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The Paper

Multicopy Zero
— paperi hyvällä asialla

Miten ja miksi Stora Enso on 
kehittänyt paperin, joka auttaa 
pienentämään hiilijalanjälkeä.



Hiilineutraalius tarkoittaa, että tuotteen 
kasvihuonekaasupäästöt ovat nolla. 
Suurin osa tutkijoista on yhtä mieltä 
siitä, että ilmaston lämpeneminen 
johtuu pääasiassa ihmisen toiminnasta, 
joka lisää kasvihuonekaasujen määrää 
ilmakehässä. Hiilidioksidi (CO2) on yksi 
merkittävimmistä kasvihuonekaasuista.

Yritykset pyrkivät yhä pontevammin 
lievittämään ilmaston lämpenemiseen 
liittyviä riskejä, kuten tulvia, kuivuutta, 
biotooppien romahtamista ja satojen 
heikentymistä.
 
Siksi Stora Enso on kehittänyt laadukkaan 
hiilineutraalin paperin, Multicopy Zeron.

Paperi: Multicopy Zero, 160 g/m2 
Multicopy, Multicopy Zero ja Multicopy Presentation ovat Stora Enson rekisteröityjä tuotemerkkejä

Mitä hiilineutraalius tarkoittaa?

Multicopy Zero – hiilineutraali paperi

Multicopy Zero on laadukas hiilineutraali paperi, joka 
sopii kaikkiin toimistolaitteisiin. Sen valinta toimiston 
paperiksi auttaa pelastamaan planeettamme paperiarkki 
kerrallaan.  

Seuraavilla sivuilla kerrotaan, miten Multicopy Zerosta on 
saatu hiilineutraali ja miten hiilineutraalius auttaa suurta 
ihmismäärää eri puolilla maailmaa.
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Päästöoikeuksia mitataan hiilidioksiditonneissa, joiden 
pääsy ilmakehään on estetty. Niitä myönnetään projekteille, 
joiden päästövähennykset on todennettu riippumattomalla 
tieteellisellä tutkimuksella. 

Päästöoikeuksia voidaan myydä kansainvälisillä markkinoilla. 
Näin saadaan tuloja kestävään teknologiaan perustuville 
projekteille ja parannetaan niiden kilpailukykyä halvempiin ja 
saastuttavampiin vaihtoehtoihin nähden. 

Ostajia ovat yritykset, yhteisöt tai valtiot, jotka tarvitsevat 
päästöoikeuksia kompensoimaan oman toimintansa 

aiheuttamia päästöjä. Kun ostettujen päästöoikeuksien määrä 
vastaa omaa päästötasoa, kyseiset toimijat voivat oikeutetusti 
sanoa olevansa hiilineutraaleja.
Periaatteessa päästökompensaatiossa on kyse päästöjen 
ulkoistamisesta. Päästöoikeuksien ostajat tukevat projekteja, 
jotka tekevät päästövähennykset heidän puolestaan. 
Järjestelmä on erittäin tehokas, ja sillä on välitön vaikutus 
ostajan päästötavoitteisiin. Päästökompensaatio on 
myös molemmille osapuolille vahva kannustin päästöjen 
vähentämiseen teknisillä innovaatioilla.

Koska päästökompensaation vaikutukset ovat 
välittömiä ja hyvin mitattavissa, kyseessä on 
yrityksen brändin kannalta arvokas asia.  
Brändin liikearvo kasvaa ja tuo monelle yritykselle 
merkittävän kilpailuedun.

Mitä päästöoikeuksilla tarkoitetaan? 

Päästökompensaatio 
päästökaupan avulla

Päästötonnin kompensointi tarkoittaa, 
että ilmakehään pääsee tonni 
vähemmän hiilidioksidia kuin ilman 
kompensointia. Kun päästöoikeus on 
ostettu, se poistuu järjestelmästä, eikä 
sitä voi myydä tai kaupata uudelleen. 
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Olemme ostaneet päästöoikeuksia Kiinassa, Vietnamissa ja Saharan 
eteläpuolisessa Afrikassa kolmelta globaalilta projektilta, jotka 
vähentävät hiilipäästöjä. Näin kompensoimme kaikki Multicopy 
Zeron tuotannosta ja jakelusta syntyvät päästöt.  
Seuraavilla sivuilla esittelemme lyhyesti hiilineutraaliuden taustalla 
olevia prosesseja.

Multicopy Zero 
– paperi hyvällä asialla

Kattava arviointi

Multicopy Zeron tuotannossa ja jakelussa huo-
mioon otetut hiilipäästöt kattavat paperin koko 
elinkaaren – metsästä paperitehtaalle ja käyttäjälle. 
Arvioinnissa käytetyt menetelmät perustuvat tie-
teeseen, ja tulokset on todennettu riippumattoman 
tahon tarkastuksessa. 

