjohtamiseen näkyville vain oleel
liset asiat. Emme korvaa muita järjestel
miä, joita paperitehtaallakin saattaa olla
käytössä viitisenkymmentä erilaista, vaan
tuotamme tuotannon reaaliaikaisen tilan
nekuvan koko henkilöstön käyttöön”, ker
too Process Genius Oy:n toimitusjohtaja
Jani Akkila.
Process Genius on perustettu vuonna
2012. Vuonna 2014 yritys ryhtyi operatii
viseksi ja keskittyy vain ytimeensä. Hen
kilöstöä on 30. Pääkonttori on Joen
suussa, mutta osaajia on myös pääkau
punkiseudulla, Tampereella, Mikkelissä,
Lahdessa ja Turussa. Jani Akkilan mukaan
Process Genius ei ole pääomasijoitettu
startup, vaan yrityksen lisäarvo on synty

nyt suoraan asiakasvaatimuksista. Softa ja
alusta on kehitetty yhteistyössä asiakkai
den kanssa.
”Järjestelmämme on käytössä koko
organisaatiossa ylimmästä johdosta
koneenkäyttäjään. Tarkoitus on, että kai
killa on hallinnassa tuotannon koko tilan
nekuva, eli mitä on tapahtunut, mitä nyt
tapahtuu ja mitä on tapahtumassa. Täl
löin henkilöstö reagoi kollektiivisesti ja
toki myös proaktiivisesti. Samalla myös
turvallisuus paranee, kun kaikilla on ajan
tasainen näkymä tuotantoon”, kertoo Jani
Akkila.
”Olemme kehittäneet tätä teknolo
giaa noin kahdeksan vuotta. Tällä hetkellä
tuote alkaa olla koossa, sillä olemme jul
kaisseet viime vuonna ensimmäisille asi
akkaille kolme eri ohjelmistoversiota.”
”Viimeisimmässä kolmoisversiossa
näyttää sille, että tiedämme ihan oikeasti,
mitkä ovat tuotteella saavutettavissa ole
vat keskeiset asiat, miten asiakas näkee
tuotteen ja mitä palveluja hän haluaa.
Pystymme seuraamaan automaattisesti

Jani Akkila

tehtaiden suunnittelumalleja, käsittele
mään niitä sekä tuomaan ne joko selai
meen tai mobiililaitteeseen.”
Process Geniuksen liiketoiminta
jakautuu tasaisesti neljälle teollisuuden
alalle. Prosessiteollisuuden sellu, paperi
ja energia on ylivoimaisesti suurin seg
mentti, mutta kasvussa ovat myös kone
pajateollisuus, elintarviketeollisuus sekä
kiinteistö- ja toimitilapalvelut. Yli 50 pro
senttia käyttäjätunnuksista on ulkomailla,
välillisesti isojen asiakkuuksien kautta.
Viime tilikaudella yrityksen liikevaihto oli
1,8 miljoonaa euroa. =
PAPERI JA PUU | Creating Bioeconomy
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Solenis, Valmet, Wetend, XAMK
Konenäöllä uutta tietoa optimoidun
retention mekanismiin

Optimaalisen hienoaineretention vaikutus kuidun
rakenteeseen, Valmet Fiber Image Module.

Kuitumorfologia ilman hienoaineretentiota,
Valmet Fiber Image Module.

Solenis, Valmet, Wetend Technologies ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ovat
tutkineet yhteistyöhankkeessaan retentiomekanismeja paperi- ja kartonkikoneiden viiraosalla.

U

HD-kameratekniikaan pohjautu
valla Valmetin konenäöllä pys
tyttiin selvittämään, että kuidun
fibrillaatio yhdessä optimaalisen
kemian ja sekoituksen kanssa mahdollis
taa hieno- ja täyteaineen tasaisen kiin
nittymisen kuidun pintaan. Löydöksen
avulla märänpään stabiliteettia voidaan
lähteä parantamaan, mikä näkyy tasai
sempana laatuna ja kustannussäästöinä.
”Tutkimuksessamme on korostettu
hieno- ja täyteaineen hallintaa niin, että
ne saadaan kuituun kiinni eikä niin, että
niitä retentoidaan keskenään. Hieno- ja
täyteaineet tarttuvat hyvin kuidun pin
taan, kun niiden annostelu ja massojen
jauhatus on optimoitu kuhunkin proses
sitilanteeseen. Hienoaineen tarttuessa
fibrilleihin voidaan päästä jopa paperin ja
kartongin lujuuden optimointiin asti, kun
jauhatus on oikealla tasolla ja retentio
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Eemeli Siitonen

