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Maailmanluokan biotuotetehdas 

Kuopion Sorsasaloon

• Investointi 1.4 miljardin euron investointi

• Käynnistys 2019 - 20

• Havusellua maailman markkinoille, biosähköä ja 

biokemikaaleja kotimaahan



 Kuopion Sorsasalosta 
kaupunki on varannut 100 ha 

teollisuustontin Finnpulpille

 Erinomainen logistinen sijainti 

(puuvarat, maantiet, rautatie, 

voimalinja, vesistö)

 Synergiamahdollisuus viereisen 

Savon Sellun kanssa

Varattu alue 100 ha
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Monipuolinen biotuotantolaitos

• Tehtaan vuosituotanto:

– 1.2 miljoonaa tonnia havusellua

– 0,8 TWh biosähköä valtakunnan verkkoon

– 60 000 tonnia mäntyöljyä ja muita biotuotteita

• Maailman suurin ja tehokkain havusellun tuotantolinja

• Globaali havusellun markkinaosuus 5 %

• Maailman suurin mäntyöljyn tuottaja

Suurinvestointi mahdollistaa uudet tulevaisuuden tuotteet 



Moderni biotuotanto on
ympäristöystävällistä

• Hiilineutraali tuotanto

• Biosähkön nettolisäys Suomessa 5 %

• Tehdas täyttää EU:n uusimmat BAT –vaatimukset 
(best available technology) 

• Päästöt ympäristöön tulevat olemaan alan alhaisinta 
tasoa

• Biotuotteiden ja sellun resurssitehokas yhteistuotanto

• Puun arvojakeiden hyötykäyttö



Investoinnin vankka taustatekijä on 
havusellun kasvava kysyntä 

• Korkealuokkaisen havusellun kysyntä kasvaa maailmassa 

pehmopaperin ja pakkauskartongin kulutuksen myötä

• Kierrätyskuidun määrä vähenee

• Vanhenevia tehtaita suljetaan

• Uusia havusellutehtaita ei ole rakennettu kymmeneen 

vuoteen



Kasvunäkymät
markkinahavusellulle 
2011-2025

• Pehmo- ja pakkauspaperien kysynnän 

ennustetaan kasvavan vuosittain 3 % 

vuoteen 2025 saakka.

• Kasvun moottoreina Kiina, muu Aasia ja 

Latinalainen Amerikka, joilla kaikilla on 

rajalliset havupuuresurssit.

Erikoistuotteet

Pakkaus

Pehmopaperit

Hienopaperit

Sanoma- ja 

aikakausilehtipaperit

Lähde: Pöyry Oyj



Suomen metsävarat mahdollistavat

suurinvestoinnin
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Pöyry Consulting  9/2015:

Mahdollisuus lisätä

teollisuuden hakkuita

+ 23milj m3 / a



Puun hankinta-alue

Rautatiet raskaalle tavaraliikenteelle (2770 km)

Puun hankinta-alue

Metsätietieverkosto vaatii 

kunnostusta, perusinvestoinnit 

tehty.

Kuopio
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11100 km

Mikkeli

Tampere

Jyväskylä

Finnpulpin havusellutehdas



Sijainti valittu metsävarat huomioiden

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Kainuu

Pohjois-Karjala

Pohjois-Savo

Keski-Suomi

Source: Metla

Kestävät hakkuumahdollisuudet mahdollistavat merkittävän hakkuiden

lisäyksen



Havukuidun

tarve kasvaa

Kysyntävaihtelut

tasoittuvat

Markkinan

toimivuus paranee

Oikea-aikaiset harvennushakkuut lisäävät metsän kasvua

Finnpulp - metsätalouden mahdollisuus



Piristysruiske

Suomen talouteen

• Kokonaistyöllistävä vaikutus Suomessa yli 3400 

henkilöä

• Rakennusvaiheen työllistävä vaikutus Suomessa

lähes 6000 henkilötyövuotta

• Kasvattaa Suomen BKT:tä 0,4 % 

• Vienti yli 600 M€/vuosi: Lisää Suomen teollisuuden 

vientiä 1 %



Piristysruiske

Itä-Suomelle

• Puuvirrat kääntyvät ja puu 

jalostetaan Itä-Suomessa

• Finnpulpin puutarve 6,7 m.m3/vuosi

• Maakuntiin jää 0,4 mrd. euron lisätulot 

puun korjuusta (kantorahat, korjuu, logistiikka)



Maailmanluokan biotuotetehdas – miksi?

• Suomen metsien kasvun hyödyntäminen, talous nousuun

• Globaali markkina kasvaa ja tarvitsee uutta kapasiteettia

• Suomeen mahdollista investoida maailman kilpailukykyisin 

tuotantoyksikkö

• Suomen metsäklusterissa valtava liiketoimintaosaaminen



Uusien investointien vaikutukset sahateollisuuteen

• Tukkia lisää markkinoille

> sahaus tasolle 13 milj.m3 / vuosi

> tukin tarjonta ja hinta vakiintuu

• Itä-Suomeen lisää kapasiteettia

• Sahahakkeen kysyntä lisääntyy (Kuopio min. 700’000 m3)

• Mahdollisuus uusiin hinnoittelumalleihin tukin arvon mukaan



Kiitos!




