












































Ohkopainopaperi 
on erikoispainopaperia.

Se on tavanomaista paino-
paperia ohuempaa, kevyttä 

ja helposti taiteltavaa. 
Lisäksi ohkopainopaperin 

tulee olla kestävää ja 
läpinäkymätöntä.

Ohkopainopaperia 
käytetään erityisesti 

katalogeissa ja uskonnollisessa 
kirjallisuudessa kuten virsi-

kirjoissa. Tervakosken tehtaalla 
tuotetusta ohkopainopaperista 

95 % päätyy vientiin, 
yli 60 maahan.
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OHKOPAINOPAPERI

Ohkopainotuotteita voit tavata esimerkiksi uskonnollisessa 
kirjallisuudessa; raamatuissa, virsikirjoissa ja koraaneissa 
sekä lääkepurkin mukana tulevissa tuoteselosteissa.

Samasta määrästä raaka-ainetta saadaan 
enemmän ohkopainopaperia kuin 
tavanomaista painopaperia

Ohkopainopaperille painetuista kirjoista tulee 
tavanomaisiin kirjoihin verrattuna kevyempiä, 
mikä vähentää kuljetuksen ja varastoinnin 
ympäristökuormitusta. Ohkopainopaperille painettuun 

kirjaan tai katalogiin saadaan 
mahdutettua enemmän sivuja 
kuin tavanomaiselle paperille 
painettuun kirjaan.
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Ohuella ja 
kevyellä ohko-

painopaperilla korvataan 
paksumpia ja painavampia 

paperilaatuja, 
kuten esimerkiksi 

kopiopaperia.

Nimitys ohkopainopaperi juontaa paperin ominaisuuksiin: 
ohkainen ja kevyt paperi. Nämä samat ominaisuudet ovat tämän 
erikoispainopaperin etuja: ohkopainopaperi on erityisen ohutta 
ja kevyttä, mutta silti kestävää. Ohkopainopaperi on myös 
helposti taiteltavaa ja siinä on hyvä painettavuus.

Suomen Tervakosken paperitehtaalla valmistet-
tavan ohkopainopaperin erityisominaisuus 
on sen läpäisemättömyys eli opasiteetti: 
vaikka paperi on hyvin ohutta, sille 
painettu teksti on helposti luettavissa 
paperin molemmilta puolilta, ilman, 
että teksti kuultaa sivun läpi. Jos 
normaalia paperia ohennettaisiin 
ohkopainopaperia vastaavasti, siitä 
tulisi läpinäkyvää. 

Esimerkki mänty

40 %

25–30 %25–30 %

5 % selluloosaa

hemi-
selluloosaa

ligniini

muut aineet

Ohkopainopaperi on valmistettu KEMIALLISESTA 
MASSASTA, jossa puuaineksen selluloosa on 
irrotettu kokonaan muusta puuaineksesta. 

Tällainen kemiallisesta massasta valmistettu 
paperi ei kellastu ajan myötä, sillä siitä on 

poistettu kellastumista aiheuttava puun 
sidosaine, ligniini.

PUUAINEEN KOOSTUMUS

Selluloosa on rakenneaineena useimpien kasvien 
soluseinissä ja täten maailman yleisin luonnossa 
esiintyvä orgaaninen polymeeri, kuidun pää-
komponentti, sekä paperiteollisuuden pääraaka-aine. 
Puun kuiva-aine koostuu pääosin selluloosasta, hemi-
selluloosasta sekä ligniinistä. Näiden lisäksi esiintyy 
vähäisiä määriä uuteaineita kuten pihkaa, hartseja 
sekä epäorgaanisia aineita, yhteensä alle 5 % puun 
kuivapainosta. Koostumus vaihtelee puulajeittain. 



Ruuanlaittopaperin 
pääraaka-aine on sertifi oitu, 

uusiutuva puu. Puusta tehdään 
ensikuitusellua, joka jalostetaan 
edelleen ruuanlaittopaperiksi. 