kemia on oikeanlainen suhteessa hienoja täyteainekomponentteihin”, sanoo
Eemeli Siitonen Soleniksesta.
”Jos käytetään vääränlaista tai opti
moimatonta retentiokemiaa, syntyy
hieno- ja täyteaineflokkeja, jotka rikkou
tuvat ennen sihtiä ja sihdin jälkeenkin.
Wetendin flashmix-teknologialla havait
tiin selkeä merkitys, mutta suurempi
havaittu tarve on nimenomaan fibrillaa
tion ja retentiokemian optimoinnissa.
Tavoitteena on sitoa hieno- ja täyteaine
partikkelit kuidun pintaan eikä kasautu
maan keskenään. Tämä oli havaittavissa
esimerkiksi kuidun paksuutta tutkimalla
testeissä käytössä olleella fraktionaatto
rilla sekä Valmetin kuituoptiikalla.”
Eemeli Siitonen kertoo tutkimusryh
män kokeilleen erityyppisiä retentio
kemioita erilaisin annosmäärin, koska
retentiojärjestelmät koostuvat useam

Kuidun fibrillaatio
yhdessä optimaalisen
kemian ja sekoituksen
kanssa mahdollistaa
hieno- ja täyteaineen
tasaisen kiinnittymisen
kuidun pintaan.
masta komponentista. Myös niiden suh
teita vaihdettiin joko fraktionaattoria tai
pelkästään kameraoptiikkaa käyttäen.
Jo tällä pystyttiin etsimään käytettävälle
massalle optimaalinen ratkaisu.
Jos retentiokemia saadaan optimoitua
niin, että hienoaines ja täyteaine saadaan
kuituun kiinni ilman että syntyy flokkeja,
formaatiota ei välttämättä korkeammalla
retentiolla heikennetä. Tutkimusryhmän
mukaan nykyisessä kartonginvalmistuk
sessa tämä on entistäkin merkittävämpää.
Kartongin kaikkiin kerroksiin valitaan
usein samanlainen retentioaine, vaikka
massat ovat erilaisia, eli operoidaan vain
retentiokemikaalien suhteilla.
”Uudella teknologialla sekä kamera
kuvien avulla että kuva-analyysista saa
tavan datan perusteella pystytään jauha
tus ja retentiojärjestelmä optimoimaan
hieno- ja täyteainehallintaa ajatellen. Tätä
ymmärrystä haluamme jalostaa kartongin
lujuuteen asti. Tämä on nykyisille karton
ginvalmistajille hyvinkin kriittinen asia,
sillä kuidusta pitää saada irti mahdollinen
lujuuspotentiaali. Hyvässä tapauksessa
kokonaistilanne tunnistettaisiin jo silloin,
kun massa tulee viiralle. Samalla pystyt
täisiin ennakoimaan, millainen lujuus
syntyy käytetyillä komponentilla sekä sää
tämään tärkin ja lujuuspolymeerin annos
teluja halutun lujuuden saavuttami
seksi ja vieläpä parantamaan sitä”, toteaa
Eemeli Siitonen.
”Havainnot selittävät kemikaalien
tehokkuuden kasvun ilmiöt. Kun sekoi
tustekniikkaa on tuotannossa parannettu,
on vältetty myös hienoaineagglomeraat
teja rikkovat leikkausvoimat. Näin saa
daan hyvät työkalut selvittää edelleen
leikkausvoimia sekä erilaisten hienoaine
rakenteiden ja mikrokuidun kestävyysja lujuusominaisuuksia”, jatkaa Jouni
Matula Wetendistä. =

Xamkin Ella Tirronen ja testeissä käytetty fraktionaattori.

