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Tiedotteen liite 8.10.2012 

Tietoa Serla-pehmopapereiden 
tuotantoprosessista 
 
 

1) Raaka-aine 

Serla-pehmopapereiden valmistuksessa käytetään sekä ensikuitua että uusiokuitua. 
Ensikuitu eli sellu valmistetaan tukin kasvatuksen oheistuotteena syntyvästä 
puuaineksesta: harvennuspuusta ja tukkipuuksi liian ohuista tai huonolaatuisista 
rungoista. Uusiokuitu puolestaan syntyy keräyspaperista. 

Ensikuitu 

Suurin osa Metsä Tissuen pehmopaperitehtaalla Mäntässä käytettävästä ensikuidusta 
saadaan Metsä Groupin sellutehtailta Äänekoskelta ja Raumalta. Se tuodaan Mäntän 
tehtaalle hiukan valmista paperia muistuttavina arkkeina, jotka on pakattu noin tonnin 
painoisiksi paaleiksi. Selluarkit hajotetaan veteen, jolloin niistä saadaan 
paperinvalmistuksessa tarvittavaa sulppumaista, pumpattavaa massaa.  

Metsäsertifiointi on yksi tapa osoittaa, että puu on kasvatettu kestäviä 
metsänhoitoperiaatteita noudattaen. Käyttämämme puuraaka-aine on aina täysin 
jäljitettävissä ja tulee kestävän kehityksen mukaisesti hoidetuista metsistä. Metsä 
Groupin sisäiset auditointi- ja jäljitysjärjestelmät kattavat kaikki puun toimittajat ja 
korjuuseen osallistuvat toimijat.  

Suurin osa raaka-aineesta, 70 prosenttia, saadaan Suomesta. Muut puuta toimittavat 
maat ovat Ruotsi, Baltian maat, Venäjä, Saksa ja Itävalta. 

Ensikuidusta saadaan erityisen puhtaita, valkoisia ja korkealaatuisia paperituotteita. 

Uusiokuitu 

Suomessa kulutetusta paperista ja kartongista otettiin vuonna 2011 talteen noin 70 
prosenttia. Mäntän tehtaalle saapuva keräyspaperi ajetaan paperitehtaalla pulpperiin 
eli sekoitussäiliöön, jossa siihen sekoitetaan vettä ja tiettyjä kemikaaleja. Massaa 
pilkotaan hienommaksi ja siitä poistetaan kaikki ylimääräinen: paperinkeräykseen 
kuulumattomat esineet, muovi, niitit, metalli, tuhka ja painomuste. Lopputuloksena 
syntyy uusiokuitumassaa, jota Mäntässä kuluu 60 000 tonnia vuodessa. 

Raaka-aineiden kierrätys on tärkeä ympäristöteko, mutta kierrätyspaperin 
puhdistuksen yhteydessä syntyy väistämättä jätemassaa, jota kutsutaan kuitusaveksi. 
Osa siitä joudutaan viemään kaatopaikalle, mutta osa voidaan luvanvaraisesti käyttää 
mm. maanrakentamiseen, esimerkiksi teiden ja rakennusten pohjiin tai 
laskettelurinteiden korottamiseen. 

Suomi on yksi johtavista paperinkierrätysmaista. Silti kierrätyskuitu riittää vain noin 
viiteen prosenttiin koko paperialan tuotannosta, sillä Suomessa valmistetut paperit ja 
kartongit menevät valtaosin vientiin. Saatavilla olevan kotimaisen kierrätyskuidun 
määrä myös vähenee jatkuvasti, kun esimerkiksi toimistoissa pyritään 
paperittomuuteen, eikä kierrätyskuitua kannata tuoda kovin kaukaa 
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kuljetuskustannusten ja -päästöjen vuoksi. Suomessa puuraaka-ainetta on tarjolla 
runsaasti, ja siksi ensikuitu voi täällä olla uusiokuitua taloudellisempi ja 
ympäristöystävällisempikin vaihtoehto paperin valmistukseen. 

