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Alkusanat

Sappi Kirkniemen tehtaan vuoteen 2025 ulottuva 
strategia valmistui vuonna 2019. Strategian mukaisesti 
tavoitteenamme on ympäristötehokkuuden jatkuva paran-
taminen koko arvoketjussamme. Keskeisenä päämääränä 
on tehtaan hiilidioksidipäästöjen vähentäminen. Visiomme 
on olla maailman paras painopapereiden tuottaja asiakkail-
lemme. Olemme sitoutuneet kehittämään innovatiivisia tuot-
teita ja palvelukonsepteja asiakkaidemme tarpeisiin ympä-
ristöä kunnioittaen. Toimintamme perustana on sitoutunut ja 
hyvästä turvallisuussuorituksesta ylpeä henkilöstö.

Ilmastotoimet keskiössä
Uuden vuosikymmenen myötä kestävä kehitys on ollut 
entistä tärkeämmässä roolissa Kirkniemen tehtaalla. Vuonna 
2020 Sappi Europe asetti vuoteen 2025 ulottuvat kestä-
vän kehityksen tavoitteensa. Ilmastotavoitteina on vähen-
tää kasvihuonekaasupäästöjä ja nostaa uusiutuvan energian 
osuutta energian kokonaiskulutuksesta. Näiden tavoitteiden 
toteuttamiseksi Kirkniemen tehtaalle on päätetty investoida 
16,5 M€ biopolttoaineiden vastaanotto-, käsittely- ja varas-
tointilaitteistoihin. Investoinnin myötä biopolttoaineiden 
osuus tehtaan energiantuotannosta kasvaa ja suorat hiili-
dioksidipäästöt laskevat merkittävästi. Samalla koko Lohjan 
kasvihuonekaasupäästöt laskevat huomattavasti. Investointi 
valmistuu alkuvuodesta 2023.

Paperintuotantoa koronaaikana
Koronapandemia on vaikuttanut tehtaan toimintaan monin 
tavoin. Tuotteidemme kysynnän nopea lasku keväällä 2020 
johti tuotannonrajoitusseisokkeihin, ja toistuvat tuotannon 
keskeytykset aiheuttivat haasteita monilla alueilla. Vuosi 2021 
oli paperintuotannon suhteen kahtiajakoinen. Alkuvuotta lei-
masivat vielä pandemiasta johtuneet alhainen kysyntä ja tuo-
tanto. Kesän jälkeen tilauskirjat täyttyivät, ja täyden käynnin 
tuotantotilanne saavutettiin nopeasti. Tilauskannan nopea 
elpyminen ja siitä seurannut puhdistamon kuormituksen 
kasvu yhdessä puhdistamon laiterikon kanssa aiheuttivat 
ongelmia jätevedenpuhdistamolla ja kiintoainepäästöt muo-
dostuivat haasteeksi syksyllä. Loppuvuonna tilanne saatiin 
korjaantumaan ja päästöt palasivat tavoitetasolle.

Uusi yrityskohtainen TESmalli kannustaa 
yhteiseen kehittämiseen
Jatkuvan parantamisen kulttuuri luodaan koko henkilöstön 
voimin, ja sen onnistuminen parhaalla mahdollisella tavalla 
vaatii koko organisaation sitoutumisen. Sappi solmi ensim-
mäiset yrityskohtaiset työehtosopimukset Paperiliiton ja 
Ammattiliitto PRO:n kanssa. Yrityskohtaisiin TES-sopimuksiin 
siirryttiin Metsäteollisuus ry:n irtauduttua työehtosopimus-
toiminnasta. Sappin tavoitteena oli saada aikaan TES-so-
pimukset, joiden myötä työn tekemisestä Kirkniemessä voi 
tulla yhä monipuolisempaa, mielenkiintoisempaa ja kilpailu-
kykyisempää. Haluamme, että henkilöstömme kokee arvos-
tusta, luottamusta ja kunnioitusta, ja siten pitää Kirkniemeä 
hyvänä työpaikkana, jossa on turvallista työskennellä. Uudet 
TES-sopimukset ovat voimassa vuodet 2022–2023. 

Olemme sisällyttäneet tähän EMAS-ympäristöselontekoon 
keskeiset tiedot tehtaan ympäristövelvoitteista ja -päämää-
ristä sekä ympäristötyön kehittämisestä. Toivon selonteon 
antavan kattavan kuvan tehtaamme toiminnasta ja vaikutuk-
sista. Avoin ja vuorovaikutteinen yhteistyö sidosryhmiemme 
kanssa on meille tärkeää.

12. huhtikuuta 2022

Martti Savelainen
tehtaanjohtaja
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Paperia painotuotteisiin 
ympäri maailman
Kirkniemen tehdas tuottaa päällystettyjä 
painopapereita kolmella paperikoneella. 
Galerie-tuoteperheen neliö painoalue on 
35 –100 g/m2. Tuotekehityksessämme 
on aina painotettu kevyempien neliö-
massojen tärkeyttä tinkimättä painojäl-
jen laadusta. Kun painotuotteesta tulee 
kevyempi, tarvitaan paperia tonnimää-
räisesti vähemmän. Tämä mahdollistaa 
asiakkaalle alhaisemmat tuotanto- ja 
jakelukustannukset. Kevyemmät tuot-
teet mahdollistavat myös ympäristöä 
vähemmän kuormittavan tuotannon. 
Tuotteillamme on laaja käyttöalue laa-
jalevikkisistä luetteloista laadukkaisiin 
asiakaslehtiin. 

Kaikki Kirkniemessä valmiste-
tut tuotteet ovat täysin kierrätettäviä. 
Tuotteillemme on myönnetty EU-ym-
päristömerkki vuonna 2014. EU-ym-
päristömerkki kertoo puolueettomasti 
tuotteen ja palvelun ympäristöystävälli-
syydestä – tuotteen turvallisuutta ja laa-
dukkuutta unohtamatta.

Kirkniemen paperit myydään Sappin 
oman myyntiverkoston kautta. Liiketoi-
mintavuonna 2021 Kirkniemen tuotteita 
toimitettiin yhteensä 69 maahan. Vien-
nin osuus oli 98 %. 

Puu on uusiutuva raakaaine
Paperin tärkein raaka-aine on uusiutuva 
puu ja siitä valmistettavat massat: kemi-
allinen sellu sekä mekaanisesti valmistet-
tavat hioke ja hierre. Havusellulla saadaan 
paperille vaadittava lujuus ja mekaa-
nisella havupuumassalla hyvä pinnan 
tasaisuus ja optiset ominaisuudet. 

Kirkniemen tehtaalla on kansainvälis-
ten PEFC- ja FSC®-standardien mukai-
set alkuperän seurantajärjestelmät, 
joiden avulla varmistetaan, että puu-
raaka-aine tulee kestävästi hoidetuista 
metsistä. Puun lisäksi paperinvalmis-
tuksen raaka-aineita ovat 

• täyteaine- ja päällystyspigmentit

• sideaineet

• lisäaineet ja

• vesi.

Pigmentit parantavat paperin pai-
nettavuutta ja sideaineet sitovat 
päällysteen paperin pintaan. Lisäai-
neilla tehostetaan tuotantoprosessia 
ja parannetaan tuoteominaisuuksia. 
Veden avulla muodostetaan puukuitu-
jen välille paperin rakenteeseen tarvit-
tavat sidokset.

Paper Profile – tietoa tuotteistamme
Sappi Europen tehtaiden paperituotteista on Paper Profile ympä
ristötuoteselosteet. Paper Profile on eurooppalaisten paperin
valmistajien kehittämä tuoteseloste, johon on koottu kyseisen 
paperituotteen ympäristöasioita koskevia tietoja ja tunnuslukuja. 
Tuoteselosteessa kerrotaan muun muassa tuotteen koostumuk
sesta, sen tuottamisen yhteydessä syntyvistä päästöistä ja tehtaan 
ympäristöjärjestelmästä.

Sappi Kirkniemi
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Sappi Kirkniemi valmistaa  
tehokkaasti ja ympäristöä 

kunnioittaen korkealaatuisia 
päällystettyjä julkaisupapereita. 

Kirkniemen tehdas on osa 
Sappi Europea.

Sappi Kirkniemi 2021
Kapasiteetti: 750 000 tonnia
Tuotanto: 583 000 tonnia
Liikevaihto: 344 miljoonaa euroa*
Henkilöstö: 564
* liiketoimintavuosi 2021

Massan ja paperinvalmistus
prosessit Kirkniemessä
Kirkniemen tehdas käsittää massan-
valmistusosaston ja kolme paperin-
valmistuslinjaa. Massaosastolla tuote-
taan paperinvalmistuksessa tarvittavat 
mekaaniset massat hioke ja hierre. Sel-
lua eli kemiallista massaa hankitaan 
pääosin kotimaisilta selluntoimittajilta.

Mekaanisen massan valmistuksessa 
puut kuoritaan kuorimarummussa. Puu-
kuidut irrotetaan toisistaan mekaanisen 
rasituksen avulla: hioke valmistetaan 
hiomalla kokonaisia pöllejä hiomaki-
veä vasten ja hierre valmistetaan hier-
tämällä hakelastuja pyörivien jauhinte-
rien välissä. Tiettyjä paperilajeja varten 
massa valkaistaan vetyperoksidilla tai 
ditioniitilla. Kuorinnassa syntyvä kuori 
poltetaan omalla voimalaitoksella, josta 
saadaan tehtaan käyttöön sähköä ja 
lämpöä. Paaleina tehtaalle saapuva 
sellu hajotetaan pulppereissa veden ja 
mekaanisen rasituksen avulla. 

Paperinvalmistusprosessissa eri 
massa komponentit sekoitetaan halu-
tussa suhteessa. Tarvittavat täyte- ja 
lisäaineet lisätään seokseen, jossa 
veden osuus on yli 99 %. Massaseos 
levitetään tasaisesti vettä läpäisevälle, 
verkkomaiselle kankaalle, paperiko-
neen viiralle. Viiraosalla paperiradasta 

poistuu vettä imujen tehostamana. 
Veden poistamiseksi edelleen märkää 
paperirainaa puristetaan paperikoneen 
puristinosalla huopien ja telojen välissä. 
Näiden vaiheiden jälkeen paperissa on 
vielä kosteutta noin 45 %. Viira- ja puris-
tinosalla poistettua vettä kierrätetään 
sisäisesti tehtaalla eri kohteisiin.

Kuivatusosalla vettä poistetaan höy-
ryllä lämmitettävien kuivatussylinterei-
den avulla tarvittavaan loppukosteuteen. 
Vesi poistuu paperiradasta vesihöyrynä, 
jonka sisältämä lämpö otettaan talteen. 
Lopuksi vesihöyry johdetaan ulos pape-
ritehtaan katolla olevista hormeista. Kui-
vatusvaiheessa paperikuitujen välille 
muodostuu lujat sidokset. 

Päällystysvaiheessa paperin pintaan 
levitetään päällystyspastaa, joka kuiva-
taan lämpösäteilyllä, ilmapuhalluksella ja 
kuivatussylintereillä. Päällystys parantaa 
paperin pintaominaisuuksia ja painojäljen 
laatua.

Jälkikäsittelyssä paperin pinta silo-
tetaan ja kiillotetaan matta- tai kiillotus-
kalanterilla. Päällystetty paperi saa näin 
sopivat pinta- ja painatusominaisuudet. 
Paperin loppukosteudeksi jää noin 5 %. 
Pituusleikkauksessa konerulla leikataan 
kapeammiksi ja halkaisijaltaan pienem-
miksi asiakasrulliksi. Pakkaamossa rullat 
suojataan kestämään koko kuljetusketju 
tehtaalta asiakkaan varastoon. 
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Tehokasta energian ja 
veden käyttöä
Kirkniemen tehdas käytti höyryä noin 
540 GWh ja sähköä 860 GWh vuonna 
2021. Tehtaalla käytetty höyry tuote-
taan tehtaan omalla voimalaitoksella, 
samoin osa tehtaan tarvitsemasta säh-
köstä. Höyryä käytetään pääasiassa 
paperiradan kuivatukseen. Kuivatuk-
sessa syntyneestä vesihöyrystä ote-
taan talteen sen sisältämä hukkalämpö, 
jota käytetään esimerkiksi prosessive-
sien lämmitykseen.

Sähköenergian käyttö jakaantuu 
melko tasan massanvalmistuksen ja 
paperinvalmistuksen kesken. Mekaa-
nisen massan valmistuksessa käytetty 
sähköenergia muuttuu lämpöener-
giaksi, josta osa sitoutuu tehtaan pro-
sessivesiin ja osa otetaan talteen höy-
rynä. Ottamalla energiaa talteen eri 
prosessivaiheissa voidaan energian-
käyttöä tehostaa merkittävästi.

Paperinvalmistuksessa tarvittava 
vesi otetaan tehtaan käyttöön järvestä, 
eikä vedenhankinta kilpaile juomave-
den hankinnan kanssa. Vettä tarvitaan 
kuitujen kuljettamisen, raaka-aineiden 
laimentamiseen, lämmön siirtämiseen, 
jäähdyttämiseen sekä tilojen, konei-
den ja laitteiden pesuun. Prosessivettä 
käytetään säästeliäästi, vain 9 –10 m3

tuotettua paperitonnia kohti. Vettä 
kierrätetään valmistusprosessissa vas-
tavirtaperiaatteen mukaisesti eli paperi-

Kestävä kehitys ja ympäristön 
huomioon ottaminen eivät ole 

ristiriidassa tehokkaan tuotannollisen 
toiminnan kanssa. Ulkopuolisen 

tahon myöntämät ympäristömerkit 
osoittavat, että ympäristönäkökohdat 

huomioidaan toiminnassamme.