Valmetin kuitudiagnostiikka
retentiotutkimuksen ytimessä

V

almetilla on pitkä kokemus kui
dunkuvantamistekniikasta, jonka
avulla pystytään luotettavasti
tunnistamaan kuidun morfologia ja pro
sessissa olevat muut partikkelit.
Tyypillisesti tätä tietoa on käytetty
jauhatuksen säädöissä, mutta uuden löy
döksen avulla voidaan tekniikkaa tehok
kaammin hyödyntää jatkossa myös hylyn
ja lyhyen kierron mittauksissa.
”Tutkimuksessa käytetty Valmet
Fraktionaattori hyödynsi samaa kuvan
tamistekniikkaa kuin online analysaat
torimme Valmet MAP Q ja Valmet Pulp
Expert sekä laboratoriolaite Valmet FS5.
Analysaattoreidemme avulla voidaan
säätää jauhatusta, mallintaa lujuuksia ja
parantaa lyhyen kierron stabiliteettia”,
kertoo Ville Piikkilä Valmetilta.
”Jauhatuksella on suuri vaikutus kui
dun fibrillaatioon ja hienoaineksen mää
rään. Viiraretention kannalta on erityi
sen tärkeää, että kuidussa on riittävästi
fibrillejä, joihin hieno- ja täyteaine voi
kiinnittyä optimaalisen kemian avulla.
Retentioedellytykset laskevat merkittä
västi, mikäli kuitu on tikkumaista. Eräs
erityisen kiinnostava asia, jonka tun
nistimme Soleniksen kanssa, on näiden
asioiden yhdistäminen paperin ja kar
tongin lujuusominaisuuksiin.”
Valmetin mukaan tällä tekniikalla
saadaan näkyville massavirrasta myös
kuidun vaurioituminen, tikut, flokit ja

Ville Piikkilä

putkilosolut. Hienoaineet pystytään
luokittelemaan mikrometrin tarkkuu
della eri luokkiin ja tunnistamaan par
tikkeleiden koossa tapahtuvat muu
tokset, mikä helpottaa prosessikemian
ja sekoituksen optimointia sekä aut
taa välttämään haitallisten saostumien
syntymistä. Prosessista riippuen jau
hatuksessa voi syntyä paljon hienoai
netta, minkä Valmet näkee retention ja
muun kemian hallinnan kannalta oleel
lisena asiana.
”Paperi- ja kartonkiprosessi on
monimutkainen monimuuttujamalli,
jonka ristikkäisvaikutuksia ei pysty
tunnistamaan ilman kattavia ja luotet
tavia mittauksia”, lisää Ville Piikkilä.=
PAPERI JA PUU | Creating Bioeconomy
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Valmet

Soodakattiloiden käytettävyys ja
korroosionhallinta uudelle tasolle

K

un sellutehtaan kemikaalien tal
teenotto tehostuu ja päästöjen,
jätevesien ja jätevirtojen määrä
on mahdollisimman pieni, pro
sessiin kuulumattomien ainesten ker
tyminen lipeäkiertoon tuo merkittäviä
haasteita.
Soodakattilalle haitallisimpia proses
siin kuulumattomia aineksia ovat kloori ja
kalium, jotka voivat suurina pitoisuuksina
aiheuttaa vakavaa korroosiota soodakat
tilan tulistinputkissa. Ne myös alentavat
kattilan lentotuhkan sulamislämpötilaa ja
lisäävät savukaasukanavien tukkeutumi
sen mahdollisuutta.
Valmetilla on nähty ympäristötekijöi
den, uusiutuvan energian käytön lisäänty
misen ja sellutehtaiden tehokkuuden kas
vun vauhdittaneen viime vuosina katti
loiden käyttöä sähköntuotannossa. Vain
sähköntuotantoa varten kehitettyihin kat
tiloihin verrattuna soodakattiloilla on

Valmet Ash balance
Advisor laskee korroosioriskin ja tahma-alueen
kattilan tulistimilla, sekä
kertoo kuinka paljon tuhkaa
pitää käsitellä tai poistaa.
Se laskee myös natriumin
lisäämisen kustannukset.
Sähköntuotannon menetys
lasketaan verrattuna siihen,
että höyryn lämpötilaa laskettaisin. Näin toimenpide
voidaan valita mahdollisimman alhaisten käyttökustannusten persteella.
Tahma-alue-tietoa käytetään kattilan nuohouksen
optimoinnissa.
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Timo Laurila

alhaisemmat höyryparametrit, kuten läm
pötila ja paine, ja siten selvästi huonom
mat höyry-sähkösuhteet. Vaikka tuotetun
höyryn määrä lipeän kuiva-ainekiloa kohti
on kasvanut yli 20 prosenttia viime vuo
sikymmenen aikana, polttoaineen ja tuh
kan ominaisuudet sekä tulistimen mate

riaalien korroosionkestävyys ovat edel
leen soodakattilan toimintaa rajoittavia
tekijöitä.
Valmet on esitellyt kaksi uutta tuo
tetta, Valmet Recovery Ash Analyzer sekä
Valmet Ash Balance Advisor, tulistimen
korroosiosta ja kattilan tukkeutumisesta
johtuvien seisokkien välttämiseksi sekä
kustannustehokkaan tuhkan käsittelyyn ja
nuohouksen tarpeen ohjeistamiseen.
”Tuhkan käsittelyllä voidaan alentaa
haitallisia kloori- ja kaliumtasoja ja säilyt
tää samalla arvokasta natriumia ja rikkiä.
Samalla pystytään pienentämään ympä
ristövaikutuksia, kun suljetusta proses
sista poistetaan oikea määrä tuhkaa. Tuh
kan käsittely on tähän asti tyypillisesti
perustunut harvoin tehtyihin ja usein
puutteellisiin laboratoriokokeisiin tuhkan
kemiasta, ilman jatkuvaa vertailua katti
lan savukaasu ja höyryn lämpötiloihin”,
toteaa Timo Laurila

Soodakattilalle
haitallisimpia
prosessiin
kuulumattomia
aineksia ovat
kloori ja kalium.