 

2) Kuidusta paperiksi 

Paperi valmistetaan massasulpusta, joka on erilaisten kuitujen, veden ja kemikaalien 
sekoitus.  

Ensi- ja uusiokuituja on saatavilla monenlaisia: esimerkiksi männystä ja koivusta syntyy 
erilaista sellua, ja kotona ja toimistolla kerätystä kierrätyspaperista valmistetulla 
uusiokuitumassalla on omanlaisensa ominaisuudet. Jokaisella paperilaadulla on oma, 
tarkka reseptinsä, jonka mukaan eri materiaaleja sekoitetaan. Valtaosa massasta on 
kuitenkin vettä: lopullisessa, paperikoneeen perälaatikkoon pumpattavassa seoksessa 
kuituaineksen osuus on enää 0,1–0,3 prosenttia. 

Valmiin paperin ominaisuuksia säädellään kuitulaadun lisäksi myös massaan 
lisättävillä muilla aineilla. Esimerkiksi talouspaperin pitää pysyä ehjänä myös kosteana, 
ja tämän märkälujuuden saavuttamiseksi massaan lisätään liima-aineita. Mäntän 
tehtaalla on oma laboratorio, jossa huolehditaan tuotannossa käytettävien kemikaalien 
käyttöturvallisuudesta. Laboratoriossa myös tarkkaillaan sitä, että tehtaan jätevesien 
puhdistusprosessin laatu täyttää tehtaan itsensä ja viranomaisten asettamat 
vaatimukset. 

Mäntässä paperia tehdään kolmella koneella: PK1, PK9 ja PK10. Valmis massaseos 
levitetään paperikoneen viiralle ohueksi kerrokseksi, rainaksi. Tästä alkaa paperin 
muodostuminen, ja sen valmistuksen seuraavat vaiheet tähtäävät lähinnä veden 
poistamiseen eri keinoilla: suotautumalla, puristamalla ja lämmön avulla. Valmis 
tasomainen paperi keritään jatkojalostusta eli varsinaisiksi tuotteiksi muuttamista 
varten rullille, jotka ovat 2,5 metriä leveitä, 2,5 metriä korkeita ja painavat noin 2,5 
tonnia. Paperikone tekee vain yksinkertaista paperia, mutta monissa 
pehmopaperituotteissa kerroksia tarvitaan useampia. Siksi paperi voidaankin keriä 
rullalle myös moninkertaisena. 

Ympäristöä säästetään veden ja energian käyttöä tehostamalla 

Paperinvalmistuksen merkittävimmät ympäristövaikutukset syntyvät veden- ja 
energiankulutuksen myötä. Paperia ei voi tehdä ilman vettä: vesi auttaa erottamaan 
puukuidut toisistaan ja kuljettaa niitä tehtaan sisällä, ja veden avulla kuidut saadaan 
sitoutumaan yhteen tasaiseksi massaksi. Vettä tarvitaan myös puhdistukseen, 
jäähdytykseen ja jossain määrin höyryn muodostamiseen lämpöenergian tuotannossa. 
Energiaa taas kuluu, kun märkä paperimassa kuivatetaan valmiiksi paperiksi.  

Tehtaamme sijaitsevat alueilla, joilla on runsaat vesivarat, eikä vedenkäyttömme siis 
aiheuta kenellekään pulaa vedestä. Tuotantoprosesseja pyritään myös jatkuvasti 
kehittämään sellaisiksi, että sekä vettä että energiaa käytettäisiin mahdollisimman 
tehokkaasti. Tähän pyritään esimerkiksi lämpöenergian talteenotolla ja käyttämällä 
sama vesimäärä mahdollisimman moneen kertaan ennen kuin se puhdistetaan ja 
päästetään takaisin luonnonvesistöihin. Veden ja energian tehokkaaseen käyttöön 
kannustavat paitsi ympäristötekijät, myös taloudelliset seikat: vesistöstä otetun 
raakaveden käsittely valmistusprosessiin soveltuvaksi maksaa ja kuluttaa energiaa, 
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samoin sen puhdistaminen käytön jälkeen. Myös energian hinta on jatkuvassa 
nousussa.  

