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AVAInlUVUT

Avainluvut

Metsä-Botnia on 
maailman johtavia 
kemiallisen sellun 
valmistajia ja 
markkinasellun 
toimittajia. Sen 
pää tuotteet, 
valkaistut havu-  
ja koivusellut,  
on kehitetty 
korkealaatuisten 
hienopapereiden, 
aikakauslehti- ja 
pehmopapereiden 
sekä 
taivekartonkien 
valmistukseen.

2010 2009 2008
Liikevaihto Milj. euroa 1 365 886 1 184

Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä Milj. euroa 379 -30 36

% liikevaihdosta 28 -3 3

Liiketulos Milj. euroa 382 -107 36

% liikevaihdosta 28 -12 3

Tilikauden tulos ennen veroja Milj. euroa 370 -107 24

% liikevaihdosta 27 -12 2

Tilikauden tulos Milj. euroa 272 200 172

Nettovelat / % liikevaihdosta -1 32 47

Omavaraisuusaste % 68 46 64

Velkaisuusaste % -1 72 35

Sijoitetun pääoman tuotto % 52 -13 2

Bruttoinvestoinnit Milj. euroa 14 10 61

Henkilöstö 31.12. 881 1 111 1 267

avainluvut
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Botnian asiakkaat  
arvioivat yhtiön olevan  

halutuin korkealaatuisen  
sellun ja asiakkaiden  

liiketoimintaa tukevien  
palvelujen toimittaja.

ViSiO

Botnian  
perustehtävä on olla  
kustannustehokkain  
ja ammattitaitoisin  

selluntoimittaja.

MiSSiO

Arvot ohjaavat Botnian toimintaa stra-
tegian toteutuksessa ja varmistavat 
vastuullisen tuloksenteon.

ArVOT 

Luotettavuus

Uudistuminen 

Yhteistyö

Metsä-Botnia on vastuullinen ja kustannus-
tehokas selluntoimittaja johtaville paperin, 
taivekartongin ja pehmopaperin valmistajille 
Euroopassa ja Kaukoidässä. 

Täydellä kapasiteetilla Botnia tuottaa 2,4 
miljoonaa tonnia sellua, ja sen tehtaat sijait-
sevat Joutsenossa, Kemissä, raumalla ja 
Äänekoskella. Botnian tuotevalikoima on 
sellumarkkinoiden laajin, ja valikoimaan 
sisältyy myös muiden johtavien valmistajien 
selluja. Botnia vastaa vuositasolla yhteensä 
noin 3,7 miljoonan sellutonnin myynnistä ja 

markkinoinnista. Myynnistä noin puolet 
suuntautuu kansainvälisille markkinoille ja 
puolet omistajien tehtaille. Botnia omistaa 
lisäksi Venäjällä modernin Svir Timberin 
sahalaitoksen.

Yrityksen liikevaihto vuonna 2010 oli 1,4 
miljardia euroa, ja sen henkilöstömäärä on 
noin 900. 

Botnia on osa Metsäliitto-konsernia. 
UPM-Kymmene omistaa Botnian osakkeista 
17 prosenttia.

BOTnIA lyhyeSTI2

Botnia 
lyhyesti
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KulmaKivet 

Botnian tavoitteena on vahvistaa asemaansa 
selluliiketoiminnan tehokkaimpien toimijoi-
den joukossa. Botnian päätuote on korkea-
laatuinen valkaistu havusellu, jota toimite-
taan Suomen, muun Euroopan ja Kiinan 
markkinoille. 

asiakkuus
Panostamme asiakkaan liiketoimintaa tuke-
vaan osaamiseen ja palveluihin, joilla var-
mistetaan asiakassuhteiden jatkuvuus ja 
kannattavuus. Botnia tarjoaa asiakkailleen 
markkinoiden laajimman tuotevalikoiman 
omia ja muiden tuottajien selluja.

Kustannustehokkuus
Tehtaita kehitetään elinkaarisuunnitelmien 
mukaisesti. Botnia pyrkii toiminnassaan 
parantamaan erityisesti ympäristötehok-
kuutta, tuotantokustannusten hallintaa ja 
bioenergian hyödyntämistä. 

Osaaminen
Osaamisen kehittäminen perustuu tarkasti 
valittuihin ydinosaamisalueisiin, joita vahvis-
tetaan koko henkilöstön osaamistavoitteilla 
ja niitä tukevilla koulutusohjelmilla.

toimintamalli

Hallitus 

Kari Jordan Puheenjohtaja,  
Metsäliitto-konserni, pääjohtaja
Hannu anttila Jäsen,  
Metsäliitto-konserni, strategiajohtaja
Martti asunta Jäsen,  
Metsäliitto-konserni,  
hallituksen puheenjohtaja
Mikko Helander Jäsen,  
M-real Oyj, toimitusjohtaja
Juha Mäntylä Jäsen,  
Metsäliiton puunhankinta, toimialajohtaja
tapio Korpeinen Jäsen,  
UPM-Kymmene Oyj,  
talous- ja rahoitusjohtaja
tapani Sointu Tapio Korpeisen varajäsen, 
UPM-Kymmene Oyj, johtaja,  
yritysrakenteet, verotus ja kiinteistö

Johtaminen

asiakkuus

Hankinta ja valmistus

liike- 
toiminnan 

kehittäminen

liike-
toiminnan 

tuki ja ohjaus

tuotanto Myynti ja 
markkinointi asiakas

JoHtoryHmä 

ilkka Hämälä Toimitusjohtaja
ismo nousiainen Johtaja, Tuotanto
Kaija Pehu-lehtonen Johtaja,  
Liiketoiminnan kehittäminen
Jyrki Yrjö-Koskinen Johtaja,  
Myynti ja markkinointi
Mikael Westerlund Johtaja, Talous

Botnian rakenne on yksinkertainen ja yhte-
näinen, ja sitä ohjaavat asiakkaiden tarpeet. 
Liiketoimintaa ohjaa kolme ydinprosessia: 
Johtaminen, Asiakkuus sekä Hankinta ja 
valmistus. Botnian prosessit määräävät yri-
tyksen suunnan ja toimintamallin, ja sen 
toteuttamista tukevat osaamiskeskukset: 
Liiketoiminnan kehittäminen, Liiketoiminnan 
tuki ja ohjaus, Tuotanto sekä Myynti ja mark-
kinointi. Botnian operatiivinen toiminta ja 
henkilöstö on organisoitu osaamiskeskuk-
siin. Yhtiötasoiset osaamiskeskukset ovat 
jakautuneet eri tehdaspaikkakunnille, mutta 
niitä johdetaan keskitetysti.