”Natriumin ja rikin lisääminen on erit
täin kallista, ja liiallinen tai tehoton tuh
kan käsittely lisää merkittävästi käyttö
kustannuksia. Jos tuhkaa ei käsitellä riit
tävästi, soodakattila voi tukkeutua ja höy
ryn kulutus nuohouksessa voi kasvaa.
Pahimmassa tapauksessa tulistimet syö
pyvät nopeasti, ja tukkeutumisesta johtu
vien tuotannon keskeytystä edellyttävien
vesipesujen tarve kasvaa.”
Valmetin näkemys on, että säännölli
sesti mitattu tuhkan kemiallinen koostu
mus yhdistettynä kattilan savukaasun ja
höyryn lämpötilaan ovat keskeisiä sooda
kattilan toiminnan ja tuhkan käsittelyn
hallinnassa. Niiden avulla voidaan paran
taa soodakattilan tehokkuutta ja käytet
tävyyttä. Tämän vuoksi Valmet Recovery
Ash Analyzer mittaa jatkuvasti tuhkan
koostumuksen, mukaan lukien karbonaa
tin, sulfaatin, kloorin, kaliumin ja nat
riumin pitoisuudet. Se myös laskee kriit
tiset tuhkan sulamislämpötilat; T0, T15
ja T70, jotka kuvaavat tuhkan syövyttä
vyyttä ja tahmeutta. Valmet Ash Balance
Advisor -ohjelmisto tarjoaa puolestaan
ohjeet tuhkankäsittelymäärään sekä höy
ryn lämpötiloihin. Ohjeet auttavat saa
vuttamaan optimoidusti kustannustehok
kaan tuhkan käsittelymäärän sekä hallit
semaan natrium- ja rikkihäviöt ja mini
moimaan käyttökustannukset. Valmet
Ash Balance Advisor myös laskee jatku
vasti kriittisen tahma-alueen tulistimilla,
joille on kannattavaa tehostaa nuohousta.
Näin tehostetaan kemikaalien lisäämi
sen ja sähköntuotannon välillä kloridin
ja kaliumin poistoa talteenottokierrosta
optimaalisen tasapainon saavuttamiseksi
samalla kattilan puhdistusvälejä piden
täen.=

Konecranes,
Pesmel

Automatisoitu
kontinkäsittelyjärjestelmä
varastohallintaan

K

onecranes ja Pesmel ovat sopineet yhteistyöstä, joka
tarjoaa uutta automaatioteknologiaa kontinkäsittelyyn
logistiikka- ja tavarankäsittelyalalle. Uusi ratkaisu tuo
daan markkinoille maailmanlaajuisesti Konecranesbrändin alla.
Ratkaisu tarjoaa täysin automatisoidun kontinkäsittelyn kor
keavarastoissa, joissa voidaan pinota päällekkäin jopa neljätoista
konttia. Näin on mahdollista vähentää jopa 80 prosenttia varas
ton pinta-alan tarpeesta. Hallintajärjestelmässä on automaatti
nen konttien seuranta, joka voidaan integroida jakelukeskusten
logistiikan hallintajärjestelmiin.
”Monissa logistiikka- ja jakelukeskuksissa käsitellään suuria
määriä saapuvia ja lähteviä kontteja, jolloin haasteina ovat toi
minnan monimutkaisuus ja käytettävissä olevan pinta-alan vähe
neminen. Nyt Konecranes ja Pesmel tuovat markkinoille varas
tojen kontinkäsittelyratkaisuja, joilla saadaan järjestystä kont
tikaaokseen, yksinkertaistetaan toimintaa ja parannetaan läpi
menoa. Ratkaisu vähentää myös merkittävästi konttien viemää
pinta-alaa logistiikka- ja jakelukeskuksissa”, sanoo Konecranesin
Satamaratkaisujen liiketoiminnan kehityspäällikkö Tero Vallas.
Sekä konttikuljetusten määrän että nopeuden odotetaan kas
vavan tulevaisuudessa.
”Mitä paremmin kontteja käsitellään logistiikka- ja jakelu
keskuksissa, sitä parempaa palvelua asiakkaat saavat. Se tarjoaa
myös merkittävää kilpailuetua, jota Konecranes ja Pesmel pysty
vät nyt ratkaisullaan tarjoamaan asiakkailleen”, Vallas sanoo.
”Yhteistyö Konecranesin kanssa on Pesmelille loistava tilai
suus tuoda korkeavarastotekniikkaamme uudelle liiketoimintaalueelle”, kertoo Pesmelin toimitusjohtaja Tony Leikas.
Pesmel on vuonna 1978 Suomessa perustettu materiaalin
käsittely-yritys. Yhtiön ratkaisut parantavat materiaalien käsitte
lyä ja logistiikkaa erilaisissa varasto- ja valmistuslaitoksissa.
Pesmel palvelee asiakkaita ympäri maailmaa sellu- ja paperi
teollisuudessa sekä metalli- ja rengasteollisuudessa.
Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmista
jista. Sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja pro
sessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Konecranes toi
mittaa asiakkailleen nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille
nosturimerkeille.=
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WBEF

