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BOTNIA ÄÄNEKOSKEN TEHDAS 20 VUOTTA KÄYNNISSÄ  
 
Tänään 14.4. tulee kuluneeksi tasan 20 vuotta siitä, kun Botnian Äänekosken tehtaal-
la tuotettu ensimmäinen sellupaali valmistui. Vuodesta 1985 lähtien sellua on valmis-
tettu 8,2 miljoonaa tonnia. Äänekosken tehdas on erikoistunut tuottamaan havu- ja 
lehtipuuselluja, jotka soveltuvat parhaiten painopapereiden ja kartonkien valmistuk-
seen. Tuotannosta yli 90 prosenttia käytetään kotimaisilla paperi- ja kartonkitehtailla. 
Tehtaan vuosituotantokapasiteetti on 485 000 tonnia sellua.  
 
Asiakkaan tarpeet ohjaavat tehtaan toimintaa raaka-aineen hankinnasta, tuotekehi-
tyksestä ja tuotannosta aina tuotteen toimittamiseen asiakkaalle asti. Tehtaalla työs-
kentelee 225 henkilöä. Kaikki yhteistyökumppanit ja verkostot huomioituna tehtaalla 
on merkittävä työllistävä vaikutus. Eniten työllistää puunhankinta, jonka vaikutus on 
380 henkilötyövuotta.   
 
Tehdas käyttää puuta noin 2,5 miljoonaa kuutiota vuodessa. Toiminnan aikana puuta 
on käytetty yhteensä noin 40 miljoonaa kuutiota. Puunhankinnasta vastaa Metsäliitto 
Osuuskunta. BOTNIA-sellujen raaka-aineena käytettävät havu- ja lehtikuitupuut sekä 
sahahakkeet kuljetetaan tehtaalle pääosin Keski-Suomen alueelta.  
 
Äänekosken tehdas edustaa 20-vuotiaana edelleen perusratkaisuiltaan parasta käy-
tettävissä olevaa tekniikkaa. Tehtaan toimintaperiaatteisiin kuuluu pitää tehdas hy-
vässä kunnossa. Suunnitelmallisilla kehitysinvestoinneilla tehtaan tuotantotehokkuut-
ta on parannettu ja tehtaan ympäristövaikutuksia on vähennetty. Viimeisin mittava 
investointi oli kesällä 2004 toteutettu soodakattilan peruskorjaus. Kuluvan vuoden ja 
lähivuosien haasteina ovat asiakastarpeista lähtevän sellun laadun kehitystyön jat-
kaminen sekä tehtaan käyntivarmuuden ja tuotantotehokkuuden edelleen kehittämi-
nen. Kustannustehokkuudesta ja ympäristönsuojelusta huolehtiminen on jokapäiväis-
tä työtä, jossa avainasemassa on henkilöstön osaamisen ja toimintatavan jatkuva 
kehittäminen.  
 
Metsä-Botnian Äänekosken sellutehtaan rakentaminen vuosina 1982-1985 toteutui 
aikana, jolloin ympäristökysymysten merkitys kohosi aivan toiselle tasolle kuin sellu-
tehdasinvestoinneissa aikaisemmin. Vanhojen sellutehtaiden sulkeminen sekä uuden 
sellutehtaan ja tehokkaan aktiivilietelaitoksen käyttöönotto alensi biologista hapenku-
lutusta vesistöön noin 90 prosenttia. Johdonmukaiset investoinnit prosessitekniik-
kaan sekä panostukset jokapäiväisessä toiminnassa prosessien häiriöttömään toi-
mintaan ovat edelleen vähentäneet päästöjä sekä vesistöön että ilmaan. Äänekosken 
tehtaiden fosforikuorma on pudonnut 1990-luvun lopulla ja 2000-luvulla keskimäärin 
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viidennekseen 1990-luvun alun tasosta. Ilmapäästöjen pienentyessä sellutehtaan 
ominaishaju on tunnistettavissa nykyään vain häiriötilanteissa.  
 
Jätevesikuormituksen pienentymisen seurauksena Äänekoski-Vaajakoski –vesireitin 
veden laatu on nykyään erinomaista virkistyskalastusaluetta. Arvokalat taimenesta 
muikkuun ovat palanneet reitin järviin, ja taimen lisääntyy koskissa luontaisesti.   
   
Oy Metsä-Botnia Ab 
Oy Metsä-Botnia Ab – markkinointinimeltään Botnia - on Euroopan toiseksi suurin 
sellunvalmistaja. Yhtiön liikevaihto vuonna 2004 oli 1,1 miljardia euroa ja sen palve-
luksessa on noin 1600 henkilöä. Botnian sellutehtaat sijaitsevat Joutsenossa, Kaski-
sissa, Kemissä, Raumalla ja Äänekoskella. Tehtaiden yhteenlaskettu vuosituotanto-
kapasiteetti on 2,7 miljoonaa tonnia sellua. Botnian omistavat UPM-Kymmene Oyj 
(47 %), M-real Oyj (39 %) ja Metsäliitto Osuuskunta (14 %). Lisätietoja yhtiön inter-
net-sivuilla www.metsabotnia.com.  
 
 
Lisätietoja antavat:     
 
Tehtaanjohtaja Pertti Hietaniemi, puh. 010 466 2220 
Mahdolliset tiedustelut tehtaan rakentamisvaiheista: Viestintäjohtaja Pekka Kivelä, 
Metsäliitto, 010 469 4545   
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