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METSÄ BOARD**

Kartonki

Liikevaihto:
1,9 mrd. euroa
Henkilöstö:
2 400

METSÄ FOREST

Puunhankinta ja 
metsäpalvelut

Liikevaihto:
2,0 mrd. euroa
Henkilöstö:
840

METSÄ TISSUE

Pehmo- ja 
tiivispaperit

Liikevaihto:
1,0 mrd. euroa
Henkilöstö:
2 800

METSÄ SPRING |  Innovaatioyhtiö

METSÄ GROUP |  Liikevaihto* 5,7 mrd. euroa |  Henkilöstö 9 300 | Uusiutuvaa energiaa 28,4 Twh

METSÄLIITTO OSUUSKUNTA |  Konsernin emoyritys  |  Omistajina 103 000 suomalaista metsänomistajaa

Avainluvut 2018 * Huomioitu sisäiset myynnit
** Osake listattu Nasdaq Helsingissä

METSÄ WOOD

Puutuotteet

Liikevaihto:
0,4 mrd. euroa
Henkilöstö:
1 500

METSÄ FIBRE

Sellu ja 
sahatavara

Liikevaihto:
2,5 mrd. euroa
Henkilöstö:
1 200
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Toiminnan ytimenä 
on vastuullisuus

Valmistamme 
uudistuvasta 

puuraaka-aineesta 
turvallisia ja 
kierrätettäviä 

tuotteita

Metsä Group 
hyödyntää puuraaka-

aineen 100-
prosenttisesti, ja 

sivuvirroista tuotetaan 
energiaa sekä muita 

biotuotteita.

Luomme yhteis-
kunnallista ja 

paikallista 
hyvinvointia

Käytämme 
raaka-aineita, 

energiaa ja vettä 
mahdollisimman 

tehokkaasti



• Suunnittelemme modernia 
biotuotetehdasta, joka on energia-, 
materiaali- ja ympäristö-
tehokkuudeltaan maailman huippua

• Hankesuunnittelu etenee 
suunnitelman mukaisesti siten, että 
investointipäätös voidaan tehdä 
kesällä 2020

• Referenssinä Äänekosken uusi 
biotuotetehtaamme

Hankesuunnittelu
toteutetaan 
laadukkaasti
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• Sellunkysyntä tulee olemaan vahva
• Globaalit megatrendit
• Vastaamme sellun kasvavaan 

kysyntään, varmistamme tarjonnan 
tehokkaalla ja kestävällä 
tuotantokapasiteetilla

• Kemin sellutehtaan elinkaari on 
siinä vaiheessa, että on juuri oikea 
aika tehdä hankesuunnittelu

• Meillä on Äänekoskella 
esimerkillisesti onnistunut 
biotuotetehdas

Miksi juuri nyt?
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• Hankesuunnittelun toteuttaa 18 

henkilön organisaatio, joka koostuu 

Metsän omista ammattilaisista

• Organisaatiolla on vahva kokemus 

selluteollisuudesta ja suurista 

teollisista projekteista

• Lisäksi mukana ovat osaavat 

kumppanit: ÅF Pöyry, Sweco ja 

Fimpec
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Osaava ja 
ammattitaitoinen 
projektiorganisaatio
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Kemin uusi biotuotetehdas:
Hankesuunnittelun lähtökohdat

PUUNKÄYTTÖ VUODESSA
7,6 milj. m3

SELLUNVALMISTUS VUODESSA
1,5 milj. tonnia

Vientiin noin 70%

SÄHKÖENERGIAN
OMAVARAISUUS

250 %

FOSSIILISET 
POLTTOAINEET

0 %INVESTOINTI
1,5 miljardia
euroa
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Biotuote-
konseptissa
kaikki sivuvirrat
hyödynnetään
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• Puuraaka-aine ja sivuvirrat 
hyödynnetään tuotteina ja 
bioenergiana 
sataprosenttisesti