WBEF talks on climate – live from Ruka!

T

he World BioEconomy Forum
season 2022 will be culminated
in the annual conference in
Ruka, Finland on 07 - 09 Sep
tember 2022. The season will pave the
way for the first bioeconomy conference
to take place after the Northern Hemi
sphere summer.
This season marks the 5th edition
since its establishment in 2018. The lat
est annual conference was organised in
Belém, Brazil last autumn.

“During this season, the World Bio
Economy Forum wants to raise key dis
cussions on the role of the bioeconomy
and bioproducts in mitigating climate
change. In the Forum we think that bio
economy and bioproducts as additional
tools in combatting climate change,”
states Jukka Kantola, the Founder of
WBEF.
The annual conference is named The
World BioEconomy Forum talks on cli
mate – live from Ruka! The theme will be

reiterated throughout the events of the
season 2022, and it will be also featured
in the annual Declaration.
“I’m extremely happy that we are
bringing the Forum back to Ruka! This
is in line with our strategy of commut
ing between the Southern and North
ern hemispheres. Ruka, surrounded by
pristine nature sensitive to any climate
change, provides an excellent setting to
discuss our 2022 season theme,” Jukka
Kantola believes.=
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Hannu Kasurinen
Executive Vice President of
Packaging Materials Division,
Stora Enso
Education:
M.Sc. (Econ.), University
of Tampere
Family:
married, two grown-up
daughters
Hobbies:
Combining nature and
sports: cross-country and
downhill skiing in winter
and cycling in summer.
Hunting, which is kind of an
employment burden and
benefit for people working
in the forest industry.

Good drive towards

circular
economy
Hannu Kasurinen has never seen so
much positive cooperation before.
TEXT KATARIINA KRABBE PHOTOS MAGNUS FOND AND STORA ENSO

H

annu Kasurinen, Execu
tive Vice President of Pack
aging Materials Division
at Stora Enso, has worked
for the same company for
almost three decades. His career began at
the Kansallis-Osake-Pankki bank.

“I had a customer company called
Enso-Gutzeit, which then wanted to hire
me for a finance job,” he says.
In 1993, Kasurinen started at the
company’s Katajanokka headquarters,
and from there his career took him to
Hamburg, Düsseldorf and finally via
PAPERI JA PUU | Creating Bioeconomy
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2.
COMMERCIAL NEGOTIATIONS

career highlights
1.
CONVERTING THE PAPER

into producing kraftliner,
i.e. the top ply of corrugated board,
at the Oulu mill was a successful
achievement for our team. It was
done under difficult circumstances,
during the worst phase of the
pandemic, and yet we stayed on
schedule and budget. The mill’s
operations got off to a technically
smooth start as well.

with the largest customers can take
years and they are quite strenuous.
The value of multi-year giant deals is
significant to the company. It’s always
worth celebrating when you come
out of such negotiations having got
roughly what you wanted and even
the customer is still smiling, and
business continues.

MACHINE

Brussels and London back to Finland in
2004.
“Every company needs a couple of
dinosaurs who understand why things
have been done the way they have been
done. Of course, you must be humble
enough to understand that many things
can be done differently,” he says.
Sustainable development, for example,
requires a forward-looking vision.
“The societal challenges are now quite
different than in the past, and we need to
think about our role in them: how to turn
the circular economy, minimising emis
sions and improving biodiversity into a
competitive advantage. The best way for
ward is with a team that combines old
and new,” he says.