BOTnIA lyhyeSTI
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TOIMITUSjOhTA jAn k ATSAUS4

Toimitusjohtajan 
katsaus

ilkka Hämälä
Oy Metsä-Botnia Ab:n toimitusjohtaja
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5TOIMITUSjOhTA jAn k ATSAUS

Vuosi 2010 oli selluliiketoiminnassa vahva 
vuosi. Taantumavuoden 2009 loppupuolella 
markkinat alkoivat elpyä, kysyntä tasoittui ja 
sellun hintataso nousi vuoden 2010 puolivä-
liin saakka. Markkinatilanteeseen vaikuttivat 
talouden elpymisen lisäksi ongelmat useilla 
sellun tuotannon kannalta tärkeillä alueilla: 
maanjäristys Chilessä, hankaluudet puun 
saatavuudessa indonesiassa ja Yhdysvaltain 
eteläosassa. Tiukassa markkinatilanteessa 
Botnia onnistui palvelemaan asiakkaitaan 
hyvin. Vuosi 2010 oli hyvä myös tuotannolli-
sesti. Teimme vuosituotantoennätykset kol-
mella tehtaalla, ja kapasiteetti oli siten täy-
dessä käytössä.

tuotevaliKoimamme on  
maailman laaJin 

Vuonna 2010 myimme UPM-Kymmenen ja 
M-realin markkinaselluja edellisenä vuonna 
tehtyjen agentuurisopimusten mukaisesti. 
Jatkoimme edelleen Cenibran eukalyptus-
sellun myyntiä Euroopan markkinoilla. Laaja 
tuotevalikoima sekä Botnian organisaation 
tarjoama asiakastuki saivat asiakaskunnas-
samme hyvän vastaanoton.

investoimme teHtaisiin

Katsausvuonna Botnian hallitus päätti mer-
kittävistä kehitysinvestoinneista. Kemin teh-
taalle rakennetaan uusi kaustisointi- ja vesi-
laitos tehtaan keittokemikaalien sekä pro-
sessiveden valmistusta varten. Laitokset 
otetaan käyttöön vuoden 2011 loppuun men-
nessä. investoinnit turvaavat Kemin tehtaan 
käyntivarmuutta ja parantavat tuotannon 
tehokkuutta.

edelläKäviJänä  
energia teHoKKuudessa

Vuonna 2010 suunniteltiin myös bioenergian 
tuotannon ja käytön tehostamista, ja seuraa-
van vuoden alussa Botnian hallitus päätti 
investoinnista Joutsenon uuteen kaasutus-
laitokseen. Puun kuoresta valmistetaan kaa-
sutuslaitoksessa polttokaasua, joka korvaa 
fossiilisen polttoaineen tehtaan meesauu-
nilla. investoinnin valmistuttua Joutsenon 
tehdas on maailman ensimmäisiä selluteh-
taita, joka normaalin tuotannon aikana ei 
käytä lainkaan fossiilisia polttoaineita.

olemme luotettava Kumppani

Botnian periaate on jo pitkään ollut toiminnan 
kilpailukyvyn jatkuva kehittäminen. Teemme 
kehitystyötä toimintamme kaikilla osa-alu-
eilla joka päivä ollaksemme tehokkaampi ja 
osaavampi kumppani asiakkaillemme. 

Strategiamme kulmakivet ovat asiakkuus, 
osaaminen ja tehokkuus. Arvomme ovat luot-
tamus, yhteistyö ja uudistuminen. Näistä 
lähtökohdista teemme tulosta vastuullisesti, 
yhdessä kumppaniemme ja asiakkaidemme 
kanssa.

Teemme kehitystyötä 
toimintamme kaikilla 
osa-alueilla joka  
päivä ollaksemme 
tehokkaampi ja 
osaavampi kumppani 
asiakkaillemme.
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BOTnIAn  VUOSI 20106

Markkinatilanteen elpymisestä johtunut  
sellun hinnan voimakas nousu paransi  
Botnian tulosta ja liikevaihtoa huomattavasti 
vuoteen 2009 verrattuna. Sellun kysyntä ja 
tarjonta olivat tasapainossa katsausvuonna 
ja positiivinen hintojen nousu jatkui koko 
vuoden. Korkeimmillaan sellun hinta oli toi-
sella neljänneksellä. Botnian liiketulos ilman 
kertaluonteisia eriä oli 379 miljoonaa 
euroa. 

Botniassa sellua pystyttiin valmistamaan 
täydellä tuotannolla ja Joutsenon, rauman 
ja Äänekosken tehtailla tehtiin uudet vuosi-
tuotantoennätykset. Tehtaiden tuotanto-
määrä oli yhteensä 2 173 000 tonnia. 

Metsäliitto Osuuskunta on vuoden 2009 
joulukuusta asti omistanut Botniasta noin 53 
prosenttia UPM-Kymmenen laskettua osuut-
taan, kun Botnian Uruguayn toiminnot myy-
tiin UPM-Kymmenelle. UPM-Kymmenelle 
jäi Botniasta vielä noin 17 prosentin osuus, 
ja M-real omistaa yhtiöstä noin 30 prosenttia. 
Botnia toimii M-realin, UPM-Kymmenen ja 
Cenibran markkinasellun myynti- ja mark-
kinointikanavana. 

marKKinat

Ensimmäisen puolen vuoden aikana sellun 
tarjontaa rajoitti rankkasateiden aiheuttama 
puupula indonesiassa sekä Yhdysvaltain ete-
lävaltioissa. Helmikuinen Chilen maanjäris-
tys pysäytti maan selluteollisuuden lähes 
kokonaan pariksi kuukaudeksi.

