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Metso 
• Metso on kansainvälinen teknologia- ja palvelutoimittaja 

prosessiteollisuuden asiakkailleen kaivos-, maarakennus-, 
kierrätys-, massa- ja paperi-, voimantuotanto- sekä öljy- ja 
kaasualalla.  

• Metso syntyi, kun Valmet ja Rauma yhdistyivät 1.7.1999.  
• Metsossa työskentelee yli 30 000 osaajaa ympäri maailman. 
• Vuonna 2012 Metso-konsernin liikevaihto oli 7 504 miljoonaa 

euroa. 
• http://www.metso.com/ 

 
• Mika Viljanmaa, mika.viljanmaa@metso.com 
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Metallihihnakalanterointi* = uusi 
menetelmä paperin jälkikäsittelyyn 

• parantaa paperi- ja kartonkiteollisuuden materiaalitehokkuutta 
• tuottaa sileämpää paperia ja kartonkia kuin perinteinen 

kalanterointi 
  parantaa paperipinnan ja painojäljen laatua 
• valmistukseen kuluu 3–10 prosenttia vähemmän kuituraaka-

ainetta 
• vähentää energiankulutusta ja tehostaa tuotantoa 
 
*Kalanteri on paperikonelinjan osa, jossa muokataan paperin paksuutta, karheutta tai kiiltoa. 
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Tulokset 

• Metallihihnakalanteroinnin tuoman parantuneen jäykkyyden 
ansiosta maitotölkin painoa voidaan vähentää tuntuvasti 280 
grammasta neliömetriltä 265 grammaan.  

  
• Kuinka paljon enemmän maitotölkkejä voidaan tällä 

kalanterointimenetelmällä tuottaa samasta määrästä raaka-
ainetta, jos sitä kertyy 300 000 tonnia vuodessa?  
= 728 000 000 tölkkiä enemmän   
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Ennen Uudella menetelmällä 

Tölkin g/m2 280 265 

Tuotantokapasiteetti 
m2/vuosi 

1 071 000 000 1 132 000 000  

Valmistettavien 
maitotölkkien määrä 
vuodessa  

12 857 000 000  13 585 000 000  

Ero valmistusmäärässä 
vuodessa 

728 000 000  

Saavutettavat hyödyt valmistusmäärissä 
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Mitä voidaan tehdä 728 miljoonalla 
maitotölkillä? 
 

• Kalanteroinnilla säästettävä 
kartonkimäärä muodostaa 
peräkkäisinä maitotölkkeinä: 

• 173 000 kilometriä pitkän jonon 
• 4,3-kertaisen matkan maapallon 

ympäri 
• Yli 17 kertaa Pietarin ja Vladivostokin 

välisen matkan.   
•  Niin paljon materiaalia menee 

hukkaan kun ei käytetä 
metallihihnakalanterointia.  
 

      6 

Toimenpiteistä tuloksiin – Case Metso 
 



Metallihihnakalanterointi 
säästää materiaalia ja 
parantaa laatua 
Yhteenveto 

Case Metso Oyj 
 



      8 

Säästöä kalanteroinnilla  
• Metallihihnakalanterointi on valmistettavan 

paperin jälkikäsittelyyn liittyvä prosessi, jossa 
muokataan paperin paksuutta, karheutta tai 
kiiltoa. 

• Menetelmällä vähennetään kustannuksia ja 
paperin pintaominaisuudet (sileys, kiilto) 
paranevat huomattavasti. 

• Menetelmällä saavutetaan 3 -10 prosentin 
säästö kuitumateriaalien käytössä. 

• Parantuneen jäykkyyden ansiosta maitotölkin 
painoa voidaan vähentää tuntuvasti 280 
grammasta neliömetriltä 265 grammaan.  
 728 miljoonaa maitotölkkiä enemmän 
vuodessa.  
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