3.
SUSTAINABLE DEVELOPMENT

and leadership in it. We have been
really quick to start developing
new solutions and ways to improve
products and recycling. Major brand
owners come to us for advice.

kind of food packaging has a lower recy
cling rate,” says Kasurinen.
A lot of work has been done in two
areas: Fossil-based insulation layers have
been reduced and lightened. In the longer
term, the goal is to replace fossil-based
insulation materials completely.
“The properties of packaging are often
even too good, so the thickness of the
layer, i.e. the amount of polyethylene, can
be easily reduced, if not halved. Replacing
plastic completely is a bigger technologi
cal challenge.”
From a circular economy perspec
tive, the biggest challenge is the behav

LESS PLASTIC

Paperboard and paper are the most recy
cled materials, and a large proportion of
them are already better recycled than the
EU’s targets.
“There are also products that require
insulating layers to keep food fresh. This
70
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Sustainable
development
requires a forwardlooking vision.

iour of people – for example, a paper cup
picked up from a café usually ends up in
the first bin.
“Separating plastic and fibres is tech
nically feasible. What is more challenging
is to have wood-based products recycled
back into our hands.”
Stora Enso invests in Poland to pro
mote the recycling of liquid packaging
board in Eastern and Central Europe.
“The layers of board, plastic and alu
minium can be separated in the mill in
Poland, and our partners process them so
that all fractions can be used.”
The circular economy chains are com
plex, and all parties involved must work
together.
“There’s a good drive now, and I’ve
never seen so much positive cooperation
and will to solve problems in the whole
value chain.”
NEW SOLUTIONS

Water-soluble chemical compounds,
which are sprayed onto the surface of the
board to form a thin coating to replace

the layer of plastic, contribute to the
recyclability of the products.
“Such coatings aren’t completely plas
tic-free, but they don’t contain PE. These
types of coatings gradually decompose
during normal recycling processes,” says
Kasurinen.
The volumes are still small, and the
price of the products is higher than usual.
However, sustainability creates added
value for brand owners, which they are
willing to pay for.
In terms of liquid packaging produc
tion, solutions to replace plastic and alu

minium layers are developed together
with the company’s Biomaterials division.
Several technological concepts are devel
oped in parallel, and the best one is cho
sen for future use.
“For example, we can make a thin film
of microfibrillated pulp, which has the
ability to retain liquid and oxygen. Our
customers may then add their own insu
lation to the product.”
BOOMING DEMAND

The demand for fibre-based packaging
has grown dramatically for a couple of

years. Part of this is due to fiscal stimulus
after COVID-19 and the change in con
sumer behaviour caused by the pandemic,
such as increased online shopping and
food delivery.
“It’s difficult to say how much of the
increased demand is due to the euphoria
over fiscal stimulus and how much it is
supported by the shift from plastic-based
packaging to wood-based packaging. For
the first time, the demand for fibre-based
packaging materials seems to have out
stripped the demand for plastic-based
products,” says Kasurinen.=

Sights set on climate positivity
STORA ENSO aims to halve its carbon dioxide emissions by
2030. All fossil fuels will be phased out and energy will be used
more efficiently.
“For example, the Oulu mill has switched from peat to biochips. Coal is still used in China and Poland, and we need to make
a lot of investments to reach this goal,” says Hannu Kasurinen.
“However, investments are planned as part of overall devel-

opment, which means that emission reductions can be achieved
with the same effort and money. If made separately, they would
be expensive.”
By 2050, the target is net positivity.
“We don’t even know all the means yet, but we want to invite
our entire value chain to work together for a common goal. We
will solve problems one step at a time.”
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Speaker enclosures
and mobile phone
cases from cellulose
The international NOVUM project,
coordinated by VTT, developed bio-based
materials from cellulose for the manufacture
of components. 3D printable and injection
mouldable materials have a wide range of
applications as substitutes for plastic.
TEXT MINNA SAANO PHOTO VTT

“NOW THAT the project is coming to an
end, we have a unique cellulose-based 3D
printable and injection mouldable mate
rial and a unique pilot line. This auto
mated 3D printing line can be used to
demonstrate how bio-based compo
nents are made from the material we have
developed.”
This is how Heli Kangas, Technol
ogy Manager at VTT, sums up the results
of the NOVUM project, which has lasted
four and a half years and will end in
March. The objective of the project was
to develop raw materials and manufac
turing methods for the manufacture and
applications of cellulose-based electrical
insulation components.
The NOVUM project was coordinated
by VTT and involved nine partners from
five different countries. The funding was
provided by the European Commission.