Korkeimmillaan sellun hinta oli kesä-
kuussa, jolloin havusellun hinta oli 980 dol-
laria ja koivusellun hinta 920 dollaria tonnilta. 
Kesällä Kiinassa käynnistyi suuri selluteh-
das, joka aiheutti tilapäisesti ylitarjontaa Kii-
nan markkinoille. Sellun hinta laski syksyllä 
hieman, mutta nousi vuoden loppua koh-
den. 

merKittävimmät tapaHtumat

Botnian hallitus päätti helmikuussa merkit-
tävistä investoinneista Kemin tehtaalla. Teh-
dasalueelle rakennetaan kokonaan uudet 
kaustisointi- ja vesilaitokset, jotka parantavat 
tehtaan toimintavarmuutta ja vähentävät 
ympäristövaikutuksia. Kokonaisinvestointi 
on noin 40 miljoonaa euroa. rakennustyöt 

 2010
sellun hinnan korkea taso piti 
metsä-Botnian tuloksen ja liikevaihdon 
hyvänä. loppuvuotta kohden sellun hinta 
laski hieman. tehtaat kävivät täydellä 
kapasiteetilla ja vuosituotantoennätykset 
menivät rikki usealla tehtaalla. Kemin 
tehtaalla aloitettiin uusien kaustisointi-  
ja vesilaitosten rakentaminen. 

 2011
sellun hinnan arvioidaan laskevan 
hieman. markkinatilanteen ja sellun 
kysynnän odotetaan kuitenkin pysyvän 
vahvana ja Botnian kannattavuuden 
hyvänä. Joutsenon tehtaalle rakennetaan 
uusiutuvan energian käyttöä tehostava 
kuoren kaasutuslaitos, joka valmistuu 
vuonna 2012.

Botnian  
vuosi 2010
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7BOTnIAn  VUOSI 2010

tuotanto 2010

Sellutehtaat 1 000 tonnia 2010 2009 2008 Kapasiteetti Henkilöstö *
Joutseno 595 470 523 650 145
Kemi 534 490 516 590 192
rauma 544 476 493 630 121
Äänekoski 502 441 432 500 156
Yhteensä 2 173 1 878 1 963 2 370 614
Käyntiaste % 93 86 87
Svir timberin saha
1 000 m3 sahatavaraa 208 193 171 200 129

tieSitKö?

nykyaikainen 
sellutehdas 
tuottaa energiaa 
50 prosenttia yli 
oman tarpeensa. 
ylijäämäenergia 
myydään 
vihreänä 
sähkönä 
ulkopuolelle tai 
käytetään 
paperin ja 
kartongin 
tuotannossa.

aloitettiin lokakuussa, ja laitokset otetaan 
käyttöön vuoden 2011 lopulla.

Botnia myi kesäkuussa solmitulla kau-
palla osan maaliskuussa 2009 suljetun Kas-
kisten sellutehtaan vanhoista laitteista aasia-
laiselle ostajalle. 

Yhtiö päätti ottaa tavaravirtojen langatto-
maan automaattiseen etätunnistukseen 
kehitetyn rFiD:n käyttöön sellun toimitusten 
seurannassa. Kaikkien tehtaiden ja keskeis-
ten lastaussatamien on tarkoitus ottaa rFiD-
järjestelmä käyttöön vuoden 2011 loppuun 
mennessä. Järjestelmä parantaa tavaravir-
tojen kokonaissuunnittelua ja ohjausta. 
Botnia sijoittui Suomen Laatukeskuksen jär-
jestämässä Suomen laatupalkinto -kilpai-
lussa kolmen parhaan joukkoon. Yhtiö sai 
viiden tähden recognised for Excellence 
-tunnustuksen, joka tarkoittaa yli 500 pisteen 
tason ylitystä laatupalkintoarvioinnissa. Osal-
listuessaan kilpailuun kaksi vuotta sitten 
yritys sai arvioinnissa yli 400 pistettä. 

Joutsenossa ja Äänekoskella tehostettiin 
Metsäliitto-konsernin eri liiketoiminta-alu-
eiden yhteisiä toimintoja. Äänekoskella otet-
tiin käyttöön Botnian, M-realin ja Äänevoiman 
yhtenäinen palvelutoimittajien ohjausmalli. 

Katsausvuonna tehdyn asiakastyytyväi-
syystutkimuksen hyvät tulokset osoittavat, 
että panostus asiakaskeskeiseen toiminta-
tapaan tuottaa tulosta. Arvosanat nousivat 
kaikilla tutkimuksen osa-alueilla. Erityisesti 
paranivat tekninen tuki asiakkaan proses-
sissa ja aktiivinen yhteydenpito. 

merKittävimmät 
ympäristÖparannuKset

Botnian tehtaat ovat ympäristöasioissa maa-
ilman parhaiden toimijoiden joukossa.

Katsausvuonna Kemin tehtaalla paran-
nettiin mustalipeän laatua, mikä vaikutti 
mäntyöljyn saantoon ja soodakattilan toimin-
taan. 

Äänekosken tehtaan pölypäästöt piene-
nivät savukaasuja puhdistavan sähkösuoti-
men tehostamisen myötä.

Joutsenon tehtaalla parannettiin raaka-
aineen hyötysuhdetta. Noin 70 prosenttia 
aikaisemmin kaatopaikalle päätyneestä puu-
hakkeen seulontahäviöstä pystyään palaut-
tamaan takaisin tuotantoprosessiin. Lisäksi 
uusi höyrykuivain parantaa kuorimolla syn-

tyvän kuoren polttokelpoisuutta. Joutsenon 
tehtaan melutasoa pystyttiin alentamaan. 

rauman tehtaalla parannettiin tehtaan 
jätevesien aiheuttaman orgaanisen kuormi-
tuksen hallintaa. 

läHiaJan näKymät

Vuoden 2011 alussa sellun kysyntä ja tarjonta 
ovat hyvin tasapainossa, varsinkin havusel-
lussa. Tuottajien selluvarastot ovat suhteel-
lisen normaalilla tasolla ja asiakkaiden sel-
luvarastot vaihtelevat normaalin ja alhaisen 
välillä.

Vuoden 2011 aikana käynnistyy joitakin 
aiemmin maailmalla suljettuja sellutehtaita, 
mutta varsinaista uutta markkinasellukapa-
siteettia ei ole tulossa. Äärimmäiset sääolo-
suhteet eri puolilla maailmaa asettavat oman 
haasteensa selluteollisuuden puun saan-
nille. 

liikevaihdon jakautuminen  
markkina-alueittain
%

 Suomi 63
 Muu maailma 37 06  07  08  09  10

liikevaihto
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*Jatkuvat liiketoiminnot

**

* Henkilöstö vuoden lopussa
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kestävää ja 
vastuullista 
liiketoimintaa

Botnia kehittää jatkuvasti toimintojaan paran-
taakseen palveluitaan, menestyäkseen ja 
tehdäkseen tulosta kestävästi myös tulevai-
suudessa. Tehtaiden kehittäminen perustuu 
pitkäjänteiseen elinkaarisuunnitteluun, jolla 
huolehditaan tuotantolaitosten tehokkuu-
desta ja kilpailukyvystä. Botnia suunnittelee 
investoinnit, suurkorjaukset ja kehitystoimet 
niin, että toiminta tehtaan koko elinkaaren 
ajan on mahdollisimman kustannusteho-
kasta. 