Yhdestä kuutiosta puuta 
saadaan jopa 1000 rullaa 

leivinpaperia.

Suomalainen 
korkealaatuinen leivinpaperi 

on menestystarina maailmalla. 
SAGA leivinpaperia valmistetaan 

Metsä Tissuen Mäntän paperitehtaalla 
ja jopa 95 % paperista menee vientiin. 

Yhteensä paperia viedään noin 
70 maahan, joten voit törmätä 
suomalaiseen leivinpaperiin 

vaikkapa USA:ssa, Brasiliassa 
tai Filippiineillä. 



SE
LL

U

RUOANLAITTOPAPERIT
Paperin matka metsästä pakkaukseen on tarkasti 
valvottu kaikilla osa-alueilla. SAGA Leivinpaperit 
ja ruoanlaittotuotteet testataan monin eri tavoin 
ja tuotteet täyttävät useiden tunnettujen laatu- ja 
ympäristösertifi kaattien kriteerit.

Laadukkaan ruoanlaitto- ja leivinpaperin avulla koti- 
ja ammattikeittiöt voivat vähentää ruokahävikkiä sekä 
tiskaamiseen tarvittavaa vettä ja pesuainetta. 

Tiesitkö, että jos makaronilaatikkoa tai muuta vuokaruokaa 
tehdessä vuokaa ei vuorata leivinpaperilla, noin lusikallinen 
ruokaa jää kiinni vuokaan ja menee hukkaan? Vuodessa 
yhdeltä perheeltä jää syömättä noin 26 ruokalusikallista, 
mikä tarkoittaa kaikki suomalaiset perheet yhteenlaskettuna 
noin 65 miljoonaa lusikallista, eli 1,3 miljoonaa kiloa, 
hukkaan heitettyä ruokaa. Pienillä arjen teoilla on merkitystä. 

Ei sisällä 
fossiilisia ja 
uusiutumattomia 
raaka-aineita 
eli muovia tai 
alumiinia

Tuote on 
kehitetty ja 
se valmistetaan 
Suomessa

Mikronkestäviä ja soveltuvat 
myös pakastamiseen, mutta eivät 
paistamiseen, sillä eväspusseissa 
ei ole tarttumatonta pintaa

BIOHAJOAVA
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Valmistettu 
sertifi oidusta 

puusta, 
pääraaka-aineena 

ensikuitusellu 

Salkussa on mukana SAGA Eväspussi, 
joka soveltuu eväiden kääreeksi, ruoan käsittelyyn, 

säilytykseen, lämmitykseen, tarjoiluun ja vaikka biojätteen 
roskapussiksi. Vahva paperi kestää repeämättä, eikä tee 

ruoasta vetistä muovipussien tavoin. 























Mansikka on 
yksi suomalaisten suosikki-

marjoista. Kaupoissa ja toreilla 
näkee kuitenkin marjoja pakattavan 

pääasiassa muovisiin rasioihin. 
Mitä jos marjaostoksesi olisivatkin 

rasiaa myöten suomalaisesta 
luonnosta täysin muovitto-

massa aaltopahvi-
pakkauksessa?



TUOREMARJAPAKKAUS Kierrättämällä aaltopahvipakkaus 
saa uuden elämän. Lajittelulaitoksessa 
kierrätykseen viedyt pakkaukset 
paalataan. Paalit kuljetetaan teollisuuden 
raaka-aineeksi. Kierrätysprosessissa 
kartonkikuitu pestään irti muovista ja 
kuidusta valmistetaan uusia tuotteita, 
esimerkiksi pahvilaatikoita, hylsykartonkia 
tai muistivihkoja. Muovi pystytään 
kierrätysprosesseissa hyödyntämään 
energiana.

a

Aaltopahvirasia on 
saatavana useassa eri 
koossa ja sitä voidaan 
käyttää myös muiden 
tuotteiden pakkaamiseen.
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Aaltopahvinen
 rasia korvaa muovi-
pakkaukset – jopa 
integroitu kansi on 

mahdollista valmistaa 
aaltopahvista. 