• Biotuotetehdas
mahdollistaa uusien 
tuotteiden valmistamisen

• Kumppanuusverkosto, jossa 
uusien tuotteiden 
jalostaminen on arvoketjun eri 
osaajien yhteistyötä
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Havainnekuva uudesta 
biotuotetehtaasta

Metsä Groupin
Kemin tehdasalue

Metsä Fibren
nykyinen sellutehdas

Metsä Boardin 
kartonkitehdas

Uusi biotuotetehdas



Hankkeen mahdollinen kokonaisaikataulu 2019–2022
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• Valmistelevat työt
etenevät suunnitellusti 

• Varmistamme uuden biotuotetehtaan 
rakennustöiden sujuvan aloittamisen

• Valmisteluun kuuluu muun muassa 
tulevan tehdasalueen maa-alueiden 
siistimistä, puuston kaatamista ja  
rakennusten purkamista 

• Puramme nyt 21 rakennusta, joiden 
yhteenlaskettu pinta-ala on
noin 50 000 m2
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Valmistelemme uuden
tehtaan rakentamista
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• On tärkeää arvioida ja selvittää huolellisesti 
uuden biotuotetehtaan ympäristövaikutukset

• Lähtökohta on, että uusi tehdas pystyy 
toimimaan nykyisen ympäristöluvan puitteissa 
kasvavasta tuotannosta huolimatta

• Ympäristövaikutusten arviointiselostus eli
YVA-selostus toimitettiin Lapin ELY-keskukselle 
15.9. ja YVA-prosessi päättyy viranomaisen 
antamaan perusteltuun päätelmään

• Ympäristölupahakemus toimitettiin
Pohjois-Suomen AVI:lle 20.9.
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Ympäristöluvitus
etenee aikataulussa



• Puulogistiikan varmistaminen 
• Edellytykset häiriöttömille 

kuljetuksille
• Maailmantalouden ja erityisesti 

Aasian talouden kehitys
• YVA-prosessin tulos
• Ympäristöluvan saaminen
• Rahoitusmarkkinoiden ja 

vientirahoituksen tilanne
• Yhteistyö eri tahojen kanssa: 

puunhankinta, logistiikka, 
kaavoitus- ja lupa-asiat
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Edellytykset 
investointipäätökselle
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Kemin uudella biotuotetehtaalla on merkittävä vaikutus koko
Suomen kansantaloudelle uusien työpaikkojen ja talouskasvun kautta

Kasvua koko Suomelle

LISÄYS VUOTUISEEN 
TULOVAIKUTUKSEEN
yli 0,5 mrd. euroa 

LISÄÄ VIENTITULOJA VUOSITTAIN
0,5 mrd. euroa 

TYÖLLISTÄÄ TEHTAALLA
250 HENKILÖÄ

TYÖLLISTÄÄ ARVOKETJUSSAAN
2 500 HENKILÖÄ
(nykyinen 1 000)

LISÄÄ UUSIUTUVAN ENERGIAN 
OSUUTTA SUOMESSA

YLI 2 %-YKSIKKÖÄ
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• Tehtaan rakennusvaiheen 
työllisyysvaikutuksen arvioidaan 
olevan lähes 10 000 
henkilötyövuotta, josta yli puolet 
tehdään Kemissä

• Työntekijöitä koko projektin aikana 
arvioidaan olevan noin 15 000 

• Kotimaisuusasteen arvioidaan 
olevan korkea, Äänekoskella se 
oli 70 %
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Projektin vaikutukset
Kemin talousalueella



• Haluamme alansa parhaat
ammattilaiset kumppaneiksi
rakentamaan modernia
biotuotetehdasta Kemiin

• Kumppaneiltamme edellytämme
sitoutumista projektin tavoitteisiin
niin turvallisuuden, aikataulun kuin
laadun suhteen

• Yhteistyöstä kiinnostuneille 
yrityksille järjestetään 
alihankintapäiviä Kemissä
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Mukaan biotuote-
tehdasprojektiin



Kiitos!

Lisätietoja:
www.metsafibre.fi
Twitter @biotuotetehdas