Botnia haluaa olla asiakkailleen vastuul-
linen, luotettava ja asiantunteva kumppani. 
Tuotteita kehitetään jatkuvasti palvelemaan 
paremmin asiakkaiden tarpeita. Ydinliiketoi-
minnan tueksi ja vahvistukseksi yritys tutkii 
uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

HenKilÖstÖn KeHittäminen on 
avainasemassa

Henkilöstön osaaminen on tärkeä osa 
Botnian vastuullista toimintatapaa. Yhtiön 
avainhenkilöohjelma uudistettiin tavoitteena 
turvata huipputason avainresurssit ja kilpai-
lukyky tulevaisuuden haasteissa. Toiminta-
malli perustuu henkilöstön monitaitoisuu-
teen, jota kehitetään henkilöstön osaamis-

metsä-Botnian liiketoiminta on vastuul-
lista. Kannattavuutta parannetaan niin, 
että samalla otetaan huomioon ympäris-
tön, henkilöstön ja muiden sidosryhmien 
tarpeet nyt ja tulevaisuudessa.

kartoituksilla ja niihin perustuvilla koulutus-
ohjelmilla. 

Botnian koko organisaation kattava työ-
yhteisön toimivuustutkimus tehdään vuosit-
tain. Kyselyn tavoitteena on kartoittaa, ovatko 
yhtiön strategia ja tavoitteet henkilöstön tie-
dossa, ja tukevatko johtaminen sekä osaa-
minen tavoitteiden toteutumista. Kyselyn 
tulosten perusteella määritetään toimenpi-
teet, joilla työyhteisön toimivuutta kehite-
tään. 

Henkilöstön jaksaminen koko pitkän työ-
uran ajan vaatii tukea. Vuonna 2010 Botniassa 
käynnistettiin uusi kehitysohjelma työhyvin-
voinnin parantamiseksi.

tavoitteena nolla tapaturmaa 
-turvallisuusKulttuuri

Turvallinen työympäristö luo edellytykset 
tehokkaalle ja laadukkaalle toiminnalle.  
Botnia on asettanut tavoitteekseen tapatur-
mattomuuden vuoteen 2012 mennessä. 
Kaikki tehtaat ovat laatineet ennakoivalle 
työturvallisuustyölle tavoitteet ja mittarit. 
Haasteellisten työturvallisuustavoitteiden 
ansiosta Botnian tapaturmataajuus on puo-
littunut kahden viime vuoden aikana, ja rau-
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9keSTäVä ä jA VASTUUllISTA lIIke TOIMInTA A

Metsäliitto Osuuskunta hankkii ja toimittaa 
kestävästi hoidetuista metsistä. Puun alku-
perä tiedetään aina, ja suuri osa Botnian 
käyttämästä puusta saadaan suomalaisista 
metsistä. Viime vuonna suomalaisen puun 
osuus oli 88 prosenttia. 

Botnian käyttämästä puusta 84 prosenttia 
on sertifioitu. Sertifiointi edistää kestävää 
metsätaloutta ja on viesti kestävästi valmis-
tetuista tuotteista asiakkaille. Botnian tehtaat 
käyttävät täydellä kapasiteetilla noin 12,5 
miljoonaa kuutiometriä puuta vuodessa. Puu 
on uusiutuva, kierrätettävä ja energiatehokas 
raaka-aine, joka voidaan hyödyntää kokonaan 
selluna, energiana ja muina oheistuotteina. 
Metsää uudistamalla uutta puuta kasvaa 
enemmän kuin sitä korjataan.

pyrimme väHentämään 
ympäristÖKuormitusta

Selluteollisuus on perinteisesti suuri veden 
käyttäjä, ja runsas vedenkulutus lisää ener-
giankulutusta ja jäteveden määrää. Veden-
käytön vähentämiseksi Botnia panostaa lai-
tekannan ja toimintatapojen jatkuvaan paran-
tamiseen ja hyödyntää kaikki raaka-aineet 
tehokkaasti. Tästä on esimerkkinä jäteveden 
määrän väheneminen 25 prosenttia tuotettua 
sellutonnia kohti viimeisen neljän vuoden 
aikana. Botnia etsii edelleen aktiivisesti tek-
nisiä ratkaisuja, joilla vedenkierrätystä teh-
taiden prosesseissa voidaan lisätä. 

Botnia seuraa ympäristövaikutuksia kai-
killa tehtailla systemaattisesti mittaamalla 
vesistökuormituksessa muun muassa jäte-
veden kokonaisvirtaamaa, kemiallista hapen-
kulutusta, orgaanisten klooriyhdisteiden 
määrää sekä ravinnekuormitusta. ilmapääs-
töjen osalta mitataan pöly- ja rikkiyhdiste-
päästöjä sekä tehtaiden ympäristön ilman-
laatua. Kaikille mittareille on asetettu sisäiset 
ympäristötavoitteet, jotka ovat viranomaisten 
asettamia lupa-arvoja tiukemmat.

man tehdas on toiminut ilman tapaturmia 
yhtäjaksoisesti yli 500 vuorokautta. Turvalli-
silla olosuhteilla ja vahvalla turvallisuuskult-
tuurilla, johon jokainen on sitoutunut, yritys 
luo hyvän työympäristön.

edelläKäviJä Bioenergian 
teHoKKaassa HyÖdyntämisessä

Määrätietoisten investointien sekä pitkällisen 
energiatehokkuustyön ansiosta Botnia on 
tehokas bioenergian tuottaja ja käyttäjä. Sel-
lutehtaiden sähköenergian omavaraisuus-
aste on noin 150 prosenttia. Käytännössä se 
tarkoittaa, että Botnian tehtaiden tuottama 
sähköenergiamäärä, jota yritys ei itse tar-
vitse, vastaa noin 41 000 omakotitalon vuo-
tuista sähkönkulutusta Suomessa. Ylijäämä-
energiaa myydään hiilidioksidineutraalina 
puupolttoaineena ja lämpönä. Ylijäämälämpö 
ja muut sellun valmistuksessa syntyvät puu-
peräiset sivutuotteet, kuten kuori, tärpätti ja 
mäntyöljy, tuottavat kymmenen prosenttia 
Botnian kokonaisliikevaihdosta.