Aaltopahvi 
on helppo 

litistää ennen 
kierrätystä.

Kuitupohjainen kartonki on 
hyvä materiaalivalinta marjojen 
säilyvyyden kannalta.  

Pakkaukseen voidaan 
painattaa kuvia näkyvyyden 
lisäämiseksi.

Stora Enson kotimainen EcoFreshBox-kartonkirasia 
on vastuullinen vaihtoehto mukaan otettaville 
irtomyyntirasioille, joilla on tärkeä rooli kotimaisten 
marjojen kesämyynnissä. Kartonkinen rasia korvaa 
muoviset marja- ja vihannesrasiat. Aaltopahvista 
valmistettuun rasiaan käytetään muun muassa uudenlaista 
kolmikerroksista pintakartonkia Stora Enson Oulun 
muunnetulta kartonkitehtaalta. Marjarasiat valmistetaan 
kokonaisuudessaan suomalaisesta havupuusta.



PureFiber-
salaattikulho valmistetaan 

muotoonpuristetusta 
puukuidusta. Uusiutuvan raaka-

aineen ja ympäristötehokkaan 
tuotantoprosessin ansiosta valmis- 

ja pikaruokaa voi syödä kuitu-
pakkauksesta hyvällä 

omatunnolla.



ELINTARVIKEPAKKAUS 
VALMISRUOALLE

KUITUPUUSTA

Olet varmasti nauttinut salaatin tai valmis-
ruoan kaupungilla tai matkan päällä astiasta. 
Kiinnititkö huomiota, mistä materiaalista 
ruokasi tarjoiluun käytetty astia oli valmistettu? 

Stora Enson PureFiber™ -tuotteet on valmistettu 
muotoonpuristetusta puukuidusta. Kuten nimikin kertoo, 
ne eivät sisällä lainkaan muovia. PureFiber -tuotteilla 
voidaan korvata lähes kaikki perinteiset muotoonpuristetut 
muovipakkaukset, kuten PE- ja PET-pakkaukset. Muotoiltuja 
PureFiber-kuitutuotteita voidaan valmistaa lähes mihin 
tahansa muotoon, missä nykyään käytetään muovia. 

Muotoonpuristettua kuituteknologiaa voidaan hyödyntää 
moniin eri käyttötarkoituksiin, kuten kertakäyttöisissä 
elintarvikepakkauksissa, muovittomissa kupeissa, 
kulhoissa, lautasissa ja kahvikuppien kansissa, 
yrttiruukuissa ja kasvien kasvatusalustoissa. 
Kuituteknologialla voidaan korvata muovi 
myös maatalouden sekä elektroniikka- ja 
kosmetiikkateollisuuden pakkauksissa.
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Kuitumateriaalista valmistetaan SALAATTIKULHO 
PURISTUSTEKNIIKALLA. Ensin raaka-ainekuitua (mitä 
kuitua?) liotetaan veteen, jolloin saadaan aikaiseksi 
hyvin hienoa kuitumassaa. Tämä hienojakoinen 
kuitumassa prässätään, eli puristetaan muottien 
avulla haluttuun muotoon. Lopuksi muotoon 
puristettu massa kuivataan, jolloin tuote 
saa lopullisen muotonsa. Syntyy 
saumaton, halutun mallinen, 
kevyt ja kestävä salaatti-
astia.

PureFiber-
materiaali mahdollistaa 
noin 75 % pienemmän 
hiilidioksidijalanjäljen 

verrattuna vaihtoehtoisiin 
pakkausmateriaaleihin, 

kuten muoviin.