Sivutuotteina terveyttä ja hyvinvointia

Multicopy Zeron päästöoikeudet on hankittu 
kolmelta kansainväliseltä kompensaatioprojektilta, 
jotka täyttävät tiukat kansainväliset 
standardit. Projektit on voitu toteuttaa 
päästökauppajärjestelmän ansiosta, ja ne tarjoavat 
paikallisille ihmisille verrattomia etuja sen lisäksi, 
että päästöt poistuvat tai vähenevät. 

Multicopy Zeron tuotannossa ja  
jakelussa huomioon otetut  
hiilipäästöt kattavat paperin  
koko elinkaaren – metsästä  
paperitehtaalle ja käyttäjälle.



Natural 
Capital 
Partners
Natural Capital Partners (NCP) on kansainvälinen 
resurssikeskittymä yrityksille, kunnille ja valtioille, joiden 
tavoitteena on kestävän kehityksen mukainen toiminta. 
NCP:llä on tällä hetkellä projektikumppaneita 33 maassa. 
Asiakkaita opastetaan saavuttamaan CarbonNeutral®-
sertifiointi, joka on globaalin hiilineutraaliusstandardin, 
The CarbonNeutral Protocolin mukainen sertifikaatti.

NCP on hiilipäästöjen vähentämisen ja kompensoinnin 
puolesta toimivan globaalin ICROA-järjestön jäsen ja toimii sen 
parhaiden käytäntöjen mukaisesti. Avoimuus ja objektiivisuus 
todetaan vuosittain riippumattoman osapuolen tekemässä 
tarkastuksessa.

CarbonNeutral® 

– kestävän kehityksen tunnus

CarbonNeutral®-tunnus todistaa, että Multicopy Zero on 
hiilineutraali kansainvälisen, tieteelliseen tutkimukseen 
perustuvan CarbonNeutral® -protokollan mukaisesti. 
Tunnus on merkki siitä, että hiilineutraaliuden taustalla olevat 
kompensoinnit ja laskelmat ovat luotettavia. 
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Ongelma 1
1,3 miljardia ihmistä on tällä hetkellä ilman sähköä. 
Energianlähteenä käytetään pääasiassa kiinteitä polttoaineita. 
Polttoaineen hankinta vie monesti suuren osan perheen 
tuloista. Joissakin maailman osissa se on johtanut myös 
vakaviin metsäkatoihin. Kun puuta poltetaan sisätiloissa, 
asukkaat altistuvat hiilihiukkasille. Altistus aiheuttaa vuosittain 
4,3 miljoonaa ennenaikaista kuolemaa.

Ongelma 2
Yli 600 miljoonalta ihmiseltä puuttuu puhdas vesi, ja 
vedenhakumatkat ovat pitkiä. Veden puhdistamiseksi se on 
yleensä keitettävä. Sekin saastuttaa sisäilmaa ja kuluttaa 
metsiä. Puhtaan veden puute on maailmanlaajuisesti yksi 
pahimmista lapsikuolleisuuden syistä.

Puhtaan veden ja turvallisen, edullisen energian puutteesta 
johtuvat kuolemat, kärsimykset ja ympäristövahingot ovat 
ohjanneet meitä valitsemaan kolme projektia, jotka ovat 
onnistuneet lievittämään näitä valtavia haasteita.

Päästökompensaatio- 
projektimme
Stora Enso kompensoi Multicopy Zeron 
päästöt ostamalla päästöoikeuksia 
kolmelta kansainväliseltä kompensaa tio - 
projektilta. Kaikki kolme projektia ovat 
tiukkojen kansainvälisten standardien 
mukaisia (VCS* ja Gold Standard**),  
ja valinta on tehty projektien mitattavissa 
olevien ja köyhyyttä vähentävien tulosten 
perusteella. Projekteissa on lisäksi  
tartuttu onnistuneesti kahteen  
akuuttiin ongelmaan:

* Verified Carbon Standard (VCS) on laaja, maailmanlaajuinen standardi vapaaehtoisille hiilikompensaatioprojekteille. Kansainvälisten 
ympäristöorganisaatioiden vuonna 2006 perustama standardi varmistaa, että päästöoikeudet ovat todellisia, mitattavia, pysyviä, 
objektiivisesti todennettavia ja jäljitettävissä. Avoimuuden saavuttamiseksi kaikki hyväksytyt projektit rekisteröidään VCS:n verkkorekisteriin.

** Gold Standard on ensiluokkaisten päästöoikeuksien globaali tuotemerkki, toisin sanoen päästöoikeudet ovat peräisin projekteista, 
jotka vähentävät hiilipäästöjä tuntuvasti. Sertifikaatit myöntää kansainvälinen voittoa tavoittelematon organisaatio, ja kaikki myönnetyt 
päästöoikeudet ovat riippumattoman osapuolen todentamia. Avoimuuden saavuttamiseksi kaikki hyväksytyt projektit rekisteröidään Gold 
Standard -verkkorekisteriin.
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Erikokoiset yhteisöt saavat porakaivosta jopa miljoona litraa 
puhdasta juomavettä vuodessa.