Botnia haluaa olla edelläkävijä bioener-
gian käytössä, ja yritys parantaa energiate-
hokkuutta jatkuvasti. Vuoden 2011 alussa 
Botnia päätti kuoren kaasutuslaitoksen 
rakentamisesta Joutsenon tehtaalle. Kaa-
sutuslaitoksessa valmistettavalla bioenergi-
alla korvataan meesauunin fossiilinen polt-
toaine. Normaalikäynnin aikana tehtaasta 
tulee kokonaan hiilidioksidineutraali tuotan-
tolaitos. 

Myös korvausinvestoinneissa tarkastel-
laan mahdollisuuksia parantaa energiate-
hokkuutta. Kemin tehtaalle nousevan uuden 
vesilaitoksen rakentamisen yhteydessä 
parannetaan lämmön talteenottoa, mikä 
vähentää vuosittaista lämmön kulutusta 3,5 
prosenttia.

tunnemme puun alKuperän

Metsäliitto-konserniin kuuluvan Botnian  
tärkein raaka-aine on puu, jonka emoyritys 

tieSitKö?

joutsenon tehtaasta tulee hiili dioksidi-
neutraali laitos uuden kaasutus laitoksen 
ansiosta. Fossiilinen polttoaine korvataan 
biopoltto aineella normaalikäynnin aikana.
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yMPäRISTöTIlInPä äTöS10

Joutseno Kemi Rauma Äänekoski Yhteensä 2010 Svir
Kokonaistuotanto
Sellu t/a 594 560 533 526 543 546 501 632 2 173 264
Sahatavara m3/a 207 724
Puunkulutus
Kokonaispuunkulutus 1 000 k-m3/a 3 289 2 761 2 961 2 272 11 284 457
Sertifioitu puu % 76 93 80 90 84 22
Päästöt
vesipäästöt
Virtaama 1 000 m3/a 18 889 18 708 12 615 15 095 65 307 120
Kiintoaine t/a 184 365 259 833 1 641 6
CODCr t/a 6 396 8 371 7 690 6 331 28 788 18
BOD7 t/a 123 198 105 217 643 6
Kok. P kg/a 8 267 6 237 5 529 9 710 29 743 20
Kok. N t/a 122 100 64 81 367 0,3
AOX t/a 96 70 76 51 293
ilmapäästöt
Prosessi*
SO2 t S/a 77 51 65 208 401
TrS t S/a 11 30 11 22 74
NOX t NO2/a 1 128 927 981 801 3 837
CO2 -fossiilinen 1 000 t/a 80 55 65 21 221

- biopolttoaine 1 000 t/a 1 304 1 284 1 448 918 4 954
Pöly t/a 194 50 141 544 929
energian tuotanto Kuori myyntiin Kuori myyntiin Kuori myyntiin
SO2 t S/a 5 5 4
NOX t NO2/a 170 170 34
CO2 -fossiilinen 1 000 t/a 20 20

-biopolttoaine 1 000 t/a 210 210 12
Hiukkaset t/a 3 3 11
Jätteet (kuivatonneja)
Kaatopaikalle (märkätonneja) t/a 18 704 26 414 25 746 44 105 114 969 10 000
Kaatopaikalle (kuivatonneja) t/a 9 227 7 803 16 299 12 531 45 860 5 625
Ongelmajätteet t/a 38 57 22 91 208 12
Prosessipolttoaineet
Meesauuni ja hajukaasujen käsittely GWh/a 312 194 193 150 849

- öljy GWh/a 194 193 150 537
- maakaasu GWh/a 312 312

energia 
Lämmön tuotanto TJ/a 11 457 10 564 9 852 7 198 39 071 159

- mustalipeä TJ/a 11 191 8 686 9 730 7 123 36 730
- kuori/hajukaasut TJ/a 1 680 6 1 686 159
- ostopolttoaineet TJ/a 266 197 116 75 654

Biopolttoaineet TJ/a 11 191 10 366 9 736 7 123 38 416 0,2
Biopolttoaineen osuus % 98 98 99 99 99 99,9
Sähkön tuotanto GWh/a 650 550 512 341 2 053
Sähkön kulutus GWh/a 353 378 355 279 1 365 12
Omavaraisuusaste % 184 146 144 122 149

*) sellun tuotannon päästöt

ympäristötilinpäätös
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yMPäRISTöVAIkUTUSTen hAllInTA

ympäristövaikutusten hallinta

vesipäästÖt

Metsä-Botnian sellutehtaat kävivät katsaus-
vuonna lähes täydellä kapasiteetilla, mikä 
heijastui vesipäästöihin. Tehtaiden tuotantoon 
suhteutettu jätevesimäärä laski edelleen 
erityisesti Kemin tehtaalla. Kiintoainepäästöt 
laskivat edellisvuoteen verrattuna, mutta 
happea kuluttavan orgaanisen aineen, ravin-
teiden ja halogenoitujen orgaanisten yhdis-
teiden kokonaispäästöt kasvoivat hieman 
tuotannon kasvun vaikutuksesta. Äänekos-
ken tehtaan jätevesikuormitus ylitti fosforin 
luparajan tammi- ja toukokuussa. Ylitykset 
aiheutuivat korkeasta kuormituksesta ja het-
kellisistä ongelmista jätevedenpuhdistamon 
ravinneannostelussa. Lisäksi Joutsenon teh-
taan jätevesien COD-kuormituksen vuoro-
kausitavoitearvo ylittyi kerran tehtaan käyn-
nistyksen yhtey dessä. 

ilmapäästÖt

Tehtaiden hajukaasupäästöt ilmaan pysyivät 
ennallaan tai laskivat hieman edellisvuoteen 
verrattuna. rikkidioksidin ja typen oksidien 
päästöt sen sijaan lisääntyivät hieman tuo-
tannon kasvun myötä. Hiukkaspäästöt las-
kivat merkittävästi Kemin tehtaalla, mutta 
nousivat muilla tuotantolaitoksilla. Äänekos-
ken soodakattilan sähkösuotimen häiriö nosti 
tehtaan hiukkaspäästöjä merkittävästi, mutta 
ongelma korjattiin vuoden lopulla. Kemin 

tehtaan pelkistyneiden rikkiyhdisteiden tavoi-
tearvo ylittyi kahtena kuukautena soodakat-
tilaa pysäytettäessä.