Valmistetaan 
uusiutuvista 

raaka-aineista

Voidaan kierrättää 
keräyspaperin 

joukossa

Hyväksytty 
elintarvike-

kontaktiin

Merkittävästi pienempi 
hiilijalanjälki verrattuna 
vaihtoehtoisiin ratkaisuihin

75 %











Puupohjaisesta 
DuraSense-biokomposiitti-

materiaalista valmistettu purkki 
ja sen kansi ovat konkreettinen 

esimerkki siitä, miten uusituvalla 
puukuidulla voidaan korvata 

uusiutumatonta, fossiili-
pohjaista muovia. 
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KOMPOSIITTIPAKKAUS 
ELINTARVIKKEILLE 

Purkit tehdään 
pääosin kuusen 

KUTTERIN-
PURUSTA JA 
HAKKEESTA

Puukuitupohjainen DuraSense-biokomposiitista valmistetuissa tuotteissa muovia 
korvataan uudistuvilla puukuiduilla, joiden osuus on 20–50 % käyttökohteen 
vaatimuksista riippuen. DuraSense komposiitti sopii tuotteisiin, jotka valmistetaan 
ruiskuvalutekniikalla tai 3D-tulostamalla, kuten esimerkiksi huonekaluissa ja 
sisustustuotteissa, teollisissa komponenteissa tai arkisissa käyttöesineissä kuten 
leikkuulaudassa, henkareissa tai erilaisissa kahvoissa ja varsissa, vaikkapa 
hammasharjoissa, tiskiharjoissa tai juustöhöylän varressa.

sanomalehtipaperista 
DuraSense-biokomposiittia
valmistetaankin sanomalehti-
paperitehtaan kyljessä

Komposiitissa käytettyjen muovien alkuperä voi olla joko 
fossiilinen, kierrätetty uusiomuovi tai uudistuvista 
raaka-aineista johdettu. DuraSense-komposiitissa käytetyt 
bio-muovit eivät kilpaile ruokakasvien viljelyn kanssa.

tai sahauksen jäännösvirroista
hake ja puru murskataan 
puujauhoksi ja sekoitetaan 
muoviin

puukuitua muovia+

Markkinoiden 
vaatimukset ja 

odotukset suuntautuvat 
entistä enemmän 

biopohjaisiin vaihto-
ehtoihin.

Puukuitupohjainen 
biokomposiitti ei 

ole biohajoavaa tai 
kompostoituvaa, mutta 
se voidaan kierrättää ja 

uusiokäyttää. 

Biokomposiitti-
materiaali voidaan 

käsitellä uudelleen tai 
kierrättää materiaalina 

siten, että sen 
ominaisuudet säilyvät 

ennallaan. 



Kosmetiikka on 
totuttu pakkaamaan muoviin, 

mutta uusiutuvista materiaaleista 
valmistettujen innovatiivisten 
ratkaisujen kysyntä kasvaa 
jatkuvasti. Uusi kartonkinen 

kosmetiikkatuubi vastaa 
tähän haasteeseen.



KOSMETIIKKAPAKKAUS 
KARTONGISTA 

KUITUPUUSTA

Ilmastonmuutoksen torjunta ja pakkausten ympäristö-
vaikutusten pienentäminen on tärkeä painopistealue 
myös kosmetiikkabrändeille, jotka haluavat olla 
tämän muutoksen kärjessä. Stora Enson kartonkinen 
tuubi kauneudenhoito- ja henkilökohtaisen hygienian 
tuotteisiin vähentää fossiilisen muovin käyttöä 
uusiutuvilla materiaaleilla. Innovatiivinen, vähä-
hiilinen, uusiutuva vaihtoehto muovituubeille.

Stora Enson markkinoille tuoma kartonkinen 
kosmetiikkatuubi on uusi, ilmastoystävällinen vaihto-
ehto muovituubeille. Tuubin puristettava putkilo 
on valmistettu Stora Enson barrier-päällystetystä, 
rasvankestävästä kartongista, minkä ansiosta 
sitä voidaan käyttää ihovoiteiden pakkauksena. 

Kartonkinen 
putkilo vähentää 

muovin määrää 70 % 
verrattuna muovi-

putkiloon. 
Biokomposiitti-

materiaaleilla voidaan 
korvata myös tuubin 

muovinen pääty-
kappale ja korkki. 

M
U

U
TA

 P
U

U
ST

A


