MAKING PULP THERMOPLASTIC

The project was kicked off in 2016.
“The technology company ABB man
ufactures electrical insulation compo
72
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nents from special pulp delivered to the
factory in sheets. A metal mould is made
for each component to be manufactured –
sometimes a mould is needed for one unit
only. The manufacturing process consists
of 11 steps, and the work is entirely man
ual. The company had long thought that
the process should be streamlined, short
ened and automated. They were thinking
of 3D printing,” says Heli Kangas.
ABB’s research centre in Krakow,
Poland, set out to find an operator that
could 3D print cellulose. They found VTT
in Finland.
“We had tried printing to some extent
but weren’t that far yet. When using the
most common 3D printing methods, pulp
must be thermoplastic. Since pulp is not
thermoplastic, we had to find a way to
make it such. We started developing the
material simultaneously with the method
for 3D printing.”
The project was launched, and now,
four and a half years later, the develop
ment work has resulted in a 100% biobased thermoplastic cellulose compos

ite that contains up to 70% cellulose. This
year, an automatic pilot line has been
built at Brinter Oy’s premises in Turku
for the demonstration of the use of this
material for 3D printing.
“We can see that the material has a
lot of use as a substitute for plastic. The
material is versatile, as it is suitable for
3D printing of individual objects with
complex shapes as well as for injection
moulding of larger series.”
INTEREST OF THE AUTOMOTIVE
AND MARITIME INDUSTRIES

A lot has happened during the project.
ABB, which is now Hitachi Energy as a
result of an acquisition, is no longer the
only end user, but the automotive indus
try, the Fiat research centre in Italy, and
the marine industry, Meyer Turku in Fin
land, have come along.
The automotive industry’s interest in
the cellulose-based material derives from
tightening legislation; the materials used
in cars are required to be largely green,
either recyclable or bio-based. The new

material has been successfully tested in
the manufacture of car dashboards. Its
advantage is the suitability for injection
moulding, which allows for manufactur
ing larger series.
The maritime industry’s interest is
focused on the manufacture of various
campaign elements, such as furniture.
The elements can be 3D printed for the
campaign, and once they have done their
job, the material can be recycled locally
by using it for a new element.

100% bio-based
thermoplastic
cellulose composite
contains up to
70% cellulose.

A VARIETY OF OPPORTUNITIES

The new cellulose-based material per
forms well compared to commercial biobased 3D printable materials. Its advan
tage is that the components can be
crushed and reprinted immediately with
out having to reheat or melt the material.
Furthermore, manufacturing does not

require any new investments as existing
equipment can be used.
“As a substitute for plastic, the mate
rial can be used to manufacture vari
ous protective packaging for valuable
products such as watches, sustainable
toys, cases for home electronics such as

speaker enclosures or mobile phone com
ponents,” says Kangas.
“The material is not suitable for flexi
ble packaging, but it can be used to make
components lighter and bio-based, for
example in the transport industry. The
recipe needs to be slightly optimised for
new applications, but it is completely fea
sible.”
The multi-stage project, which faced
various obstacles along the way, such as
Brexit, COVID-19 restrictions and the
bankruptcy of a few partners, has been
successfully brought to the home straight
with perseverance. The outcome is
exactly what was striven for.
“We’re hoping that the material and
method will attract commercial interest.
This is a good opportunity to start devel
oping a wide range of products,” says Heli
Kangas.=
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Electronics
can be printed on

paper or bioplastic
The environmental load of electronics can be reduced by
switching to bio-based materials and printing technology.
TEXT KATARIINA KRABBE PHOTO VTT

THE PURPOSE of the two-year ECOtron
ics project was to identify the factors that
affect the environmental load of elec
tronics and to develop new solutions to
reduce that load. The project, funded by
Business Finland, ended in January.
“For example, circuit board substrates
are made of thick composite material, and
we studied the effects of replacing it with
bio-based materials. Paper or bioplastic
could easily be used in a printing machine
as well,” says the leader of the project,
researcher Liisa Hakola from VTT.
The environmental impact of the new
solutions was assessed for their entire life
cycle.
“The environmental load will be
reduced by 21% when the circuit board
substrate is replaced by bio-based mate
rial. If printing technology is used as well,
a further 43% will be reduced. This means
that the environmental load could be
halved,” she says.