PEFC/07-32-76

Edistämme kestävää
metsätaloutta

www.pefc.fi

tehtaalta massatehtaan suuntaan. 
Tehtaan prosessivesiä puhdistetaan 

sekä sisäisesti tehtaalla että tehtaan 
omalla jätevedenpuhdistamolla. Teh-
taalla tapahtuvassa puhdistuksessa on 
käytössä muun muassa kiekkosuotimia 
ja ultrasuodatinlaitteistoja paperikonei-
den kiertovesien puhdistukseen ja kui-
tujen talteenottoon. Takaisin järveen 
johdettavien jätevesien puhdistusta 
varten omalla jätevedenpuhdistamolla 
on käytössä kolmivaiheinen puhdis-
tusprosessi, joka käsittää mekaanisen, 
biologisen ja kemiallisen puhdistusvai-
heen. 

Jäähdytys- ja tiivistevedet kulkevat 
omissa järjestelmissään, ja ne ohjataan 
likaantumattomina takaisin vesistöön. 
Saniteettivedet puhdistetaan kunnalli-
sella jätevedenpuhdistamolla.

Varautuminen ja toiminta 
hätätilanteissa 
Tehtaan turvaopas ja työn vaarojen 
arviointivihko antavat ohjeita hätätilan-
teissa toimimiseksi sekä omalle hen-
kilöstölle että yhteistyökumppaneille. 
Yleiset hätätilanneohjeet ovat valvo-
moiden ja toimistojen seinillä. Monissa 
kohteissa, esimerkiksi kemikaalien pur-
kupaikoilla, on myös kohdekohtaista 
vahinko- ja hätätilaohjeistusta. 
Yksityiskohtaisia toimintaohjeita esi-
merkiksi avun hälyttämisestä ja toimi-
misesta erilaisissa hätätilanteissa löy-

tyy sisäisestä pelastussuunnitelmasta.
Tehdaspalokunnan vakituinen hen-

kilöstö ja sammutusryhmät toimivat 
hätätilanteissa saamansa koulutuksen 
ja ohjeistuksen mukaisesti. Jokaisessa 
vuorossa työskentelee sammutusryh-
mäläisiä, jotka oman tehtävänsä lisäksi 
toimivat palomiehinä. Palokunta tekee 
osastoilla säännöllisiä sisäisiä palotar-
kastuskierroksia. Lisäksi erityistilan-
teissa toimimiseen on laadittu ohjeita.

Kolmen vuoden välein järjestettä-
vässä tehdaspalokunnan ja pelastus-
laitoksen yhteistoimintaharjoituksessa 
harjoitellaan toimintaa suuronnetto-
muuden varalta. Kerran vuodessa jär-
jestetään poistumisharjoitus valitulla 
osastolla ja vaarallisten aineiden onnet-
tomuusharjoitukset.

Palomiehille järjestään vuosittain laa-
dittavan suunnitelman mukaisesti sään-
nöllisiä koulutusta ja harjoituksia, muun 
muassa palokuntien ensiapukoulutusta. 

Tulityökortti-, alkusammutus- ja 
ensiapukoulutusta annetaan henki-
löstölle säännöllisesti. Henkilöstöstä 
vähintään 5 %:lla on SPR:n Ensiapu I 
-tasoinen koulutus.

Työterveys määrittelee ensiapupis-
teiden varustetason ja hankkii ensia-
putarvikkeet. Tehtaalla on yhteensä 
kuusi defi brillaattoria, yksi työterveys-
asemalla ja loput sijoitettuna eri puolille 
tehdasta. 
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Kohti hiilivapaata Kirkniemeä

Rakenteilla oleva 
biopolttoainesiilo kohoaa 
valmistuessaan 30 metrin 

korkeuteen.
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Ilmastoteot keskiössä
Sappi Europe on asettanut kestävän 
kehityksen tavoitteensa, jotka ulottu-
vat vuoteen 2025. Ilmastotekoja kos-
kien yhtiö on asettanut tavoitteekseen 
vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 
25 % vuoteen 2019 verrattuna.

Sappi Europessa on määritelty 
yhteensä kahdeksan hanketta, joilla 
suoria ja epäsuoria hiilidioksidipäästöjä 
vähennetään. Yrityksen hallitus myönsi 
Kirkniemen biohankkeelle 16,5 miljoo-
nan euron investoinnin kesällä 2021. 
Tehtaan voimalaitokselle rakennetaan 
uudet vastaanotto-, varastointi- ja käsit-
telylaitteistot biopolttoaineille eli kuo-
relle ja metsähakkeelle. Biopolttoai-
neet soveltuvat polttoaineeksi tehtaan 
vuonna 2015 valmistuneeseen moni-
polttoainekattilaan.

Laitoksen maanrakennustyöt alkoi-
vat marraskuussa 2021 ja päälaitteiden 
asennukset tehdään vuonna 2022. Lait-
teiden käyttöönotto on suunniteltu vuo-
den 2023 alkuun, jonka jälkeen hiili kor-
vataan asteittain biopolttoaineilla.

Huomattava vähennys 
hiilidioksidipäästöihin
Korvaamalla fossiilisia polttoaineita 
uusiutuvalla energialla Kirkniemen teh-
das on osa ratkaisua, jolla ilmaston-
muutosta torjutaan. Tarvitaan investoin-
teja, jotka muuttavat päästökehityksen. 
Kirkniemen hankkeella on suuri merki-
tys Sappi Europen tavoitteissa kohti hii-
lestä irtautumista, sillä Kirkniemi on yksi 
yhtiön viimeisistä osittain hiiltä polttoai-
neena käyttävistä laitoksista. 

Tämän investoinnin avulla Kirknie-
men tehtaan suorat hiilidioksidipäästöt 
laskevat jopa 90 % eli noin 230 000 hii-
lidioksiditonnia vuosittain. Uusiutuvana 
energialähteenä biopolttoaine vapaut-
taa poltettaessa vain saman verran hii-
lidioksidia kuin se on sitonut itseensä 
kasvuvaiheessa.

Biohankkeen valmistumisen jälkeen 
voimalaitoksen polttoaineista valta-
osa on kotimaista biopolttoainetta. Bio-
polttoaineesta karkeasti noin puolet on 
haketta ja loput kuorta kotimaisilta toimi-
joilta sekä omalta kuorimolta. Oman jäte-

vedenpuhdistamon lietteiden osuus on 
muutama prosentti.

Loppuosa polttoaineista on pääosin 
maakaasua, jota käytetään paperiko-
neilla paperin kuivatukseen sekä läm-
mitykseen talvikautena. Näiden lisäksi 
tehtaalla on lupa käyttää polttoaineena 
asfalteeniä, öljyteollisuuden sivutuo-
tetta, kuten nykyisinkin.

Kohti uusiutuvan 
energian käyttöä
Tehtaan keskeiset keinot hillitä ilmas-
tonmuutosta ovat fossiilisten poltto-
aineiden korvaaminen uusiutuvilla ja 
energiatehokkuuden jatkuva parantami-
nen. Energian tehokas käyttö säästää 
sekä luonnonvaroja että kustannuksia ja 
vähentää päästöjä – se on järkevää sekä 
ympäristön että talouden kannalta. Kirk-
niemessä energiatehokkuuden hallinta 
on osa kaikkia kehityshankkeita ja laite-
hankintoja, ja sen parantaminen on osa 
tehtaan päivittäistä työtä.
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Sappi tukee YK:n 
kestävän kehityksen tavoitteita
YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelma 
Agenda 2030 tähtää äärimmäisen köy-
hyyden poistamiseen sekä kestävään 
kehitykseen, jossa otetaan ympäristö, 
talous ja ihminen tasavertaisesti huo-
mioon. Ohjelman kantava periaate on, 
että ketään ei jätetä kehityksessä jälkeen. 

Kestävä kehitys tehdään yhdessä. 

Yrityksille Agenda 2030 luo kansainvä-
lisen kestävän kehityksen viitekehyksen 
ja samalla osoittaa globaalit haasteet, 
joiden ratkaisemisesta voi tehdä liike-
toimintaa. 

Sappi Europe on asettanut omat kes-
tävän kehityksen tavoitteensa ja niille 
mittarit vuoteen 2025. Vertailutasona 

Vastuullista tuotantoa ja kuluttamista 

Ilmastotekoja ja edullista ja puhdasta energiaa Ilmastotekoja ja edullista ja puhdasta energiaa 

Kohti parempaa 
maailmaa kestävän 

kehityksen 
tavoitteiden avulla.

on vuosi 2019. YK:n yhteensä 17 tavoit-
teesta Sappi keskittyy seitsemään ensi-
sijaiseen tavoitteeseen, joiden myötä 
pyritään vähentämään toiminnan ympä-
ristövaikutuksia sekä löytämään par-
haat tavat tukea ihmisten, ympäristön ja 
paikallisten yhteiskuntien hyvinvointia.

• Uusiutuvan energian (tai ydinvoiman) osuus 
kasvaa 11 %-yksikköä

• Kokonaisenergiankulutus laskee 5 %
• Kasvihuonekaasupäästöt vähenevät 25 %

• Markkinoille tuodaan 15 uutta tuotetta, joilla on 
selvästi määriteltyjä ilmastohyötyjä

• Kiinteää kaatopaikkajätettä syntyy 5 % 
vähemmän
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Maanpäällinen elämä

Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua 

Puhdas vesi ja sanitaatio sekä 
yhteistyö ja kumppanuus 

Maanpäällinen elämä

yhteistyö ja kumppanuus 

Kohti parempaa 
maailmaa kestävän 

kehityksen 
tavoitteiden avulla.

• Nolla tapaturmaa
• Sitoutumiskyselyyn osallistuneen henkilöstön osuus on 

> 85 %
• Toimintaamme täysin sitoutuneen henkilöstön osuus on 

> 83 %
• Naisten osuus johdossa kasvaa 3,3 %-yksikköä
• 80 % hankintojen kokonaissummasta tehdään toimitta-

jilta, jotka noudattavat toimittajien eettisiä sääntöjä
• Pääoman tuotto 2 %-yksikköä yli WACC:in

• Sertifi oitujen kuitujen osuus kokonaismäärästä on > 78 %

• Nämä ovat myös päätavoitteita, mutta niille ei ole 
vielä määrätty Sappi Europen osalta omia mittareita
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Kestävä kehitys edellyttää vastuullista 
toimintaa ympäristökysymyksien hoita-
misessa ja luonnonvarojen hyödyntämi-
sessä, sosiaalisen vastuun kantamista 
sekä tervettä taloudellista tuloksen-
tekoa. Sappi Kirkniemen ympäristö-
politiikka ja tavoitteellinen ympäristö-
ohjelma huomioivat Sappi-konsernin 
kestävän kehityksen tavoitteet ja ympä-
ristöpolitiikan mukaiset linjaukset arki-
päivän toiminnassa.

Parannamme ympäristötehok
kuuttamme jatkuvan paranta
misen periaatteen mukaisesti
Tavoitteenamme on vähentää toimin-
tamme haitallisia ympäristövaikutuksia 
tuotteiden koko arvoketjussa ja koko 
elinkaaren ajalta. Varmistamme pääraa-
ka-aineemme, uusiutuvan puun, olevan 
peräisin kestävästi hoidetuista met-
sistä sertifi oitujen puun alkuperäketjun 
hallintajärjestelmien avulla. Käyttämällä 
raaka-aineita, vettä ja energiaa mah-
dollisimman tehokkaasti parannamme 
resurssitehokkuuttamme. 

Tuotantoprosessissa syntyvät jät-
teet pyrimme toimittamaan hyödyn-
nettäväksi raaka-aineena tai energi-
ana mahdollisimman täysimääräisesti. 
Kehitämme tuotteitamme, prosesse-
jamme ja työskentelytapojamme jatku-
van parantamisen periaatteiden mukai-
sesti parasta käyttökelpoista tekniikkaa 
hyödyntäen.

Ympäristöpolitiikka

Kestävä kehitys ja ympäristön 
huomioon ottaminen ovat 

keskeisiä periaatteita 
arkipäivän toimintatavoissa. 

Toimintaamme ohjaa 
jatkuvan parantamisen 

periaate.

Huolehdimme 
ympäristövastuusta yhdessä
Olemme vastuullinen työpaikka, jossa 
henkilöstön ja yhteistyökumppanei-
den työturvallisuus ja terveys sekä 
ympäristö on nostettu etusijalle. Var-
mistamme, että meillä on ympäristö-
vastuusta huolehtimiseen tarvittavat 
valmiudet ja taidot. Työyhteisömme 
jäsenet tiedostavat omat mahdollisuu-
tensa ja vastuunsa vaikuttaa tehtaan 
ympäristötehokkuuden toteutumiseen. 
Edellytämme myös yhteistyökumppa-
neilta ja toimittajiltamme vastuullisuutta 
ympäristöasioiden hoidossa.

Kerromme ympäristötyös
tämme ja teemme avointa 
sidosryhmäyhteistyötä 
Teemme rakentavaa ja avointa yhteis-
työtä sidosryhmiemme kanssa. Käsitte-
lemme ympäristökysymyksiä avoimesti 
asiakkaidemme, viranomaisten, muiden 
sidosryhmien ja yleisön kanssa ja julkai-
semme tuotteisiin ja tuotantoon liitty-
vää ympäristötietoa. 