Jätteiden Käsittely

Kaatopaikkajätteen kokonaismäärä kasvoi 
edellisvuodesta, mikä johtui pääasiassa teh-
tailla väliaikaisesti varastoitujen prosessijät-
teiden kertaluontoisesta loppusijoittamisesta. 
Tehtailla syntyneen ongelmajätteen määrä 
sen sijaan laski hieman. 

KeHitysHanKKeet

Äänekoskella tehostettiin soodakattilan savu-
kaasuja puhdistavaa sähkösuodinta ja kor-
jattiin tehtaan pölypäästöjä lisänneet ongel-
mat. Kemin tehtaalle asennettiin uusi kuitu-
sihti mustalipeän laadun parantamiseksi. 
investointi paransi mäntyöljyn saantoa ja 
soodakattilan toimintaa. Joutsenon tehtaalla 
parannettiin tuotannossa syntyvän tikkure-
jektin käsittelyä ja otettiin käyttöön kuoren 
polttokelpoisuutta parantava höyrykuivain. 
Lisäksi tehtaan melutaso laski happitehtaan 
uuden äänenvaimentimen ansiosta. rauman 
tehtaan jätevesien orgaanisen kuormituksen 
hallinta parani prosessin ohjausta ja häiriö-
päästöjen käsittelyä tarkentamalla. Selvityk-
set päästöjen hallinnan kehittämiseksi jat-
kuvat.
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Ympäristöinvestoinnit Botnian Suomen tehtailla 2000–2010
Miljoonaa euroa

Botnia_vsr_10_fi_v10.indd   11 10.5.2011   9.29



12

Botnian suomen teHtaat

•	 Laatujärjestelmä SFS-EN iSO 9001
•	 Ympäristöjärjestelmä SFS-EN iSO 14001
•	 Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä OHSAS 18001
•	 Elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmä SFS-EN iSO 22000
•	 Puun alkuperäketjun hallintajärjestelmä  

FSC Chain of Custody ja Controlled Wood sekä  
PEFC Chain of Custody ja PEFC-logon käyttö

•	 Energiatehokkuusjärjestelmä (EES), EN 16001
•	 Kosher-sertifikaatti, Äänekosken tehdas

svir timBer

•	 Laatujärjestelmä iSO 9001
•	 Ympäristöjärjestelmä iSO 14001
•	 Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä OHSAS 18001
•	 Puun alkuperäketjun hallintajärjestelmä  

FSC Chain of Custody ja Controlled Wood sekä  
PEFC Chain of Custody ja PEFC-logon käyttö

yMPäRISTöVAIkUTUSTen hAllInTA

Joutseno Kemi Rauma Äänekoski
Jätevesi Nykyinen lupa itä-Suomen ympäristölupa-

virasto 20.12.2006 ja Korkein 
hallinto-oikeus 5.7.2010.

Pohjois-Suomen ympäristö-
lupavirasto 29.5.2007 ja 
Vaasan hallinto-oikeus 
24.10.2008

Korkein hallinto-oikeus 
25.5.2010

itä-Suomen ympäristölupa-
virasto 7.11.2006 ja Korkein 
hallinto-oikeus 23.10.2009

ilmapäästöt Nykyinen lupa itä-Suomen ympäristölupa-
virasto 20.12.2006 ja Korkein 
hallinto-oikeus 5.7.2010.

Pohjois-Suomen ympäristö-
lupavirasto 29.5.2007 ja 
Vaasan hallinto-oikeus 
24.10.2008

Korkein hallinto-oikeus 
9.2.2011

Vaasan hallinto-oikeus 
19.11.2007 

Kiinteät jätteet Nykyinen lupa 20.12.2007 Pohjois-Suomen ympäristö-
lupavirasto 29.5.2007 ja 
Vaasan hallinto-oikeus 
24.10.2008

Korkein hallinto-oikeus 
9.2.2011

30.3.2005

Sertifikaatit

ympäristöluvat
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13SellUTehTAIden OMInAISPä äSTöT

Sellutehtaiden ominaispäästöt
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 Botnian tehtaat 2010
 Muut suomalaiset tehtaat 2009
 ruotsalaiset tehtaat 2009

 Botnian tehtaat 2010
 Muut suomalaiset tehtaat 2009
 ruotsalaiset tehtaat 2009

 Botnian tehtaat 2010
 Muut suomalaiset tehtaat 2009
 ruotsalaiset tehtaat 2009

Kemiallinen hapenkulutus (CODCr)
kg/tuotettu tonni

Jäteveden orgaanisiin yhdisteisiin sitoutuneen kloorin tai muiden halogeenien määrä (aOX)
kg/tuotettu tonni

Fosfori (P)
g/tuotettu tonni

Seuraavissa graafeissa on esitetty Botnian 
Suomen, muiden suomalaisten ja ruotsa-
laisten valkaistua sulfaattisellua tuottavien 
tehtaiden ominaispäästöt. Suomalaisten teh-

taiden vuoden 2009 päästöluvut ovat Metsä-
teollisuus ry:n julkaisemia ja ruotsalaisten 
tehtaiden luvut on julkaissut Svenska Skogs-
industrierna.
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14 BOTnIAn SellUTehTAIden MATeRIA AlITASe 2010

Botnian sellutehtaiden materiaalitase 2010
Päästöt ilmaan (t/a)
rikki (S) 475
Typen oksidit (NO2) 3 837
Hiilidioksidi (CO2) fossiilinen 221 000
Hiukkaset 929

Raaka-aine
Puu (1 000 k-m3/a) 11 284
Kemikaalit

Prosessipolttoaineet
Meesauuni ja hajukaasujen 
käsittely (GWh/a) 849

vesi

tuotteet
Sellu (t/a) 2 173 264
Mäntyöljy (t/a) 72 872
Tärpätti (t/a) 2 709

Lämmöntuotanto (TJ/a) 39 071
Sähköntuotanto (GWh/a) 2 053
Biopolttoaineen osuus (%) 99
Omavaraisuusaste (%) 149

Päästöt veteen
Kemiallinen hapenkulutus CODCr (t/a) 28 788
Biologinen hapenkulutus BOD7 (t/a) 643
Fosfori P (kg/a) 29 743
Typpi N (t/a) 367
AOX (t/a) 293

Jätteet (t/a)
Prosessijäte 45 860
Ongelmajäte 208

Botnia

Jätteen HyÖtyKäyttÖ

•	 Kierrätyskelpoiset materiaalit ohjataan hyötykäyttöön.
•	 Polttokelpoiset jätteet, primääri- ja biolietteet joko myydään 

kuoren ohella polttoaineeksi tai poltetaan tehtaan kuori- tai 
soodakattilassa.