Ympäristöasiat ovat keskeinen osa työntekijöiden koulutusta ja työohjeita. Mäntän 
pehmopaperitehtaalla on käytössä ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä ja EN 16001 -
energiatehokkuusjärjestelmä. 

 

3) Paperista tuotteiksi 

Paperikoneella syntyneet suuret pehmopaperirullat kuljetetaan Mäntän omaan 
jalostamoon. Siellä syntyy erilaisia käyttövalmiita paperituotteita yhteensä 10 eri linjalla. 

Serla-wc- ja talouspapereita varten suurelta rullalta syötetään pehmopaperia 
“toilettikoneeseen”, missä paperille tehdään ensin mahdolliset painokuviot, sitten 
kohokuviot eli embossaukset. Monikerroksisen paperin eri kerroksissa voi olla erilaista 
mikrokohokuviointia, mikä vaikuttaa paperin ominaisuuksiin. Kun yksittäiset kerrokset 
on käsitelty, ne laminoidaan eli kiinnitetään yhteen. Samalla saatetaan vielä tehdä jokin 
koristeellinen kohokuviointi. 

Valmis paperi kelataan noin 2,5-metristen kartonkihylsyjen päälle. Syntyneet pitkät 
paperitangot sahataan wc- tai talouspaperirullan mittaisiksi paloiksi, jotka sitten 
pakataan haluttuun pakkauskokoon. Toilettikone eli wc- ja talouspaperin tekoon 
käytettävä jalostuskone tekee minuutissa tuhat wc-paperirullaa. 

Valmiit pakkaukset säkitetään ja siirretään lavoille, jotka kuljetetaan tehtaan varastoon 
ja sieltä edelleen raiteilla tai kumipyörillä esimerkiksi kauppojen keskusvarastoihin. 
Pehmopaperit ovat kuohkeita ja ilmavia, ja siksi niitä on järkevää valmistaa lähellä 
niiden kulutuspaikkaa – esimerkiksi suomalaisille Suomessa. Jos pehmopapereita 
joudutaan viemään kovin kauas, kuljetus- ja varastointikustannukset nousevat 
kohtuuttoman suuriksi.  

Pehmopaperin kuohkeuden takia myös pakkausmateriaaleja tarvitaan suhteellisen 
paljon. Siksi Serla on halunnut panostaa pakkausten ympäristöystävällisyyteen, 
esimerkiksi käärimällä uudet, valkoiset Serla-paperit uusiutuvasta raaka-aineesta 
valmistettuun Triogreen-muoviin. 

 

Mäntän pehmopaperitehdas 

• Mäntässä on valmistettu pehmopaperia vuodesta 1908 ja leivinpaperia 
vuodesta 1926. Puuhiomo aloitti samalla paikalla jo 1869, ja tehdasalueen 
rakennusten vanhimmat osat ovatkin peräisin 1800-luvun lopulta. 

• Tehtaalla työskentelee yhteensä n. 450 ihmistä, joista toimihenkilöitä on 150 ja 
työntekijöitä 300. 

• Tehtaalta lähtee päivässä noin 40 junanvaunun ja 50 rekan verran 
pehmopaperia, vuodessa 100 000 tonnia. Tästä määrästä 35 % on 
raakapaperia, loput tehtaalla jalostettuja, valmiita tuotteita. Pehmopaperin 
lisäksi tehtaalla syntyy vuodessa noin 18 000 tonnia ruoanlaittopaperia. 

• Tehdasalueelta löytyy voimalaitos, vesilaitos, kierrätyspaperin käsittelyyn 
tarkoitettu uusiomassalaitos, neljä paperikonetta, 12-linjainen paperinjalostamo, 
logistiikkakeskus sekä biologinen puhdistamo, joka vastaa myös Mäntän 
kaupungin jätevesien puhdistuksesta. 