Täytämme ympäristölainsää
dännössä ja luvissa säädetyt 
velvoitteemme ja sitoudumme 
kestävään kehitykseen
Seuraamme lainsäädännön kehitystä 
ja varmistamme lainsäädännön vel-
voitteiden ja ympäristölupien mukaisen 
toiminnan. Sitoudumme ympäristön-
suojelun tason suunnitelmalliseen ja 
johdonmukaiseen jatkuvaan paranta-
miseen ympäristönhallintajärjestelmien 
ISO 14001 ja EMAS tukemana. 
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Toimintajärjestelmä tukee 
jatkuvaa parantamista
Kirkniemen tehdas varmistaa kestävän 
kehityksen toteutumisen ja jatkuvaan 
parantamiseen perustuvan ympäris-
tökuormituksen pienentämisen sekä 
energiatehokkuuden parantamisen 
suunnitelmallisen ja johdonmukaisen 
toimintajärjestelmän avulla. Kirknie-
men tehtaan toimintajärjestelmä pitää 
sisällään sertifi oidut laadunhallinta- 
(ISO 9001), ympäristö- (ISO 14001 ja 
EMAS), energiatehokkuus- (ISO 50001), 
työterveys- ja turvallisuus (ISO 45001) 
sekä puun alkuperäketjun hallinnan jär-
jestelmät (PEFC ja  FSC®). 

Ympäristöasioiden 
hallinta ja organisointi

1. Suunnittelu
Tunnistetaan ja valitaan toiminnan 
tärkeät ympäristönäkökohdat, ase-
tetaan niitä koskevat tavoitteet sekä 
valitaan mittarit näiden tavoitteiden 
seurantaa varten.

2. Toteutus
Sovitaan toimintatavat, joita nou-
dattamalla asetettuihin tavoitteisiin 
voidaan päästä. Nämä toimintatavat 
kirjataan työ- ja toimintaohjeisiin ja 
määritellään organisaation ja eri hen-
kilöiden vastuut tavoitteiden suhteen.

3. Arviointi
Analysoidaan ympäristömittareista 
saatua tietoa ja tavoitearvojen saa-
vuttamista. Arvioinnin perusteella 
pyritään tunnistamaan kohteet tai 
toiminnot, joissa on kehitystarpeita. 
Lisäksi suoritetaan kohdennettuja 
sisäisiä arviointeja.

4. Kehittäminen
Käynnistetään tarvittavat kehitystoi-
met (projekti, investointi, koulutus) 
sekä korjataan ohjeistusta ja toimin-
tatapoja tarpeen mukaan. Tämän jäl-
keen aloitetaan uusi kehittämiskierros 
ympäristönäkökohtien ja -tavoitteiden 
tarkistuksella.

Ympäristöpolitiikkaa toteutetaan järjestelmällisen työn kautta

Toimintajärjestelmässä on kuvattu 
toimintaan ja järjestelmiin liittyvät vas-
tuut ja menettelyt ja se sisältää kuvauk-
set tehtaan pää- ja tukiprosesseista, 
päivittäistä työntekoa ohjaavat pysyvät 
ohjeet ja suunnitelmat sekä organisaa-
tio- ja tehtäväkuvaukset. Siihen liittyvät 
olennaisena osana myös riskienhallin-
tamenettelyt sekä lakien ja asetusten 
noudattaminen. Toimintajärjestelmän 
toimivuutta arvioidaan säännöllisesti 
johdon katselmuksissa ja standardien 
vaatimusten mukaisesti toteutettujen 
ulkoisten ja sisäisten auditointien avulla. 

Ympäristöriskien hallinta on tärkeä osa 
ympäristönsuojelua
Teollisen tuotannon ympäristöriskien hallinta on suuressa määrin päästö
jen hallintaa, missä korostuu häiriöpäästöjen hallinta. Riskienhallinta ja 
toiminta häiriötilanteissa ovat osa tehtaan sertifioituja hallintajärjestelmiä. 
Erilaisiin vahinkotilanteisiin on varauduttu rakenteellisilla ja teknisillä rat
kaisuilla, esimerkiksi suojaaltaiden, hälytysautomatiikan, kunnossapidon 
ja tarkkailun sekä toimintaohjeiden avulla. Henkilökunta on perehdytetty 
ympäristöriskien havainnointiin ja toimintaan poikkeamatilanteissa. Myös 
tehdasalueella toimivat yhteistyökumppanit perehdytetään noudattamaan 
tehtaan toimintatapoja ja toimintaan poikkeustilanteissa. 

Ympäristötyötä tekee 
koko organisaatio
Tehtaan on varmistettava, että ulko-
puolelta tulevia velvoitteita nou-
datetaan ja että sisäisesti asetetut 
tavoitteet saavutetaan. Kirkniemen 
ympäristöpolitiikan mukaisesti jokainen 
kirkniemeläinen kantaa vastuuta ympä-
ristönsuojelun tasosta ja asetettujen 
tavoitteiden toteutumisesta työtehtä-
vänsä mukaisesti.

Tehtaan ympäristöpäällikkö tai joh-
don nimeämät vastuuhenkilöt toimivat 
asiantuntijoina ja huolehtivat ympäris-
töasioiden koordinoinnista, kehittämi-
sestä ja raportoinnista. Tehtaanjohtaja 
vastaa koko tehtaan ympäristöasioista. 
Raaka-aineiden hankinnasta ja kulje-
tuksista johtuvat välilliset ympäristövai-
kutukset huomioidaan, ja tehdas tekee 
yhteistyötä koko konsernin vastaavien 
toimintojen kanssa.

tetaan niitä koskevat tavoitteet sekä 
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Ympäristönäkökohdilla tarkoitetaan 
tehtaan toimintaan ja tuotteisiin liittyviä 
asioita, jotka vaikuttavat ympäristöön. 
Vaikutukset voivat olla joko suoria tai 
välillisiä. Suoriin vaikutuksiin lukeutuvat 
tuotannosta aiheutuvat päästöt veteen 
ja ilmaan, välillisiä vaikutuksia aiheutuu 

Tavoitteena ympäristövaikutusten  
pienentäminen

Ympäristönäkökohta Tärkein ympäristövaikutus Toimenpiteet vaikutuksen pienentämiseksi

Päästöt veteen Paikalliset vaikutukset Lohjanjär-
ven eteläosassa, rehevöityminen 
(fosfori, typpi), hapen kulutus 
(COD, BOD), kiintoainekuormitus

Ympäristöluvan päästörajojen noudattaminen, vedenkäytön ja 
-puhdistuksen tehostaminen, Lohjanjärven eteläosan syväntei-
den hapettaminen

Satunnais- 
päästöjen hallinta

Riski suoralle ympäristövaikutuk-
selle: päästöt vesistöön, ilmaan ja 
maaperään, haju ja melu

Ympäristöriskien arviointimenettelyt ja korjaavien toimenpiteiden 
tehokas läpivienti riskejä havaittaessa, vahinkotilanteisiin varau-
tuminen (tekniset ratkaisut, tarkkailu, kunnossapito, koulutus, 
toimintaohjeet), hyvät torjuntavalmiudet (oma palokunta, sisäinen 
pelastussuunnitelma, tehokas ohjeistettu tiedonkulku)

Päästöt ilmaan Maaperän happamoituminen 
(NOx, SO2), ilman saastuminen 
(hiukkaset), ilmastonmuutos (CO2)

Ympäristöluvan päästörajojen noudattaminen, energiatehokkuu-
den parantaminen, uusiutuvien polttoaineiden käytön lisääminen, 
päästökauppa

Energiatehokkuus Päästöt ilmaan, ilmastonmuutos Energiatehokkuussopimuksen mukaiset tavoitteet ja toteutus-
suunnitelma vuoteen 2025, toimenpiteiden toteutus ja seuranta 
(ISO 50001)

Melu Haittavaikutukset lähiympäristölle Ympäristöluvan päästörajojen noudattaminen, huolehtiminen 
siitä, että tehtaan aiheuttama ympäristömelu ei lisäänny inves-
tointien yhteydessä, ympäristömelumittausten teko

Haju Haittavaikutukset lähiympäristölle Tuotannon ja jätevedenpuhdistamon toiminnan optimoiminen, 
hajua aiheuttavien toimenpiteiden suunnittelu ja niistä tiedotta-
minen 

Valmistusprosessin  
tehokkuus –  
raaka-aine-tehokkuus

Suoria ja välillisiä ympäristövai-
kutuksia: raaka-ainehankinnan 
vaikutukset, kuormitus jäteve-
den puhdistamolle, jätehuollon 
vaikutukset

Jatkuva parantaminen: raaka-aineiden, kemikaalien ja veden 
tehokas käyttö ja hävikin minimoiminen,
kaatopaikkajätteen vähentäminen ja jätteiden sekä sivutuottei-
den hyötykäytön maksimoiminen

Kuljetukset Välilliset ympäristövaikutukset 
(päästöt ilmaan, melu, energian-
kulutus)

Kuljetusten suunnittelu, kahdensuuntaiset kuljetukset, paikal-
listen toimijoiden käyttö mahdollisuuksien mukaan lähialueen 
kuljetustarpeiden minimoimiseksi

Puuraaka-aineen käyttö Paikalliset ympäristövaikutukset 
(luonnon monimuotoisuus, maan-
käyttökysymykset)

Puuraaka-aineen käyttö kestävästi hoidetuista metsistä, sertifioi-
tujen puun alkuperäketjun hallinnan järjestelmien käyttö (PEFC ja 
FSC®) 

Kemikaalit Satunnaispäästöt, toimittajien 
välilliset ympäristövaikutukset

Asianmukaisista varotoimenpiteistä huolehtiminen, ympäristön 
kannalta kestävien tuotteiden valitseminen (kemikaali- ja toimit-
tajavalinnat)

Jätteet Kaatopaikkojen ja jätteenkäsitte-
lylaitosten käyttö

Kierrätyksen ja uudelleenkäytön lisääminen, lajittelun parantami-
nen, sisäiset jätehuollon katselmukset

pääasiassa raaka-aineiden, kemikaalien 
ja polttoaineiden kuljetuksesta.

Tavoitteenamme on pienentää toi-
mintamme ja tuotteidemme aiheutta-
mia ympäristövaikutuksia noudattamalla 
kestäviä toimintatapoja, käyttämällä 
parasta käyttökelpoista tekniikkaa (BAT) 

ja toimimalla jatkuvan parantamisen 
periaatteiden mukaisesti.

Alla on kuvattu merkittävimmät ympä-
ristönäkökohtamme ja niiden aiheutta-
mat ympäristövaikutukset sekä toimen-
piteet vaikutusten pienentämiseksi.
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Vesistökuormitusta ja vaikutuksia 
vesistöön seurataan tarkasti
Sappi Kirkniemen paperitehtaalla ja voi-
malaitoksella on lainvoimaiset ympäris-
töluvat, jotka määrittelevät enimmäisar-
vot jätevesikuormitukselle, ilma  päästöille 
ja melulle.

Uusi luparaja kiintoaineelle
Vesistökuormituksen osalta ympäris-
tölupavelvoitteet koskevat ravinteiden 
eli typen ja fosforin sekä kemiallisen 
hapenkulutuksen, (CODCr) määrää jär-
veen johdetussa puhdistetussa jäte-
vedessä. Uutena ympäristölupavel-
voitteena vuoden 2021 alusta on ollut 
kiintoainekuormitus, jonka lupamääräys 
on annettu vuosikeskiarvona.

Viimeisten kolmen vuoden aikana 
ympäristölupamääräykset on täytetty 
pääosin hyvin. Kuukausitasolla on ollut 
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Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT)
Euroopan IPPCvirasto määrittää alakohtaisia vertailuasiakirjoja. 
Massa ja paperiteollisuuden niin sanotut BATvertailuasiakirjat 
sisältävät määritelmiä alalle soveltuvista BATtekniikoista ja hyvää 
suorituskykyä kuvaavia rajaarvoja muun muassa jätevesipäästöille. 

yksittäisiä fosforipäästön ylityksiä vuo-
sina 2019 ja 2021, typpipäästö ylittyi 
kerran vuonna 2021. Vuosiluparaja ylit-
tyi sekä fosforin että kiintoaineen osalta 
vuonna 2021. Nämä ylitykset johtuivat 
puhdistamon laiterikosta seuranneesta 
lietteenpoistokapasiteetin vajauksesta 
ja samanaikaisesta hyvästä paperin-
tuotantotilanteesta seuranneesta puh-
distamon suuresta kuormituksesta. 
Laiterikon korjaaminen kesti pitkään, 
sillä laite jouduttiin lähettämään laite-
toimittajan tehtaalle ja varaosa siihen 
teettämään erikseen. Laite saatiin toi-
mintakuntoon marraskuussa, minkä jäl-
keen tilanne normalisoitui nopeasti ja 
joulukuussa päästöt olivat luparajojen 
mukaiset. Ylityksiin johtaneet syyt on 
selvitetty ja käsitelty tehdasta valvovan 

ympäristöviranomaisen kanssa.
Kiintoainekuormitus ylittää tällä het-

kellä BAT-vertailuasiakirjoissa asete-
tun ylärajan. Kiintoainekuormituksen 
vähentämiseksi on ajettu koeajoja ja 
optimoitu kemiallisen puhdistusvaiheen 
saostuskemikaalien toimintaa. Henkilö-
kunnalle on järjestetty koulutus-/kes-
kustelutilaisuuksia jätevesivirtaamien 
hallinnan parantamiseksi, ja virtaamien 
ja päästöjen seurantaa on tehty hel-
pommaksi siihen suunnitellun työkalun 
avulla. Lisäksi tulemme parantamaan 
biolietelinkojen toimintavarmuutta. 

Kiintoainetta lukuun ottamatta teh-
taan jätevesikuormitus sekä ominais-
jätevedenvirtaama ovat BAT-tasojen 
mukaisia.