•	 Kuorilietettä ja meesauunin kalkkipölyä toimitetaan myös  
hyötykäyttöön. 

•	 Tuhkaa käytetään maanrakennukseen. 

JäteHuoltoalueet

•	 Kaikilla sellutehtailla on käytössä kaatopaikat, joiden käyttöikää  
on jäljellä 10–20 vuotta. 

•	 Kaikilla tehtailla on käynnissä myös vanhojen jätehuolto-
alueiden sulkimisprojektit.

•	 Tehtaiden yhdyskuntajätteet toimitetaan kunnalliselle  
kaatopaikalle.

•	 Sellutehtaiden suotovedet käsitellään biologisilla jäteveden-
puhdistamoilla. 

•	 Ongelmajätteet toimitetaan ongelmajätteen käsittelylaitoksille.
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15GRI-VeRTAIlU

GRI-vertailu

GRi:n tunnusluku Sisältö Sivu Osio
taloudellinen vastuu
EC2 ilmastonmuutokseen liittyvät riskit ja 

mahdollisuudet
8, 9 Kestävää ja vastuullista liiketoimintaa

EC9 Välilliset taloudelliset vaikutukset 8, 9 Kestävää ja vastuullista liiketoimintaa

Ympäristövastuu
EN1 Materiaalin käyttö 8, 9 Kestävää ja vastuullista liiketoimintaa
EN2 Kierrätysmateriaalit 10 Ympäristötilinpäätös
EN3 Välitön energian kulutus 10 Ympäristötilinpäätös
EN4 Välillinen energian kulutus 10 Ympäristötilinpäätös
EN5 Energiansäästötoimenpiteet 8, 9 Kestävää ja vastuullista liiketoimintaa
EN6, EN7 Energiatehokkuuden parantaminen 8, 9 Kestävää ja vastuullista liiketoimintaa
EN8 Veden käyttö 8, 9, 10 Kestävää ja vastuullista toimintaa, ympäristötilinpäätös
EN11, EN12 ja EN14 Biodiversiteetti 8, 9 Kestävää ja vastuullista liiketoimintaa
EN16 ja EN18 Kasvihuonepäästöt ja niiden vähentäminen 11 Ympäristövaikutusten hallinta
EN20 Päästöt ilmaan 10, 11 Ympäristötilinpäätös, ympäristövaikutusten hallinta
EN21 Päästöt veteen 10, 11 Ympäristötilinpäätös, ympäristövaikutusten hallinta
EN22 Jätteet 10, 14 Ympäristötilinpäätös, materiaalitase
EN23 ja EN28 Poikkeamat lupaehtoihin 11 Ympäristövaikutusten hallinta
EN24 Ongelmajätteet 10, 14 Ympäristötilinpäätös, materiaalitase
EN26 Ympäristövaikutusten vähentäminen 11 Ympäristövaikutusten hallinta
EN30 Ympäristönsuojelutoimenpiteet ja investoinnit 11 Ympäristövaikutusten hallinta

Sosiaalinen vastuu
LA1 Henkilöstö 1, 8, 9 Avainluvut, kestävää ja vastuullista liiketoimintaa
LA 3 Vakinaisten työntekijöiden edut Lyhyet määräaikaiset työsuhteet eivät ole tulos- ja kannustus-

palkkion piirissä. Sekä vakinaiset, määräaikaiset että osa-
aikaiset ovat tulospalkkion piirissä, mikäli kahdeksan kuukau-
den työssäoloehto ja työsuhteen voimassaolo palkkion 
maksu hetkellä ovat voimassa.

LA4 Järjestäytyminen Liki koko henkilöstö kuuluu ammattiyhdistyksiin, ja kaikki 
työntekijät ovat kollektiivisten työehtosopimusten piirissä. 
Johtotason työehtosopimukset neuvotellaan yksilöllisesti.

LA5 Uudelleenjärjestelytilanteet YT-laki säätää asiasta, ja se sisältyy myös 
työehtosopimukseen.

LA7 Työterveys- ja turvallisuus 8, 9 Kestävää ja vastuullista liiketoimintaa
LA14 Miesten ja naisten peruspalkan suhdeluku 

työntekijätyypeittäin
Tehtäväkohtaiset palkat ovat samat.

Hr5 Järjestäytymis- ja 
työehtosopimusneuvotteluoikeudet

Botnian yritysvastuun periaatteet (www.botnia.fi)

Hr6 Lapsityövoima Botnian yritysvastuun periaatteet (www.botnia.fi)
Pr1 Tuotteiden ja palveluiden turvallisuus 12 Sertifikaatit

Global reporting initiative (Gri) on kansainvälinen, monista sidos-
ryhmistä koostuva ja riippumaton yhteisö, joka kehittää ja julkaisee 
kestävän kehityksen raportointia koskevia ohjeistoja. Gri:n ohjeiden 
käyttö on täysin vapaaehtoista, mutta jo useat sadat yritykset maa-

ilmassa raportoivat toimintansa taloudellisista, ympäristöllisistä ja 
sosiaalisista näkökohdista Gri:n kestävän kehityksen raportointioh-
jeiston mukaisesti. Botnian kestävän kehityksen raportointi perustuu 
Gri:n ohjeistukseen soveltuvin osin.
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aOX (Adsorbable Organic Halogens) ilmaisee 
jäteveden eloperäisiin eli orgaanisiin yhdis-
teisiin sitoutuneen kokonaiskloorin mää-
rän.

Bat (Best Available Techniques) tarkoittaa 
parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa, jonka 
käyttäminen on ympäristölupien myöntämi-
sen perusta EU-maissa.