SMART LABEL CHARGES ITSELF

The project also developed and tested
completely new applications, such as a
74
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smart label printed on bio-based plastic,
which is suitable for transport packaging.
It could be used to monitor the transport
conditions of foodstuffs requiring cold
storage, for example.
“Recycling of packaging works well and
recycling processes already exist. That’s
why we wanted to develop a solution that
would enable the electronics attached to
packaging to be separated in the recycling
process,” Hakola says.
Bioplastic was chosen as the substrate
material because a transparent base was
required for the label powered by natural
or even artificial light by means of a photo
electric cell. The label charges itself in light

and thus works for long periods of time.
“The supercapacitor stores and sup
plies power so that the sensor can contin
uously measure the temperature and the
data can be read.”
The technology already exists, but the
challenge is to find an operator that could
start production on a larger scale.
“It was great that we were able to start
this as a national project and, in this way,
give the Finnish industry a bit of a head
start. There could be larger business
opportunities for the Finnish paper indus
try in this area.”
The next step is to launch EU level
cooperation around this theme.=
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Technology is an enabler
In terms of the national economy, digitalisation is a weak driver of
productivity, as technology is only a tool that everyone can use.
TEXT JAAKKO LIIKANEN PHOTO MIKKO VÄHÄNIITTY

THE SITUATION varies from one com
pany and industry to another. This places
particular emphasis on leadership.
“The more technology we use, the less
productivity increases. Since the 1980s at
the latest, huge sums have been invested
in digital solutions. Since then, the plat
form economy and artificial intelligence
solutions have come into play. However,
gross domestic product hasn’t grown
as much as might have been expected,”
says Kari Hiekkanen, Research Fellow at
Aalto University.
According to Hiekkanen, who stud
ies digital management, the paradox has
been known in academic research for
more than 30 years.
“As a researcher, it’s clear to see that
new systems are subject to high expec
tations for increased efficiency. But that
doesn’t happen automatically, because
systems are a mandatory element, and
so the competitive advantage they bring
is short-lived. Companies have to invest
in technology because everyone else is
doing so.”

TOOL FOR CHANGES
IN INDUSTRIES

Hiekkanen points out that he
examines the relationship
between technology and
productivity at the level
of the national econ
omy. The situation may
be different in individual
companies and, in some
cases, industries. Some
organisations make bet
ter use of digitalisation in
implementing their busi
ness strategies than others.
This places particular empha
sis on organisational leadership.

According to Hiekkanen, it is worth
considering digitalisation more broadly;
first and foremost as a tool that enables
changes in industry structures.
“In the early 2000s, for example,
there was the dot-com bubble. At that
time, a plethora of technology-driven ser
vices were built, which consumers had
not learned to use. A suitable example is
the online sales of clothing. Then, when
people learned, consumer behaviour
changed. But it took about ten years. In
that time, many pioneers in the industry
managed to get started, bang their heads
against the wall and quit.”
AUTOMATED SUPPLY CHAIN

Hiekkanen has also been observing the
digitalisation of the forest industry. Tra
ditionally, changes in consumer behav
iour have not been the main determi
nant of the competitiveness of the indus
try, although the situation is partly

changing. Among other things, board pro
duction has increased, as e-commerce
has increased the demand for packaging
board. In the future, the end customers of
new bio-based products, such as textiles,
may also include individual consumers.
Hiekkanen considers investments in
the forest industry to be very important
for the development of its production
processes.
“I certainly do not underestimate pro
duction investments, although new biobased products must also be developed.
However, basic business operations have
to be in order before anything new can be
developed.”
He believes that the forest industry
has made good use of digitalisation in its
production automation.
“Process data accumulates, and a tre
mendous amount of it is also collected.
As computing power has increased and
artificial intelligence has developed, the
data can also be analysed. The benefits
clearly reflected in the investment pay
back calculation come from energy sav
ings and increased understanding of
side streams that reduces material
loss, among other things.”
The development of auto
mation is tangible at the
beginning of the harvest
ing chain.
“Felling plans are sent
directly to the harvester.
The timber to be felled
according to the plans
has already been given
a delivery time when it
will be taken to the mill
for production. Nothing
happens by chance in the
harvester.” =
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PIONEERING THE
DIGITAL REVOLUTION
AUTONOMOUS WOOD
PROCESSING SOLUTIONS
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Utilizing deep process knowledge and
with many years of successful deliveries to woodyards around the world, the
ANDRITZ Wood Processing Solutions has
combined all its experience with the
latest in IIoT technology. The result is an
ongoing revolution of the woodyard.

ANDRITZ Oy ⁄ Finland ⁄ andritz.com

Everything we do, we believe in getting the most out of wood raw material, we believe in sustainability. The
way we challenge the seen inefficiencies in mills, is making our products
meaningful, future proof, modular,
simple to use and easy to maintain.
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