Tehtaan jäteveden laatua 
seurataan päivittäin sekä 

laboratorioanalyysein 
että online-mittauksin. 

Ympäröivän vesistön tilaa 
seurataan vuosittain tehtävällä 

yhteistarkkailulla.
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tua massatonnia kohden. Lisäksi, kun 
puhdistamon suorituskyky orgaanisen 
aineen poistamiseksi on ollut hyvällä 
tasolla, ollaan vesistön COD-kuor-

mitusta pystytty vähentämään näi-
den vuosien aikana. Puhdistamon 
COD-reduktio oli vuosina 2020 –2021 
keskimäärin, erittäin hyvä, 88,6 %.

Työ CODkuormituksen 
vähentämiseksi 
on tuottanut tulosta
Massan ja paperinvalmistusproses-
seissa vesiin liukenee orgaanisia yhdis-
teitä, jotka ovat peräisin pääasiassa 
puuraaka-aineesta. Jäteveden sisältä-
män orgaanisen aineen määrää mita-
taan analysoimalla jäteveden kemialli-
nen hapenkulutus (CODCr). 

COD-kuormituksen vähentämiseksi 
on tehty tutkimusta ja toimenpiteitä vii-
meisten vuosien aikana. Vuonna 2015 
tapahtuneen ympäristölupamääräyk-
sen vuosikeskiarvon ylityksen seu-
rauksena tehtaan sisäiset COD-läh-
teet kartoitettiin entistä tarkemmin. 
Vuosina 2016–2018 tehdas osallistui 
VTT:n koordinoimaan yhteistyöhank-
keeseen, jossa selvitettiin tehtaan jäte-
veden sisältämän huonosti hajoavan 
COD:n osuutta ja mahdollisuuksia pie-
nentää sen määrää puhdistetussa jäte-
vedessä. Vuonna 2019 tehdas investoi 
magnesiumhydroksidin varastointi- ja 
annostelulaitteistoihin, mikä mahdollisti 
magnesiumhydroksidin käyttöönoton 
mekaanisen massan valkaisukemikaa-
lina. Magnesiumhydroksidi korvaa osan 
valkaisukemikaalina käytetystä lipeästä. 
Muutos vähentää puusta jäteveteen liu-
kenevan orgaanisen aineen määrää val-
kaisuvaiheessa ja pienentää puhdista-
mon COD-kuormitusta. 

Suurin osa tehtaan COD-kuormasta 
tulee mekaanisen massan valmis-
tuksesta. Koska mekaanisen massan 
osuutta pohjapaperissa on lisätty sel-
västi vuosien 2015 –2021 aikana, on 
ollut erityisen tärkeää pystyä vähentä-
mään syntyvää COD-määrää tuotet-

COD-kuormitus puhdistamolle ja järveen vuosina 2015 –2021. 
Kuvassa näkyy vesistökuormituksen suhteen poikkeuksellinen 
vuosi 2020.

COD-kuorma puhdistamolle, kg/valmistettu massa t
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Päästöt vesistöön vs. luparajat vuonna 2021

Päästö-
parametri

Yksikkö
Luparaja
kk-keskiarvo

Luparaja vuosi-
keskiarvo

Toteutunut vuosi-
keskiarvo 2021

Huomautus

CODCr kg/d 7 000 5 400 3 527 Ei ylityksiä

Kokonaisfosfori kg/d 9 7 7,35 2 kpl kuukausiluparajan 
ylityksiä ja vuosiluparajan 
ylitys

Kokonaistyppi kg/d 130 100 61 1 kpl kuukausiluparajan 
ylityksiä

Kiintoaine kg/t 0,8 1,09 Vuosiluparajan ylitys

Vuoden 2021 vuosiraportointi viranomaisille on tehty lupaehtojen mukaisesti ympäristöhallinnon tietokantaan.
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Vettä kierrätetään tehtaan 
prosesseissa jätevesimäärän 

minimoimiseksi. 
Ominaisjätevesivirtaama oli 

9,7 m3/t paperia
 vuonna 2021.

Vesistön tilaa
seurataan vuosittain
Kirkniemen tehtaan puhdistetut jäte-
vedet johdetaan Lohjanjärven etelä-
osassa sijaitsevaan Osuniemenlahteen. 
Jätevesien johtaminen aiheuttaa pai-
kallisia ympäristövaikutuksia, jotka ovat 
selvimmin havaittavissa purkupisteen 
välittömässä läheisyydessä. Tehdas 
osallistuu alueen vedenlaadun vuosit-
taiseen seurantaan Lohjanjärven tilan 
yhteistarkkailussa.

Lohjanjärvi on Uudenmaan suurin 
järvi. Se on morfologialtaan hyvin rik-
konainen ja veden laadussa on eroja eri 
alueiden välillä. Pääosa Lohjanjärvestä 
on tyypitelty ensisijaisesti kuuluvaksi 
runsasravinteisten järvien pintavesi-
tyyppiin. Lohjanjärvestä vedet laskevat 
järven eteläosasta Mustionjokea pitkin 
Pohjanpitäjänlahden kautta mereen.

Vesien tilaa heikentää laaja-alaisim-
min rehevöittävien ravinteiden, fosfo-
rin ja typen kuormitus. Merkittävä osa 
Lohjanjärven eteläosan ravinnekuormi-
tuksesta tulee virran mukana yläpuo-
lisesta vesistöstä. Mustionjoki onkin 
vedenlaadultaan parempi kuin Lohjan-
järveen kuormitusta tuovat Nummen-
joki ja Väänteenjoki. Kirkniemen tehtaan 
osuus Lohjanjärven eteläosan fosfori-
kuormituksesta on viimeisimpien tase-
laskelmien mukaan ollut noin 10 % ja 
typpikuormituksesta noin 4 %. Lisätie-
toa Lohjanjärven yhteistarkkailun tulok-
sista löytyy Länsi-Uudenmaan vesi ja 
ympäristö ry:n verkkosivuilta osoit-
teessa www.luvy.fi . 

Sekä puhdistetut prosessijätevedet 
että tehtaan jäähdytysvedet kohottavat 
hieman veden lämpötilaa purkupistei-
den läheisyydessä. Lämpötilan nousu 
heikentää talvisin purkualueen jäätilan-
netta.

Hapetuksella parannetaan 
syvänteiden tilaa
Kirkniemen tehdas on hapettanut 
Lohjanjärven eteläosan syvänteitä 
vuodesta 1986 alkaen. Hapettami-
sen tarkoituksena on ylläpitää poh-
janläheisen veden happipitoisuus tar-
peeksi korkeana, jotta syvänteet eivät 
joutuisi hapettomaan tilaan. Pohjan 
hapettomuudesta voi seurata ravintei-
den vapautumista pohjasedimentistä 
veteen (ns. sisäinen kuormitus). Poh-
jan pysyminen hapellisena on edellytys 
myös useiden pohjaeläimien selviyty-
miselle. Järvellä on nykyään yhteensä 
neljä hapetinlaitetta.

Naturaarviossa selvitettiin 
tehtaan vaikutusta jokihelmi
simpukkakantaan
Tehtaan kiintoainepäästön vaikutusta 
Mustionjoessa elävän jokihelmisimpu-
kan elinolosuhteisiin selvitettiin ulkopuo-
lisen asiantuntijakonsultin tekemässä 
Natura-arviossa, joka valmistui alku-
vuodesta 2021. Natura-arvio teetettiin 
korkeimman hallinto-oikeuden päätök-
sen johdosta paperitehtaan ympäristö-
lupa-asiaan liittyen. Ympäristölupa on 
edelleen käsittelyssä.

Natura-arviossa todetaan, että sel-

keää yhteyttä Sappi Kirkniemen teh-
taan kiintoaineen kuormitusvaihtelulla 
ja Mustionjoesta mitatuilla kiintoaine-
pitoisuuksilla ei ole mittausten perus-
teella nähtävissä. Tehtaan kiintoaineen 
eri kuormitusskenaarioiden vaikutusten 
erot Mustionjoen kiintoainepitoisuu-
dessa ovat pieniä. Arvion perusteella 
Kirkniemen paperitehtaan päästöillä 
saattaa olla vaikutuksia Mustionjoen 
Natura-alueen kiintoainepitoisuuteen. 
Sekä mallilaskelmiin että mittauksiin 
perustuvissa tarkasteluissa on kuiten-
kin huomattavia epävarmuuksia. Valta-
osa kiintoaineesta tulee Mustionjokeen 
hajakuormituksesta, ja on epäselvää, 
kuinka selvästi tehtaan kuormitus 
näkyisi alajuoksulla. Tämän vuoksi vai-
kutuksia jokihelmisimpukan elinolosuh-
teisiin ja lisääntymiseen ei voida luotet-
tavasti arvioida. 
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Energiantuotannon ilmapäästöjen mini-
moimiseksi huolehdimme voimalaitok-
sen polttoprosessien hyvästä polttotu-
loksesta ja hyötysuhteesta, käytämme 
tehokkaita energiantuotannon BAT-vii-
teasiakirjojen mukaisia päästöjen 
vähentämistekniikoita ja huolehdimme 
puhdistuslaitteiden toimintakunnosta.

Päästöt ilmaan minimoidaan
Tehtaan ilmapäästöt syntyvät pää-
asiassa voimalaitoksen energiantuo-
tannossa. Massan- ja paperinvalmis-
tusprosesseissa suorien ilmapäästöjen 
osuus on vähäinen. Paperitehtaalla syn-
tyy pieniä määriä hiilidioksidia ja typen 
oksideja päällystetyn paperin kuivatuk-
sessa käytettävän maakaasun poltosta.

Energiatuotannon päästöt vapautu-
vat voimalaitoksen korkeista piipuista, 

Päästöt ilmaan 
pääosin energiantuotannosta

Kirkniemen paperitehtaan ja voimalaitoksen päästöt ilmaan 2021 

Parametri Yksikkö Paperitehdas Voimalaitos Yhteensä

Hiukkaset (PM) t/a 0 1,6 1,6

Typen oksidit (NOx) t/a 8,4 191,1 199,4

Rikkidioksidi (SO2) t/a 0 131,8 131,8

Hiilidioksidi, fossiilinen (CO2) t/a 16 555 229 334 245 889

Rikkidioksidi- ja typpipäästöt ilmaan t/a
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jolloin ne laimenevat tehokkaasti. Näin 
tehtaan energiatuotannon vaikutukset 
paikalliseen ilmanlaatuun jäävät melko 
vähäisiksi. Voimalaitoksen ilmapäästöt 
olivat vuosina 2019 ja 2021 ympäris-
töluvissa asetettujen rajojen mukaiset. 
Vuonna 2020 kattilan K5 ylösajotilan-
teissa ja polttoaineen syötön häiriöissä 
tapahtui muutama typpi- ja rikkidiok-
sidipäästön tunti- ja vuorokausikeski-
arvon ylitys. Kaiken kaikkiaan vuonna 
2020 voimalaitoksen ilmapäästöt vähe-
nivät johtuen korona-tilanteen aiheutta-
masta alhaisemmasta käyntiasteesta.

Rikkidioksidipäästöt nousivat vuonna 
2015, kun maakaasua korvattiin kiinteillä 
polttoaineilla. Tämän jälkeen rikkipäästöt 
ovat pysytelleet melko vakaalla tasolla. 
Typen oksidipäästöt ovat pienentyneet 
tasaisesti vuosien varrella. Käytetystä 

energiasta 22 % tuotettiin biomassa-
pohjaisilla polttoaineilla, kuten omalta 
tehdasalueelta saadulla kuorella ja jäte-
vedenpuhdistamon lietteillä.

Voimalaitoksen hiilidioksidipäästöt 
edistävät omalta osaltaan maailmanlaa-
juista ilmakehän lämpenemistä. Tähän 
on tulossa merkittävä muutos vuonna 
2023, kun voimalaitos siirtyy käyttä-
mään biopolttoaineita pääpolttoainee-
naan.

Kirkniemen tehdas ja voimalaitos 
kuuluvat EU:n päästökaupan piiriin ja 
sen edellyttämät luvat ovat voimassa. 
Päästöselvitykset on todennettu ja siir-
rot on tehty päästökauppalain mukai-
sista hiilidioksidipäästöistä. Tehdas 
osallistuu alueen ilmanlaadun yhteis-
tarkkailuun muiden toimijoiden kanssa.

Ilmapäästöt alittivat 
kaikki luparajat 

vuonna 2021.
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Mittauksilla tietoa 
melutasosta
Kirkniemen tehdas aiheuttaa ympä-
ristöönsä tasoltaan ja laadultaan vaih-
televaa melua. Ympäristömelulle on 
asetettu rajat paperitehtaan ja voimalai-
toksen ympäristöluvissa. 

Valtaosa melusta on luonteeltaan 
tasaista matalataajuista kohinaa. Mata-
lataajuisen kohinan lisäksi alueella syn-
tyy erilaisia häiriöääniä esimerkiksi 
puunkäsittelyn, kuljettimien, ajoneuvo-

Kirkniemen tehtaan aiheuttamat meluvyöhykkeet.

Toki

Uima-
ranta

Kirkniemi

Brotorp
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Hajuhaittoja voi 
syntyä puhdistamolla
Puusta haihtuu orgaanisia yhdisteitä 
(VOC), jotka antavat puulle sen ominai-
sen tuoksun. Näitä yhdisteitä vapautuu 
pieniä määriä puuraaka-aineen varas-
tointikentiltä, massanvalmistuksesta 
sekä jätevedenpuhdistamolta. Vaiku-
tusalue rajautuu pääasiassa tehdasalu-
eelle. Massan ja paperin valmistuksessa 
ei vapaudu ilmaan haisevia rikkiyhdis-
teitä (TRS). 