BOD7 eli biologinen hapenkulutus osoittaa, 
kuinka paljon happea vesistön mikro-orga-
nismit kuluttavat tietyn jätevesimäärän hajot-
tamiseen viiden tai seitsemän vuorokauden 
aikana.

CODCr (Chemical Oxygen Demand) eli kemi-
allinen hapenkulutus on mittayksikkö sille 
happimäärälle, joka tarvitaan jäteveden 
kemiallisessa hajottamisessa. Se kuvaa jäte-
veden hitaasti hajoavien orgaanisten yhdis-
teiden aiheuttamaa hapen kulutusta.

FFCS (Finnish Forest Certification System) 
on Suomen kansallinen metsäsertifiointijär-
jestelmä, jonka standardilla on kattojärjestö 
PEFC:n hyväksyntä.

FSC (Forest Stewardship Council) myöntää 
kestävän metsänhoidon sertifikaatteja omien 
periaatteidensa ja standardinsa mukaisesti. 
Järjestelmään kuuluu tuotemerkinnät.

GRi (Global reporting initiative) on kansain-
välinen yhteishanke, jossa pyritään kehittä-
mään metodologiaa ja kriteerejä yritysten ja 
organisaatioiden toiminnan taloudellisten, 
sosiaalisten ja ympäristövaikutusten yhte-
näiselle raportoinnille.

Hiilidioksidi (CO2) on palamisen tuloksena 
syntyvä kaasu, jonka kohonneen pitoisuuden 
ilmakehässä on todettu kiihdyttävän kasvi-
huoneilmiötä. Peräisin joko bio- tai fossiili-
sesta polttoaineesta.

Hiukkaset ovat ilman epäpuhtauksia, esim. 
päästön sisältämiä kiinteitä aineita (natrium-
sulfaatti, poltettu kalkki, meesa, noki).

Kiintoaine tarkoittaa esim. puun kuorinnassa 
ja massanvalmistuksessa veteen päässyttä 
puuainesta sekä jäteveden puhdistuksessa 
kiinteään muotoon muutettuja epäpuhtauk-
sia. Kiintoainetta voidaan poistaa jätevedestä 
laskeuttamalla tai suodattamalla.

n on typen kemiallinen merkki. Typpi on 
ilman pääkomponentti (n. 79 %). Se on myös 
vesistöjen rehevöitymistä aiheuttava alku-
aine, joka on peräisin pääasiassa ilmasta ja 
puuraaka-aineesta sekä eräistä kemikaa-
leista. Sitä lisätään aktiivilietteen ravinteena 
tarvittaessa.

nOX on typen oksideista käytetty kemiallinen 
merkki. Typen oksidit syntyvät palamisen 
yhteydessä puun (ja muun polttoaineen) 
sisältämästä typestä sekä osin myös ilmassa 
olevan typen ja hapen reaktiotuotteena. Typen 
oksideja on savu- ja pakokaasuissa. Ne muo-
dostavat happamoittavia ja rehevöittäviä 
yhdisteitä.

P on fosforin kemiallinen merkki. Fosfori on 
vesistöjen rehevöitymistä aiheuttava alku-
aine. Se on peräisin pääasiassa raaka-
aineena käytetystä puusta. Sitä myös lisätään 
biologisessa jätevedenpuhdistamossa aktii-
vilietteen ravinteeksi.

PeFC (Programme for Endorsement of Forest 
Certification) tukee kansallisten metsäser-
tifiointijärjestelmien kehittämistä. Hyväksy-
tysti sertifioidusta puusta valmistetut tuotteet 
voidaan merkitä PEFC-logolla.

Rikkidioksidi (SO2) on rikkiä sisältävien polt-
toaineiden palamistuotteena syntyvä kaasu. 
Kun rikkidioksidi reagoi ilmassa veden ja 
hapen kanssa, syntyy rikkihappoa ja -hapo-
ketta, joka sateen mukana maaperään tul-
lessaan happamoittaa sitä.

tRS (Total reduced Sulphur) tarkoittaa pel-
kistyneitä rikkiyhdisteitä, mm. sulfaattisel-
lutehtaista ilmaan pääseviä erittäin pienissä 
pitoisuuksissa haisevia yhdisteitä.

Sanasto

SAnASTO16
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yhteystiedot

oy metsä-Botnia ab
PL 30, 02020 Metsä
revontulentie 6, 02100 Espoo
puh. 010 4612
faksi 010 469 4402
www.botnia.fi

teHtaat suomessa
oy metsä-Botnia ab 
Joutsenon tehdas
54120 Pulp
puh. 010 466 5499
faksi 010 466 5378

oy metsä-Botnia ab
Kemin tehdas
94200 Kemi
puh. 010 466 1999
faksi 010 466 1876

oy metsä-Botnia ab
rauman tehdas
PL 165
26101 rauma
puh. 010 466 8999
faksi 010 466 8990

oy metsä-Botnia ab
äänekosken tehdas
44100 Äänekoski
puh. 010 466 2999
faksi 010 466 2550

saHa venäJällä
ooo svir timber 
187742, Leningradskaja oblast 
Podporozhskij raion 
Poselok gorodskogo tipa Vazhiny 
ulitsa Karjernaja, No. 48
russia
puh. +7(812) 380 51 66
faksi +7(812) 380 51 79

myyntiKonttorit
Botnia pulps gmbH
Burgstrasse 2–4
65183 Wiesbaden
Germany
puh. +49 611 992 1511
faksi +49 611 992 1599

Botnia pulps 
shanghai representative office
Unit 1106, HSBC Building, Shanghai ifc
8 Century Avenue
Pudong New Area
Shanghai 200120
China
puh. +86 21 5012 0799
faksi +86 21 5012 0797

Botnia pulps italia s.r.l.
Corso di Porta Nuova 15/A
20121 Milano
italy 
puh. +39 02 7600 9778
faksi +39 02 784 312

tietoa julkaisusta

Paperit:
Kannet: Galerie Art Silk 250 g/m2

Vuosiraportti: Galerie Art Silk 150 g/m2

Graafinen suunnittelu ja taitto: 
Zeeland Branding Oy
Kuvat: Jari riihimäki ja 
Botnian kuvapankki
3D-visualisointi: 3D render Oy
Paino: Lönnberg Print
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