Puhdistamolla jätevedessä muodos-
tuu hapettomissa olosuhteissa haisevia 
rikkiyhdisteitä, joiden pitoisuudet voivat 
ajoittain ylittää hajukynnyksen. Pape-
rinvalmistuksessa käytettävät raaka-ai-
neet voivat osaltaan vaikuttaa jäteve-
sissä syntyvän hajun muodostumiseen.

Hajujen muodostumista pyritään 
vähentämään tuotantoprosessien ja 
jätevedenpuhdistamon prosessien 
optimoinnilla, vähentämällä hajuhaittoja 
mahdollisesti aiheuttavien kemikaa-
lien käyttöä ja suunnittelemalla hajua 
aiheuttavat toimenpiteet huolellisesti ja 
tiedottamalla niistä etukäteen.

jen ja hälyttimien toiminnasta. Kaikkien 
uusien prosessien ja laitteiden hankin-
nassa huolehditaan siitä, että tehtaan 
aiheuttama ympäristömelu ei lisäänny. 

Melun tasoa ja lähteitä kartoitetaan 
säännöllisesti ympäristömelumittaus-
ten ja tarvittaessa melumallinnuksen 
avulla. Seuraava melumittaus tehdään 
vuonna 2022.
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Tavoitteenamme on käyttää luonnon-
varoja ja energiaa tehokkaasti ja sääs-
teliäästi. Näin minimoimme aiheut-
tamaamme ympäristökuormitusta. 
Tuotantoprosessejamme on kehitetty 
siten, että vähemmästä määrästä raa-
ka-ainetta syntyy enemmän lopputuo-
tetta. Kierrätämme tehtaalla syntyneet 
jätteet asianmukaisesti.

Raakaaineiden säästeliäs 
käyttö vähentää myös 
kustannuksia
Raaka-ainetehokkuudella tavoitte-
lemme mahdollisimman pientä materi-
aalihävikkiä jätevedenpuhdistuslaitok-
selle. Viimeisten kolmen vuoden aikana 
materiaalihävikki on pysytellyt melko 
korkeana 1,4 prosentin tavoitetasoon 
nähden. Koronapandemia näkyi mate-
riaalihävikin kasvuna vuonna 2020, 
sillä tuotannon keskeytyksissä hävik-
kiä syntyy tasaista ajotilannetta enem-
män. Vuonna 2021 tunnusluku kehittyi 
kuitenkin positiiviseen suuntaan ollen 
1,75 %. Työtä materiaalihävikin pie-
nentämiseksi on tehty ja sitä jatketaan 
edelleen projektissa, jossa toteutetaan 
aiemmin kerättyjä ideoita. Lisäksi etsi-
tään jatkuvasti parempia tapoja toteut-
taa konelinjojen alasajot.

Tehtaan vedenkäyttö on ollut vuo-
sien ajan erittäin hyvällä tasolla. Kierrä-
tämme vettä useita kertoja tehtaan pro-
sesseissa paperitehtaalta massatehtaan 
suuntaan. Jäteveden ominaisvirtaama 

Tehokas resurssien käyttö vähentää 
ympäristövaikutuksia

Jätejae Hyötykäyttökohde

Puun kuori kuorimolta Polttoaineena tehdasvoimalaitoksella

Kuituliete jätevedenpuhdistamolta Polttoaineena tehdasvoimalaitoksella
Maanrakennusmateriaalina kaatopaikkojen pintarakenteissa
Maanparannusaineen valmistuksessa
Maanparannusaineena

Bioliete jätevedenpuhdistamolta Polttoaineena tehdasvoimalaitoksella termisesti kuivattuna
Maanparannusaineen valmistuksessa

Tuhkat voimalaitokselta Maanrakennusmateriaalina

Isojen jätejakeiden hyötykäyttökohteet
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Energiatehokkuussäästöjen toteutuminen % 
kokonaisenergian kulutuksesta, kumulatiivinen

Kiintoainehäviö jätevedenpuhdistamolle %

on tyypillisesti ollut BAT-vaihteluvälin 
alarajan tuntumassa. Vuonna 2021 tun-
nusluku oli 9,7 m3/t. Vaikka vedenkäyttö 
on hyvällä tasolla, teemme edelleen 
työtä vedenkäytön vähentämiseksi.

Tavoitteena energiatehokkuu
den jatkuva parantaminen 
Kirkniemen tehdas on mukana valtakun-
nallisessa energiatehokkuussopimuk-
sessa. Sopimuskaudelle 2017–2025 
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Jätteiden käsittely vuonna 2021 %

Vaarallisten jätteiden käsittely ilman hyödyntämistoimia

Kaatopaikkasijoitus

Energiahyötykäyttö

Materiaalihyötykäyttö

0,10

0,01

53,4

46,5

asetettu säästötavoite on 7,5 % vähen-
nys energian kokonaiskulutuksessa. 
Säästöjen kokonaiskertymässä ollaan 
tavoitetasolla, joskin sopimuskauden 
alussa toteutettiin suurempia hankkeita 
ja vuosina 2019 –2021 pienempiä. Mer-
kittävimmät energiansäästöhankkeet 
viimeisten kolmen vuoden aikana ovat 
keskittyneet vähemmän energiaa kulut-
tavan hiontatekniikan hyödyntämiseen 
mekaanisen massan valmistuksessa. 
Vuoden 2022 energiansäästötyössä 
painottuvat energiatehokkuusinves-
tointien esisuunnittelu ja toteutus sekä 
jatkuvan parantamisen hankkeet. Ener-
giatehokkuushankkeiden edistymistä 
seurataan ja uusia tehostamismahdol-
lisuuksia kartoitetaan säännöllisesti jär-
jestettävissä energiatehokkuuspalave-
reissa.

Energiatehokkuusajattelu on osa 
jokapäiväistä toimintaamme. Energiate-
hokkuutta parannetaan energiatehok-
kuusinvestoinneilla, energiatehokkailla 
toimintatavoilla, jatkuvalla kulutus-
seurannalla ja järjestelmällisillä ener-
gia-analyyseillä. Osastoilla on energia-
tehokkuudesta vastaavat henkilöt, ja 
energianäkökohdat huomioidaan niin 
prosessien ajotapoja kuin uusia kehitys-
hakkeita ja laitehankintoja suunnitelta-
essa. Tehtaalla on ISO 50001 -sertifi -
kaatti osoituksena järjestelmällisestä 
energiatehokkuuden parantamisesta.

Tehtaan energiankulutusta seurataan 
energian ominaiskulutuksen avulla eli 
tuotetun paperitonnin valmistamiseen 
kuluneena energiana (MWh/t). Vuonna 
2021 Kirkniemen tehtaalla paperitonnin 
valmistamiseen kului sähköä keskimää-
rin 1,48 MWh ja höyryä 0,93 MWh.

Lähes kaikki jätteet 
hyötykäyttöön
Jätteitä syntyi tehtaalla vuonna 2021 
56 000 tonnia. Määrä on pienenty-
nyt kahden viimeisen vuoden aikana 
ja lähes kaikki jätteet hyötykäytetään. 
Noin 95 % jätteistä muodostuu isoista 
jakeista: voimalaitostuhkasta, jäteve-
denpuhdistuksen lietteistä ja puun kuo-
resta, jotka hyödynnetään täysin. 

Vuonna 2020 toimitettiin tehtaan 
ulkopuolelle loppusijoitettavaksi nor-
maalista poikkeavina jäte-erinä rai-
dekunnostustyön yhteydessä noin 
440 tonnia raidesepeliä ja ratapölkkyjä, 
jotka nostivat vaarallisten jätteiden mää-
rää. Vuonna 2021 kaatopaikkajätteen 
määrää nosti voimalaitoksen biotyö-
maan maanrakennustyöstä toimitettu 
noin 880 tonnin maa-aineserä, joka ei 
ollut hyötykäyttökelpoista. Normaalissa 
toiminnassa syntyvien, loppusijoitetta-
vien jätteiden määrä on ollut erittäin pieni 
kahden viimeisen vuoden aikana.

Tehtaalla on toimiva lajittelujärjes-
telmä, jossa kerätään erikseen paperi, 

pahvi, metallit, puu, energiajäte, biojäte, 
kaatopaikkajäte ja vaaralliset jätteet. 
Muovin erilliskeräys aloitettiin koeluon-
toisesti muutamassa kohteessa joulu-
kuussa 2021. Kokemuksen karttuessa 
toimintaa on tarkoitus laajentaa. Lajitte-
lun toimivuudesta huolehtivat osasto-
jen jätevastaavat. Lajittelujärjestelmän 
toimivuutta tarkastellaan myös sään-
nöllisesti tehtävillä jätehuollon sisäisillä 
arvioinneilla.

Jätteiden hyötykäyttö käsittää sekä 
energia- että materiaalihyötykäytön. 
Jätteet toimitetaan ympäristöluvanva-
raisille toimijoille asianmukaisesti hyö-
dynnettäväksi tai loppusijoitettavaksi. 
Jätevedenpuhdistamon kuitulietteellä 
on elintarviketurvallisuusvirasto Eviran 
hyväksyntä maanparannusaineena käy-
tettäväksi.

Energiatehokkuuden 
parantaminen vähentää 
energian tarvetta ja siten 

energian tuotannoista 
aiheutuvia päästöjä.

Vaarallisten jätteiden käsittely 
ilman hyödyntämistoimia

Kaatopaikkasijoitus

Materiaalihyötykäyttö

Energiahyötykäyttö

0,13

1,57

52,5

45,8
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Tavoite Mittari Yksikkö Tavoite Toteuma

Puun alkuperäketjun hallinta Sertifioidun kuidun osuus % > 85 87,7

Materiaalitehokkuuden ja vesienhallinnan paran-
taminen

Kiintoainehäviö puhdistamolle 
Jätevesivirtaama  

kg/t
m3/t

< 14
< 9,4

17,5 
9,7

Energiatehokkuuden parantaminen:
Säästötavoitteet 2017 – 2025 tavoiteohjelman 
mukaisesti

Energian säästö: sähkö, lämpö, poltto-
aine GWh 12,8 10,7 

Tehokas jätteiden lajittelu ja hyötykäyttö Hyötykäyttöaste
Sekajätettä lajittelusta  

%
t/a

> 99
< 60

98,3
47

Jätevesivaikutusten hallinta Jätevesipäästöt BAT-mukaisesti pl. 
jäteveden kiintoaine 
Jäteveden kiintoaine 

K/E

kg/t

Kyllä

< 0,8

Kyllä

1,09

Ympäristöriskien hyvä hallinta: 
Riskien tunnistaminen, poikkeamien selvitys ja 
ennaltaehkäisevät toimet 
Ei vakavia häiriöpäästöjä  

Selittämättömien puhdistamolle häiriöi-
tä aiheuttaneiden poikkeamien määrä 
Häiriöpäästöjen määrä kpl

kpl
0
0

0
0

Ympäristöluparajojen noudattaminen: Vesistö-
päästöjen luparajojen vuosi- ja  
kk-keskiarvojen alittaminen

CODCr  

Fosfori 

Typpi 

kg/d

kg/d

kg/d

< 5400

< 7

< 100

3527

7,35*

61**

Voimalaitoksen ilmapäästöt luparajojen mukaiset
Päästöt < luparajat K/E Kyllä Kyllä

* Kaksi kuukausiluparajan ylitystä, jotka johtuivat puhdistamolla sattuneesta laiterikosta ja samanaikaisesta hyvän paperintuo-
tantotilanteen aiheuttamasta suuresta kuormituksesta puhdistamolle. Laite saatiin toimintakuntoon marraskuussa, jonka jälkeen 
päästöt palautuivat lupamääräysten sallimalle tasolle.
** Yksi kuukausiluparajan ylitys, joka aiheutui samasta syystä kuin fosforiylitykset.

Ympäristötavoitteiden toteutuminen 
2021

Tehtaan 
ympäristöpolitiikasta ja 
ympäristönäkökohdista 
johdetut tavoitteet ovat 

mitattavia ja niiden 
toteutumista seurataan 

säännöllisesti.
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Strategiamme mukaisesti tavoittee-
namme on ympäristötehokkuuden jat-
kuva parantaminen koko arvoketjussa. 
Keskeinen päämäärämme on hiilidiok-
sidipäästöjen vähentäminen. Tavoittee-
namme on käyttää raaka-aineita, vettä ja 
energiaa mahdollisimman tehokkaasti. 
Raaka-aineiden osalta tavoittelemme 
mahdollisimman pientä kiintoainehä-
vikkiä jätevedenpuhdistamolle. Veden 
käytön suhteen kartoitamme mahdol-
lisuuksia vähentää tuoreveden käyttöä 
paperin valmistuksessa ja säästämme 
energiaa tavoiteohjelman mukaisesti. 
Varmistamme pääraaka-aineemme, 

Ympäristötavoitteet vuosille 
2022 – 2024

Tavoite Mittari           Yksikkö Tavoite-arvo Toimenpide

Puun alkuperäketjun hallinta Sertifioidun kuidun osuus % > 85 Raaka-ainelähteiden varmistus  
kuukausittain

Raaka-ainetehokkuuden 
parantaminen

Kiintoainehäviö tehtaalta  
puhdistamolle

kg/t < 14 Materiaalihävikin pienentäminen 
projektisuunnitelman mukaisesti

Veden käytön tehostaminen Jätevesivirtaama m3/t < 9,4 Tuoreveden käyttökohteiden 
kartoitus ja käytön vähentäminen 
mahdollisuuksien mukaan
Diplomityö vuonna 2022

Energiatehokkuuden paran-
taminen:
Säästötavoitteet 2017–2025 
tavoiteohjelman mukaisesti

Energiansäästö:
sähkö, lämpö, polttoaine GWh 12,8 

Energiatehokkuusinvestoitien  
esisuunnittelu ja toteutus
Energiatehokkuuspalaverit
Jatkuvan parantamisen hankkeet

Tehokas jätteiden lajittelu ja 
hyötykäyttö 

Hyötykäyttöaste 
Sekajätettä lajittelusta

%
t/a

> 99 
< 50

Jätehuollon kierrokset kvartaaleittain
Muovin erilliskeräyksen  
laajentaminen 

Ympäristöriskien hyvä hallinta:
Riskien tunnistaminen, poik-
keamien selvitys ja ennaltaeh-
käisevät toimet 
Ei vakavia satunnaispäästöjä  

Selvittämättömien, puhdista-
molle häiriötä aiheuttaneiden 
poikkeamien määrä

Satunnaispäästöjen määrä

kpl

kpl

0 

0 

SARA-järjestelmän käyttö ja yllä-
pito, toimenpiteiden suorittaminen

Ympäristöluparajojen noudat-
taminen: Vesistöpäästöjen 
luparajojen vuosi- ja kk-keski-
arvojen (suluissa) alittaminen

CODCr
Fosfori
Typpi
Kiintoaine

kg/d
kg/d
kg/d
kg/t

≤ 5 400 (7 000)
≤ 7 (9)
≤ 100 (130)
≤ 0,8

Päivittäinen seuranta ja nopea 
reagointi poikkeamiin
Saostuskemikaalin käytön  
optimointi, puhdistamokoeajo, 
online-fosforianalysaattorin  
käyttöönotto

Voimalaitoksen ilmanpäästöt  
luparajojen mukaiset

Päästöt vs. lupaehdot K/E Kyllä Päivittäinen seuranta ja nopea 
reagointi poikkeamiin

Hiilidioksidipäästöjen  
vähentäminen

Fossiilinen CO2-päästö-
vähenemä v. 2021 tasosta

% > 75 (vuonna 
2024)

Biohankkeen valmistuminen ja 
käyttöönotto v. 2023

uusiutuvan puun, olevan peräisin kes-
tävästi hoidetuista metsistä. Tuotan-
toprosessissa syntyvät jätteet ja sivu-
tuotteet toimittamme hyödynnettäväksi 
raaka-aineena tai energiana mahdolli-
simman täysimääräisesti.

 Seuraamme lainsäädännön kehi-
tystä ja varmistamme, että toimin-
tamme on lainsäädännön ja ympäris-
tölupien mukaista. Tavoitteenamme on 
alittaa erittäin tiukat päästöjen luparajat 
kaikissa olosuhteissa.

Huolehdimme ympäristövastuusta 
yhdessä. Tavoitteenamme on ympä-
ristöriskien hyvä hallinta ja nolla satun-

naispäästöä ympäristöön. Lisäämme 
henkilöstön ympäristötietoisuutta koulu-
tuksilla ja tavoittelemme entistä parem-
paa yhteistyötä osastojen välillä.

Teemme avointa sidosryhmäyh-
teistyötä ja olemme läheisessä vuoro-
vaikutuksessa paikallisten toimijoiden 
kanssa. Kaikki ympäristötyöhön liittyvät 
palautteet käsitellään ja niihin vastataan 
viipymättä.

Kolmen vuoden jaksolle asetettavia 
tavoitteita tarkastellaan vuosittain ja 
tarvittaessa muutetaan jatkuvan paran-
tamisen periaatteen mukaisesti.



Sappi Kirkniemi

Materiaalitase antaa kokonaiskuvan 
resurssien käytöstä, valmistetuista 

tuotteista sekä aiheutuneista 
päästöistä vuonna 2021.

Materiaalitase
Tuotos – tehtaalta ulos

Päästöt ilmaan 
Tehdas ja voimalaitos (t)

Rikkidioksidi (SO2)  132
Typen oksidit (NOx)  199
Hiukkaset  1,6
CO2 fossiilinen  245 889
CO2 bioperäinen  79 180
Ominaislukuina (kg/t)
Rikkidioksidi (SO2)  0,23
Typen oksidit (NOx)  0,34
Hiukkaset  0,003
CO2 fossiilinen  422
CO2 bioperäinen  136

Työkoneet (t)
SO2   671
NOx  5,3
Hiukkaset   0,40
CO2 fossiilinen  0,002

Tuotteet
Paperin tuotanto (t)  583 179
Sertifi oidun kuidun osuus (%)  87,7

Jätemateriaalit (kuiva t)
Jätteitä yhteensä 55 940
Kuori ja lietteet polttoon  29 480
Tuhka  23 980
Kaatopaikkajäte  880
Vaaralliset jätteet  170
Muut jätteet  1 430
Jätteiden hyötykäyttöaste (%)  98,3
Kuori ja lietteet hyötyjätteistä (%)  54
Ominaislukuina (kg/t)
Tuhka  41
Kaatopaikkajäte 1,5
Vaaralliset jätteet  0,3
Muut jätteet  2,5

Päästöt veteen
Jätevesimäärä (m3)  5 629 000
Jäteveden ominaismäärä (m3/t)  9,7
Kemiallinen hapenkulutus, CODCr (t)  1 287
Biologinen hapenkulutus (t)  58
Fosfori (t)  2,68
Typpi (t)  22,3
Kiintoaine (t)  634
Ominaislukuina
CODCr (kg/t)   2,21
BOD (kg/t)  0,10 
Fosfori (g/t)  4,6
Typpi (g/t)  38
Kiintoaine (kg/t)  1,09

Panos – hyödykkeet tehtaalle

Energia (GWh)
Polttoaineet

Maakaasu voimalaitokselle  91
Maakaasu päällystysprosessiin  83
Hiili  626
Asfalteeni  0,6
Biopolttoaineet  201
Biopolttoaineiden osuus (%) 20

Energian käyttö tuotannossa
Sähkö  863
Lämpö  539
Sähkön ominaiskulutus (MWh/t) 1,48
Lämmön ominaiskulutus (MWh/t) 0,93

Kiinteistöjen lämmitys 74
Työkoneiden polttoaineet

Diesel  2,5
Nestekaasu  0,09

Raaka-aineet ja apukemikaalit
Puuraaka-aine (m3)

Puu  654 000
Hake  500
Puun käyttö (m3/t) 1,12

Kuituraaka-aineet (kuiva t)
Oma mekaaninen massa  220 000
Ostosellu  102 000
Massan käyttö (kg/t) 552 

Muut kemikaalit (kuiva t)
Pigmentit  236 000
Sideaineet  24 000
Lisäaineet  12 000
Muiden raaka-aineiden käyttö (kg/t)  466

Veden otto (1 000 m3)
Raakavedenotto järvestä  25 890
Jäähdytys- ja tiivistysvedeksi  20 051
Prosessivedeksi  5 892
Voimalaitoksen prosessivedeksi  449
Jäähdytys- ja tiivistysvedet (m3/t) 34,4
Prosessiveden ominaiskulutus (m3/t) 10,4

Tehdasalueen koko (ha) 112

Henkilöstö  564
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Ympäristötunnusluvut 2019 – 2021
2019 2020 2021

Yhteensä 
vuodessa

Tunnusluku/ 
paperitonni

Yhteensä 
vuodessa

Tunnusluku/ 
paperitonni

Yhteensä  
vuodessa

Tunnusluku/ 
paperitonni

Tuotanto, paperia, t 581 252 - 414 843 - 583 179
Raaka-aineet1)

Kemiallinen sellu, t 101 000 174 kg/t 73 000 177 kg/t 102 000 175 kg/t
Mekaaninen massa, t 205 000 353 kg/t 146 000 353 kg/t 220 000 377 kg/t
Pigmentit, t 232 000 399 kg/t 165 000 399 kg/t 236 000 405 kg/t
Sideaineet, t 22 000 38 kg/t 16 000 39 kg/t 24 000 41 kg/t
Lisäaineet, t 11 000 19 kg/t 8 300 20 kg/t 12 000 21 kg/t

Voimalaitoksen polttoaineet
Fossiiliset, GWh 777 - 504 - 718 -
Biopolttoaineet, GWh 206 - 179 - 201 -

Energian käyttö tuotannossa
Sähkö, GWh  8432) 1,45 MWh/t  631 1,52 MWh/t 863 1,48 MWh/t
Uusiutuva sähkö, GWh 903) - 49 - 85 -
Lämpö, GWh 559 0,96 MWh/t 419 1,01 MWh/t 539 0,93 MWh/t
Uusiutuva lämpö, GWh 1303) - 122 - 134
Maakaasu päällystys-
prosessiin, GWh

85 0,15 MWh/t 61 0,15 MWh/t 83 0,14 MWh/t

Kiinteistöjen lämmitys, GWh 61 - 48 - 74 -
Päästöt ilmaan, tehdas ja voimalaitos

Rikkidioksidi, SO2, t 164 0,28 kg/t 100 0,24 kg/t 132 0,23 kg/t
Typen oksidit NOx, t 249 0,43 kg/t 190 0,46 kg/t 199 0,34 kg/t
Hiukkaset, t 4,7 0,008 kg/t 0,7 0,002 kg/t 1,6 0,003 kg/t
Fossiilinen CO2, t 259 889 447 kg/t 176 940 427 kg/t 245 889 422 kg/t

Vedenkäyttö, prosessi- ja 
jäähdytysvedet, m3

24 394 000 42,0 m3/t 21 286 000 50,8 m3/t 25 886 000 44,4 m3/t

Päästöt veteen
Puhtaat jäähdytysvedet, m3 18 903 000 32,5 m3/t 16 538 000 39,4 m3/t 20 050 000 34,4 m3/t
Prosessijätevedet, m3 5 277 000 9,1 m3/t 4 615 000 11,0 m3/t 5 629 000 9,7 m3/t
BOD7, t4) 86 0,15 kg/t 43 0,10 kg/t 58 0,10 kg/t
CODCr, t5) 1 393 2,4 kg/t 912 2,2 kg/t 1287 2,2 kg/t
Fosfori, P, t 1,9 3,3 g/t 0,97 2,3 g/t 2,68 4,6 g/t
Typpi, N, t 16,3 28 g/t 12,2 29 g/t 22,3 38 g/t
Kiintoaine, t 474 0,82 kg/t 315 0,75 kg/t 634 1,09 kg/t

Jätteet1)

Yhteensä, t 63 215 109 kg/t 43 036 104 kg/t 55 940 96 kg/t
Hyötykäyttöaste, % 99,9 - 99,3 - 98,3 -
Kuori ja puhdistamon 
lietteet energiaksi, t

33 940 58 kg/t 22 700 55 kg/t 29 480 51 kg/t

Tuhka, t 27 760 48 kg/t 18 600 45 kg/t 23 980 41 kg/t
Kaatopaikkajäte, t 51 0,09 kg/t 4 0,01 kg/t 880 1,5 kg/t
Muut jätteet, t 1 420 2,4 kg/t 1 246 3,0 kg/t 1 430 2,5 kg/t
Vaaralliset jätteet, t 43 0,07 kg/t 494 1,19 kg/t 170 0,29 kg/t

Tehdasalueen koko, ha 112 - 112 - 112 -
Vettä läpäisemättömän 
alueen määrä, ha

42 - 42 - 42 -

Luonnonsuojelusuuntau-
tuneen alueen määrä, ha

70 - 70 - 70 -

1) Raaka-aineet ja jätteet ilmoitettu kuivapainona
2) Muutettu laskentaa: Sähkönkulutukseen otettu mukaan voimalaitoksen käyt-

tämä sähkö

3) Uusiutuvan sähkön ja lämmön käyttö raportoidaan vuodesta 2019 alkaen
4) Biologinen hapenkulutus
5) Kemiallinen hapenkulutus
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Sappi Kirkniemi

Kehityskeskustelut käyty 2021 

100 % toimihenkilöt

92,2 % työntekijät

Haluamme olla hyvä työpaikka
Yksi Kirkniemen tehtaan strategisista 
tavoitteista on olla vastuullinen työ-
paikka, jonka kriittiseksi menestyste-
kijäksi on määritelty sitoutunut hen-
kilöstö. Päämääränämme on turvata 
työvoiman saanti ja varmistaa henki-
löstön motivaatio, hyvinvointi ja jatkuva 
kehittyminen. Pyrimme takaamaan ter-
veellisen ja turvallisen työympäristön 
ja vahvistamaan yhdessä tekemisen 
kulttuuria, jossa henkilöstöllä on halu 
kehittää työtään ja työskentelytapoja 
ja suoriutua työtehtävistään parhaalla 
mahdollisella tavalla. Työhyvinvoinnin 
kulmakiviksi on tunnistettu neljä tekijää: 
motivaatio, osaaminen, toimiva työyh-
teisö sekä terveys ja työkyky.

Hyvä esimiestyö 
tukee sitoutumista
Meille vastuullinen työpaikka tarkoittaa 
muun muassa sitä, että kaikkia työnteki-
jöitä kohdellaan oikeudenmukaisesti ja 
että asetamme turvallisuuden aina etu-
sijalle. Esimiehiämme on valmennettu 
systemaattisesti ROI (Rohkea-Oikeu-
denmukainen-Innostava) -esimiesohjel-
man avulla vuodesta 2015. Sen rinnalle 
on tullut ketterän johtajuuden (agile lea-
dership) opit sekä vuonna 2021 lansee-
rattu lähiesimiesten Dynamo-valmen-
nus, jonka avulla luomme yhtenäistä 
tapaa johtaa henkilöstöämme koko 
Sappi Europessa. Systemaattisen val-
mennuksen tavoitteena on luoda yhte-
näiset esimieskäytännöt, joilla mahdol-
listetaan organisaation turvallinen ja 
ketterä toiminta.

Henkilöstön sitoutumista mitataan 
Sappissa joka toinen vuosi tehtävällä 
kyselyllä, joka tarjoaa koko henkilöstölle 
mahdollisuuden antaa palautetta. Kyse-

lyn osa-alueita ovat muun muassa tur-
vallisuus ja hyvinvointi, kehittyminen ja 
vaikutusmahdollisuudet, eettiset sään-
nöt ja arvot, esimiestyö, tiedonkulku ja 
sitoutuminen. Vuonna 2021 tehdyssä 
kyselyssä vastausprosentti oli 82,6. 
Kyselyn tulosten perusteella on teh-
taalla käynnistetty sekä tehdas- että 
osastokohtaisia toimenpiteitä, joilla työ-
paikkaa pyritään edelleen kehittämään. 

Lisää vaikutusmahdollisuuk
sia oman työn kehittämisellä
Haluamme tarjota henkilöstölle vaiku-
tusmahdollisuuksia oman työn kehit-
tämiseen entistä järjestelmällisemmin. 
Keväällä 2019 käynnistetyn hankkeen 
tavoitteena on edistää kulttuuria, jossa 
jokainen käyttää osaamistaan ja paran-
taa jatkuvasti tapaa tehdä omaa työ-
tään. 

Tämä uudenlainen työskentelytapa 
on kehitetty yhdessä henkilöstön, luot-
tamusmiesten ja tehtaan johdon kes-
ken Sappi Europen johdon tuella. Tähän 
mennessä Kirkniemen henkilöstöstä 
noin 60 % on osallistunut tähän hank-
keeseen, jonka tavoitteena on omaksua 
uusi, ketterämpi työskentelytapa. Edis-
tymistä yrityskulttuurin muutoksessa 
mitataan ehdotettujen ja toteutettu-
jen ideoiden määrällä sekä henkilöstön 
osallistamisen seurannalla.

Osaamisen kehittäminen
Henkilöstön sitoutumista ja motivaa-
tiota pidetään yllä myös osaamista 
kehittämällä. Kehityskeskustelut ovat 
tärkeä esimiestyöskentelyn, henkilös-
tön osaamisen kehittämisen ja sen seu-
rannan sekä työyhteisön vuorovaiku-
tuksen väline. Keskustelun yhteydessä 

jokaiselle tehdään henkilökohtainen 
kehittymissuunnitelma, jonka tehtävänä 
on tukea henkilön ammatillisen osaami-
sen ylläpitämistä ja kasvua. 

Loppuvuonna 2021 lanseerattiin 
Sappi Advance Performance -digitaa-
linen suorituksen johtamisen alusta 
pilottiryhmälle. Sen avulla tuetaan 
tavoitteiden saavuttamista ja yksilön 
henkilökohtaista kehittymistä jatkuvalla 
vuorovaikutuksella läpi liiketoimintavuo-
den. Sovelluksella nivotaan henkilökoh-
taisen kehittymisen ja tavoitteiden edis-
tymisen seuranta osaksi säännöllisiä 
keskusteluja esimiehen ja hänen työ-
ryhmänsä jäsenten välillä.

Mahdollisuuden omatoimiseen oppi-
miseen tarjoaa sähköinen oppimis-
alusta Universe, joka on koko Sappi 
Europen henkilöstön käytettävissä. Uni-
versessa on tarjolla tuhansia kursseja, 
joiden avulla on mahdollista opiskella 
esimerkiksi kieliä, johtamista, jatkuvaa 
parantamista tai IT- sekä ympäristö- ja 
työturvallisuusasioita. Oppimisalusta 
tarjoaa ajasta ja paikasta riippumatto-
man mahdollisuuden itsensä kehittämi-
seen.

Varsinaisten koulutuspäivien mää-
rätavoite on kolme päivää vuodessa. 
Aiempien vuosien aikana koulutuspäi-
vien määrä on ylittänyt tavoitteen sel-
keästi, mutta johtuen koronaviruksen 
aiheuttamista haasteista ja rajoitteista 
vuonna 2021 koulutuspäiviä toteutui 
keskimäärin tavoitteen verran.

Tutkinto työn ohella 
oppisopimuksella
Sappi tukee omaehtoista osaamisen 
kehittämistä eli työn ohella tutkintoon 
johtavaa opiskelua.  

Koulutuspäivien määrä/henkilö

2019: 5,0
2020: 3,9
2021: 3,0
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Vuonna 2019 tarjosimme henkilös-
töllemme mahdollisuuden suorittaa 
työn ohessa kaksivuotisen prosessite-
ollisuuden ammattitutkinnon tai perus-
tutkinnon oppisopimuksella. Mahdol-
lisuuteen tarttui niin moni, että tällä 
hetkellä on käynnissä jo kolmas oppiso-
pimuskoulutus.

Tähän mennessä osaamisen lisään-
tyminen on näkynyt koulutusta var-
ten tehdyissä harjoituksissa, jotka ovat 
suoraan heijastuneet konelinjan ajet-
tavuuteen ja läpäisyyn. Uskomme, että 
oppisopimuskoulutuksen positiivinen 
vaikutus tulee näkymään myös tulevai-
suudessa konelinjoillamme. Koulutuk-
sen avulla varmistamme, että meillä on 
jatkossakin paperinvalmistusprosessin 
ammattilaisia.

Osaamisen siirto 
ja työvoiman turvaaminen
Kirkniemen tehtaan henkilökunnasta 
noin 45 % on yli 50-vuotiaita. Tämä 
tarkoittaa sitä, että tarvitsemme tule-
vaisuudessa paljon eritasoista osaa-
mista eläköityvien tilalle. Henkilökohtai-
sen kehittymisen lisäksi varmistamme 
osaamisen siirtymisen kouluttamalla 
henkilöstöä hyvissä ajoin vaativampiin 
tehtäviin.  

Teemme oppilaitosyhteistyötä, jonka 
tavoitteena on tukea uusien osaajien 
saamista alalle. Järjestämme tehdas-
vierailuja alan opiskelijoille, käymme 
oppilaitoksissa luennoimassa ja osal-

listumme alan opiskelijoiden rekrytoin-
titapahtumiin. Olemme mukana myös 
Metsäteollisuus ry:n valtakunnallisessa 
Mahdollisuuksien metsä -koulukam-
panjassa, jossa käydään kertomassa 
yläkoululaisille ja lukiolaisille metsäteol-
lisuudesta ja sen uramahdollisuuksista.

Terveys ja työkyky
Työhyvinvoinnin haasteiksi on tunnis-
tettu henkilöstön ikääntyminen, osittain 
fyysisesti kuormittavat työt, työaikajär-
jestelyt sekä omat elintavat. Tavoittee-
namme on, että kaikki jaksavat töissä 
eläkeikään asti ja pääsevät eläkkeelle 
terveenä. 

Kirkniemessä panostetaan henki-
löstön terveyteen ja työkykyyn varhai-
sen tuen mallilla, jolla tavoitellaan työn-
tekijän hyvää työkykyä ja selviytymistä 
omassa työssä parhaalla mahdollisella 
tavalla. 

Vuosina 2020 –2021 koronapande-
mia on aiheuttanut monia haasteita ja 
muutoksia ihmisten työ- ja vapaa-ajalla. 
Kirkniemessäkin on korostunut koro-
nan torjunta ja sen mahdollisten vai-
kutusten hallinta. Sappi Kirkniemi on 
aktiivisesti ohjeistanut henkilöstöä toi-
mimaan tilanteessa terveysturvallisesti 
ja tukenut omillaan toimillaan sitä, ettei 
tauti leviä työpaikalla. Etätyötä on suo-
sittu niissä tehtävissä, joissa se on ollut 
mahdollista.

Tuemme henkilöstön omaehtoista 
hyvinvoinnin ylläpitämistä monin tavoin. 

Pyrimme takaamaan 
terveellisen ja turvallisen 

työympäristön ja 
vahvistamaan yhdessä 
tekemisen kulttuuria.

Jaamme vuosittain 2 % henkilökunnan 
jatkuvan parantamisen ideoista saa-
duista säästöistä henkilökunnan hyvin-
vointiin. Viime vuosina rahasumma on 
käytetty kulttuuri- ja liikuntaseteleihin. 
Tehtaalla on kuntosali, joka on henki-
lökunnan käytössä. Lisäksi Sappi Kirk-
niemi tukee vuosittain kymmenen 
henkilöstökerhon ja eläkeläiskerhon 
toimintaa.

Sappin eettiset säännöt ohjaavat päätöksentekoamme, toimintaamme ja 
tapaa, jolla käyttäydymme työssä. Niiden tarkoituksena on varmistaa, 
että koko Sappissa noudatetaan globaalisti yhteisiä eettisiä periaatteita. 
Eettiset säännöt sisältävät ohjeita muun muassa turvallisuudesta ja terve-
ydestä, ympäristönsuojelusta, kilpailu- ja kauppalainsäädännöstä, tieto-
suojasta sekä petoksen ja korruption estämisestä. Sappin eettiset säännöt 
päivitettiin vuonna 2021, minkä jälkeen koko henkilöstö suoritti sääntöjä 
koskevan Universe-verkkokoulutuksen. Kaikkien sappilaisten edellyte-
tään perehtyvän eettisiin sääntöihin, noudattamaan niitä ja raportoimaan 
sääntöjen vastaisesta toiminnasta. 

Sappin eettiset säännöt
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Onnistumisia työturvalli
suudessa vuonna 2021
Vuonna 2021 Kirkniemen tehtaan työ-
tapaturmataajuus oli kaikkien aikojen 
pienin. Olimme lähempänä nollaa kuin 
koskaan – tapaturmataajuutemme oli 
1,8. Vuosi sisälsi hienon yli yhdeksän 
kuukauden, lähes 700 000 työtunnin, 
tapaturmattoman jakson. Tämän saa-
vutimme yhdessä tekemisellä ja turval-
lisuuskulttuuria vahvistamalla.

Työtapaturmien syitä?
Vuoden 2020 loppupuolella sattui pal-
jon työtapaturmia, joiden selvittämi-
seksi tehtiin henkilöstön edustajien ja 
päälliköiden kanssa yhdessä juurisyy-
analyysi viisi kertaa miksi -menetelmäl-
lä. Pohdintojen tuloksena päädyimme 
siihen, että kolme keskeisintä tapatur-
mien sattumissyytä ovat:

• Huomio ei ole turvallisessa tekemi-
sessä

• Työryhmien puutteellinen turvalli-
suuskulttuuri

• Riittämätön tukemisen kulttuuri.

Näistä kaksi viimeistä muodostavat 
yhdessä selkeän kokonaisuuden – tur-
vallisuuskulttuurin, ja näitä lähdettiin 
kehittämään.

Turvallisuustyö arjessa
Tilanteen korjaamiseksi kehitimme Tur-
vallisuus & minä -ohjelman yhteistyössä 
työnantajan ja henkilöstön edustajien 
kanssa. Sen tavoitteena on keskittyä 
henkilöstön omien työtapojen ja työ-
tehtävän tarkasteluun sekä turvallisen 
toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. 
Ohjelmassa keskitytään omaan, työryh-
män ja työpisteen turvallisuuteen, joita 
kehitetään ohjelman aikana yhdessä. 
Tavoitteena on, että kaikki osallistuvat 
toiminnan kehittämiseen, ja turvallisuus 
on meille yhteinen arvo, joka näkyy ja 
kuuluu työpaikallamme.

Tavoitteenamme on nolla tapaturmaa

Tapaturmataajuus
kpl/1 000 000 työtuntia
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On tärkeää, että arvostamme, 
huolehdimme ja suojaamme 

toisiamme, jotta voimme 
palata kotiin turvallisesti  

joka päivä.

Uusia painotuksia  
tekemiseen
Vuoden 2022 turvallisuustavoitteet on 
asetettu erityisesti edistämään ja tuke-
maan yhdessä tekemistä, tavoitteiden 
yhdenmukaisuutta ja korjaavien toi-
menpiteiden toteuttamista.

Turvallisuus & minä -matkaa jatke-
taan, kunnes saamme sen vakiinnu-
tettua tehtaalla. Muilta osin jatkamme 
perusturvallisuustyön kehittämistä. 
Tavoitteena on tehdä yhdessä enem-
män ja laadukkaampia BBS-arviointeja 
(Behaviour Based Safety, käyttäytymi-
seen perustuva turvallisuus). Lisäksi 
turvallisuuden parantamiseen määritel-

tyjen toimenpiteiden käsittelyä tehos-
tetaan entisestään. Molempien tavoit-
teiden tarkoituksena on päästä kiinni 
vaaroihin ja estää tapaturmat.

Työtapojen kehittäminen ja tekniset 
turvallisuusratkaisut sisältyvät päivittäi-
seen toimintaan. Työn aloituksen vaa-
rojen arviointien kehittäminen on yksi 
tärkeimmistä yksittäisistä kehittämis-
kohteista. 

Arvojemme mukaisesti haluamme, 
että me ja kaikki Sappille töitä tekevät 
palaavat töistä kotiin terveenä.

Sappilaiset                      Yhteistyökumppanit
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Liiketoimintamme perustuu 
turvallisuuteen, tinkimättömyyteen 

ja rohkeuteen. 

Teemme älykkäitä päätöksiä, 
jotka toteutetaan nopeasti.

ARVOMME

KEHITÄN 
turvallisuusasennettani

NOUDATAN 
turvallisuusohjeita
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ARVIOIN 
aktiivisesti vaaroja

VÄLITÄN JA PUUTUN 
turvattomaan toimintaan

HUOLEHDIN 
siisteydestä ja järjestyksestä

LIIKUN 
aina turvallisesti

Sappi Kirkniemen 
Kultaiset turvallisuusperiaatteet



Sappi Kirkniemi

Työllistämme suoraan 
ja välillisesti
Kirkniemi on osa maailmanlaajuista 
Sappi-konsernia, mutta tehtaalla on 
merkittäviä taloudellisia ja yhteiskunnal-
lisia vaikutuksia myös paikallisesti. 

Lohjan suurimpana yksityisenä työn-
antajana työllistämme suoraan 550 
henkilöä ja kesätyöpaikan tarjoamme 
vuosittain noin 90 henkilölle. Tehdasalu-
eella työskentelee päivittäin keskimää-
rin 80 yhteistyökumppania.

Ostamme palveluita ja tavaroita noin 
350 lähialueen toimittajalta, millä on 
positiivinen vaikutus paikalliseen talou-
teen. Suomalaisten yritysten osuus on 
noin 75 % kaikista toimittajistamme. 

Luomme paikallista hyvinvointia

Viestimme avoimesti 
ja olemme läheisessä 
vuorovaikutuksessa 

paikallisten 
sidosryhmiemme kanssa. 

Teemme aktiivista 
sidosryhmäyhteistyötä
Olemme avoimia ja vastuullisia vuoro-
vaikutuksessamme kaikkien sidosryh-
miemme kanssa. Paikallisten sidosryh-
miemme kanssa olemme läheisessä 
vuorovaikutuksessa.

• Toimittajien ja yhteistyökumppa-
neiden kanssa teemme tiiviistä 
yhteistyötä ja edellytämme heidän 
sitoutuvan kaikkiin vastuullisuuden 
osa-alueisiin (ympäristö, sosiaali-
nen ja taloudellinen) sekä Sappin 
arvoihin

• Järjestämme säännöllisesti naapu-
rustokokouksia

• Viestimme proaktiivisesti paikallisille 
medioille

• Kerromme tehtaan tapahtumista 
sosiaalisen median kanavilla

• Olemme jäsen Lohjan seudun ympä-
ristöklusterissa, joka on alueen yri-
tysten, kuntien ja yhteisöjen perus-
tama yhteistyö- ja oppimisverkosto

• Teemme oppilaitosyhteistyötä muun 
muassa tehdasvierailujen ja luento-
jen muodossa

• Osallistumme paikallisiin ja alan opis-
kelijoiden rekrytointitapahtumiin.
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Lohikalat Karjaanjokeen hanke
LänsiUudenmaan vesi ja ympäristö ry koordinoi Karjaanjoen vesis
tön alueella tehtäviä toimia kalateiden rakentamiseksi sekä jokihelmi
simpukoiden elvyttämiseksi ja lohikalakantojen palauttamiseksi. 
Nämä hanketoimet ovat osa suurempaa Freshabitohjelmaa, joka on 
yksi Euroopan komission kuudesta laajoja ympäristöongelmia ratko
vasta hankkeesta.

Hankkeella on neljä tavoitetta: 
• Kalateiden rakentaminen ja lohikalojen palautus
• Elinaluekunnostukset lohikalojen ja raakun lisääntymisen näkö

kulmasta
• Vedenlaadun parantaminen
• Tulvasuojelu

Kaksi alinta voimalaitospadot ohittavaa kalatietä on avattu. Kahden 
ylemmän padon osalta on tehty vaihtoehtoisten ratkaisujen vertailua.

Sappin kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti tuemme luonnon 
monimuotoisuutta. Hanke tarjoaa mahdollisuuden olla mukana meille 
tärkeän vesistöalueen elävöittämisessä.

Kuvat: LänsiUudenmaan Vesi ja Ympäristö ry ja JuhaPekka Vähä

Joulukuussa 2021 tehtaan 
naapurustokokoukseen osallistui 

noin 50 lähialueen asukasta. 

Osallistujille kerrottiin tehtaan 
ympäristönsuojelutyön tuloksista 

sekä tehtaan bioenergiahankkeesta 
ja aiheista käytiin aktiivista 

keskustelua.

Tuemme paikallisyhteisöjä
Tuemme paikallisten yhteisöjen ja alan 
opiskelijoiden toimintaa sponsoroin-
nin ja lahjoitusten kautta. Keskitämme 
tukemme paikallisiin lasten ja nuorten 
liikunta- ja kulttuuriharrastuksiin, kult-
tuuritoimintaan, turvallisuutta edistä-
vään toimintaan sekä valtakunnallisille 
metsä- ja prosessiteollisuuden ammat-
tikorkea- ja korkeakouluopiskelijoille 
sekä Lohikalat Karjaanjokeen -ympäris-
töhankkeelle.

Lisäksi henkilöstömme on lahjoit-
tanut omista palkkioistaan yhteensä 
76 500 euroa vuosina 2016 – 2021 
tukea tarvitseville lähialueen lapsille ja 
nuorille. Tuet on jaettu paikallisten toi-
mijoiden, esimerkiksi Hope Lohjan ja 
Lohjan Pelastakaa Lapset ry:n kautta.
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BOD
7
 (Biological Oxygen Demand) eli biologinen hapen-

kulutus kuvaa happimäärää, jonka jäteveden sisältämä 
biohajoava orgaaninen aine kuluttaa hajotessaan seit-
semän vuorokauden aikana.

CO
2
 eli hiilidioksidi on hiilen palamistuote. Hiilidioksidi on 

merkittävä ilmastoa lämmittävä kasvihuonekaasu. 
Ihmisen aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä syntyy muun 
muassa liikenteestä, energiantuotannosta ja teollisuu-
desta.

CoC (Chain of Custody) valvontaketjussa vahvistetaan 
menettelyt puun hankinnan ja siirron valvomiseksi kai-
kissa vaiheissa, jotta varmistetaan, että lopputuote 
voidaan jäljittää kestäviin ja hyväksyttyihin lähteisiin.

COD
Cr

 (Chemical Oxygen Demand) eli kemiallinen hapen-
kulutus kuvaa happimäärää, jonka jäteveden sisältämä 
orgaaninen aine, sekä biohajoava että biohajoamaton, 
kuluttaa hajotessaan. 

EMAS (Eco Management and Auditing Scheme) on 
organisaatioille tarkoitettu vapaaehtoinen ympäris-
tönhallinta- ja auditointijärjestelmä. EMAS edellyt-
tää ympäristöjohtamisjärjestelmää ja ulkopuolisen 
EMAS-todentajan hyväksymän EMAS-selonteon jul-
kaisua.

FSC® (Forest Stewardship Council®) on metsätuotteiden 
vastuullisuussertifikaatti, joka varmistaa, että metsiä 
hyödynnetään ympäristöä ja ihmisoikeuksia kunnioit-
taen.

ISO 9001 on kansainvälinen laadunhallintajärjestelmäs-
tandardi. Se asettaa vaatimukset organisaation laa-
dunhallintajärjestelmälle.

ISO 14001 on kansainvälinen ympäristöjärjestelmästan-
dardi. Se tarjoaa työkaluja ympäristöasioiden hallin-
taan ja ympäristönsuojelun tason parantamiseen. 

ISO 45001 on kansainvälinen työterveyden ja turvalli-
suuden johtamisjärjestelmässä sovellettu standardi. 
Sen tavoitteena on parantaa työntekijöiden terveyttä 
ja turvallisuutta, vähentää työpaikkojen riskejä sekä 
luoda terveellisempiä ja turvallisempia työolosuhteita.

ISO 50001 on kansainvälinen energiahallintajärjestelmiä 
käsittelevä standardi. Se ohjaa organisaatioita kestä-
vämpään energiankäyttöön. 

Kiintoaine on jäteveden sisältämää, kiinteässä olomuo-
dossa olevaa orgaanista tai epäorgaanista ainetta. 
Kiintoainetta voivat olla jäteveden sisältämät kuidut, 
pigmentit tai biologisessa jätevedenpuhdistuksessa 
syntyvä bioliete. 

Metsäsertifiointijärjestelmä sisältää standardit, 
ohjeet ja säännöt ohjaamaan metsien hyvää hoitoa 
ja käyttöä sekä puun alkuperän todentamista ja ser-
tifiointimenettelyä. Metsäsertifioinnissa puolueeton 
osapuoli antaa kirjallisen todistuksen siitä, että toi-
minta sertifioinnin kohteena olevassa metsässä on 
asetettujen ohjeiden ja sääntöjen mukaista. Järjestel-
miä on useampia ja käyttö vaihtelee maantieteellisesti. 

Sanasto
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NO
x
 eli typen oksidit muodostavat veden kanssa happoja 
ja kuuluvat näin happosateiden aiheuttajiin. Happosa-
teet happamoittavat maaperää ja vesistöjä. Typpiyh-
disteet aiheuttavat lisäksi vesistöjen rehevöitymistä. 
Typen oksideja vapautuu muun muassa liikenteestä, 
energiantuotannosta ja teollisuudesta.

PDCA (Plan, Do, Check, Act) on jatkuvan parantamisen 
toimintamalli: Plan-Suunnittele, Do-Toteuta, Che-
ck-Varmista, että suunnitelma saatiin toteutettua, 
Act-Toteuta korjaavat toimenpiteet. Korjaukset joh-
tavat uuteen sykliin eli siirrytään seuraavan kierrok-
sen Plan-vaiheeseen. Mallissa kehittäminen nähdään 
spiraalina, jonka jokaisen kierroksen jälkeen ollaan 
lähempänä tavoitetta.

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Cer-
tification Schemes) -merkillä osoitetaan, että tuot-
teeseen on käytetty kestävästi hoidetuista metsistä 
peräisin olevaa puuta. Sen avulla voidaan varmistua 
tuotteen vastuullisuudesta ja alkuperästä.

Pigmentit ovat jauhemaisia epäorgaanisia aineita, esi-
merkiksi kaoliinia tai kalsiumkarbonaattia. Pigmenttejä 
käytetään paperin täyte- ja päällystysaineina.

Ravinteet typpi (N) ja fosfori (P) ovat kasveille ja eläimille 
välttämättömiä alkuaineita. Liian suuret määrät aiheut-
tavat kuitenkin vesistöjen rehevöitymistä. Typpeä ja 
fosforia esiintyy myös puussa.

Satunnaispäästö on vakava, äkillinen häiriöpäästö, joka 
voi johtaa haitallisiin ympäristövaikutuksiin tehtaan 
ulkopuolella tai luparajojen ylitykseen. 

SO
2
 eli rikkidioksidi muodostaa veden kanssa rikkihapo-

ketta ja edelleen rikkihappoa. Ilmaan päästessään se 
synnyttää happamia sateita, joista seuraa maaperän 
ja vesistöjen happamoitumista. Rikkidioksidia syntyy 
esimerkiksi fossiilisia polttoaineita poltettaessa.

Ultrasuodatus on kalvosuodatusmenetelmä, joka erot-
taa suurimolekyyliset yhdisteet pienimolekyylisistä.

WACC on painotettu keskimääräinen pääomakustannus.
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Sappi on maailman johtava kestävien puukuitu-
tuotteiden ja -ratkaisujen tuottaja, jonka valikoi-
miin kuuluu liukosellu, paino- ja kirjoituspaperit, 
pakkaus- ja erikoispaperit, irrokepaperit, biomate-
riaalit ja bioenergia. Koska käytämme raaka-ainee-
namme uusiutuvaa puuta, on vastuullisuus kes-
kiössä kaikessa mitä teemme. 

Kaikilla Sappi Europen tehtailla on FSC®- (Forest 
Stewardship Council®) ja PEFC (Programme for the 
Endorsement of Forest Certifi cation) -standardien 
mukainen puun alkuperäketjun sertifi ointi. Pape-
rimme tuotetaan tehtailla, jotka ovat ISO 9001-, 
ISO 14001-, ISO 50001- ja ISO 45001 -sertifi oituja. 
Viisi Euroopan kymmenestä tehtaastamme on 
EMAS-rekisteröity.

Sappi Europe on osa Sappi Limitediä (JSE). Sappi 
Limited on maailmanlaajuinen yhtiö, jonka pää-
konttori sijaitsee Etelä-Afrikan Johannesburgissa. 
Yhtiöllä on 12 500 työntekijä ja 19 tuotantoyksik-

köä kolmella mantereella yhdeksässä maassa. 
Sappin 37 myyntikonttoria palvelevat asiakkaita 
yli 150 maassa eri puolilla maailmaa. Sappista saa 
lisätietoja osoitteesta www.sappi.com.

Inspecta Sertifi ointi Oy on akkreditoituna toden-
tajana (FI-V-0001) tarkastanut Sappi Finland Ope-
rations Oy Kirkniemen tehtaan ympäristöjärjes-
telmän ja EMAS-selonteon tiedot. Tarkastuksen 
perusteella on todettu 2022-04-12, että ympä-
ristöjärjestelmä ja EMAS-selonteko täyttävät EU:n 
EMAS-asetuksen (EY) N:o 1221/2009 vaatimukset.

Kirkniemen paperitehtaan EMAS-ympäris-
töselonteko julkaistaan suomeksi ja englan-
niksi. EMAS-ympäristöselonteko on saatavana 
PDF-muodossa Sappin verkkosivuilla osoitteesta 
www.sappi.com. Palautteen ja kysymykset pyy-
dämme lähettämään ympäristöpäällikölle osoit-
teeseen Kirsi.Tuominen@sappi.com tai soittamaan 
hänelle numeroon 010 464 2116.

Sappi Europe
Kirkniemen tehdas
Pikkukyläntie 8
08800 Lohja

Puh. 010 464 2999
www.sappi.com
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