Kuva: Natural Capital Partners

Tehokas infrastruktuuri veden hankinnalle
Saharan eteläpuolinen Afrikka*

Yksi kompensaatioprojekteistamme Afrikassa tarjoaa 
Malawissa, Ugandassa, Ruandassa ja Eritreassa 
puhdasta vettä maaseutuyhteisöille nostamalla pohjavettä 
rikkoutuneista porakaivoista teräksisten pystyputkien avulla. 
Pohjavesi aiheuttaa pintavettä vähemmän terveysriskejä ja 
on pysyvämpi vesilähde.

Koska vettä ei tarvitse keittää, polttopuuta tarvitaan 
vähemmän. Tämä vähentää myös metsien hävittämistä ja 
sisäilman saastumiseen liittyviä terveysriskejä. Veden ja 
polttoaineen keräämiseen, joka on perinteisesti ollut  
naisten tehtävä, kuluu myös vähemmän aikaa. 

Terveysvaikutukset ovat merkittäviä. Pelkästään Ugandassa, 
jossa projekti tuottaa vettä kymmenestä porakaivosta 
5700 ihmisen tarpeisiin, on estetty arviolta keskimäärin 
100 ripuliin sairastumista ja kuusi kuolemaa vuosittain.
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Aurinkokeittimet 
Danjiang-joki, Kiina**

Yhdellä Kiinan köyhimmistä alueista noin 100 000 
kotitaloutta on voinut korvata perinteisen hiilipolttoisen hellan 
aurinkokeittimellä paikallisen kompensaatioprojektimme 
ansiosta. 

Pinta-alaltaan 1,7 m2:n lautanen keskittää auringonvalon ja 
kohdistaa energian keskellä olevaan kattilaan. Polttoaineen 
kulutus ja sisäilman saastuminen vähenevät merkittävästi 
lähes ympäri vuoden, samoin laskevat kotitalouksien 
lämmitys- ja ruoanlaittokulut. 

Laitteet valmistetaan Kiinassa ja projekti on luonut 180 
pysyvää työpaikkaa. Päästöoikeuksien myynnistä saatavien 
tulojen ansiosta aurinkokeittimiä voidaan jakaa ilmaiseksi 
pienituloisille perheille.

Kuva: Natural Capital Partners

Aurinkokeittimet on suunniteltu hyödyntämään 
paikallisia, aurinkoisia sääolosuhteita.



12 — Multicopy Zero – paperi hyvällä asialla

Projekti tuo asukkaiden käyttöön ilmaisen, uusiutuvan ja  
puhtaan energianlähteen ruoanlaittoa ja valaistusta varten.

Kuva: Natural Capital Partners

Biokaasun pientuotanto
Vietnam**

Vietnamin 53 maakunnassa on asennettu lukuisia biokaasun 
pientuotantolaitteistoja kotitalouksiin ja pienille karjatiloille. 
Kompensaatioprojekti tarjoaa maaseudun perheille edullista 
energiaa ja vähentää hiilipäästöjä huomattavasti. 

Innovatiivisen teknologian laajempi käyttöönotto tarkoittaa, 
että polttopuun ja kerosiinin käytöstä voidaan luopua 
asteittain. Projektissa on asennettu yli 158 000 biokaasun 
tuotantolaitteistoa eri puolille maata. 

Koska kotitalouksilta säästyy rahaa, joka muuten kuluisi 
kiinteisiin polttoaineisiin ja kemiallisiin lannoitteisiin, projektilla 
on jo ollut merkittävä vaikutus maaseudun perheiden 
taloustilanteeseen.
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Integroitu prosessi sellusta paperiksi

Sellu ja paperi tuotetaan samassa tehtaassa. Näin vältetään 
kuljetukset ja säästetään valtavasti energiaa.

Ylijäämäenergian tehokas käyttö

Paperitehtaan ylijäämäenergia käytetään paperin 
valmistukseen, joten tehdas on omavarainen lämmön suhteen. 
Kun ylijäämälämpö käytetään sähköntuotantoon, noin 
40 prosenttia kokonaistarpeesta voidaan tuottaa sisäisesti.

 SE/011/01

Tärkeitä tietoja Multicopy Zerosta

Noin 95 prosenttia tuotannossa käytettävästä energiasta 
saadaan biopolttoaineista ja loput ilmastoneutraaleista 
lähteistä. Raaka-aineet ovat peräisin korkeintaan 
100 kilometrin etäisyydeltä tehtaasta. Sellu pumpataan 
suoraan paperikoneeseen ilman kuljetusta ja käsittelyä.

Koko prosessi on 
ympäristön puolella
Hiilipäästöjen kompensointi on tärkeä tekijä, jonka avulla Multicopy Zerosta 
on saatu ympäristömerkkien arvoinen, ainutlaatuinen toimistopaperi. 
Ympäristövaikutusten ajattelu alkaa kuitenkin jo paljon ennen kuin sellu 
ajetaan paperikoneeseen.

Tietoisku: raaka-aineet

Multicopy-paperi valmistetaan Nymöllan paperitehtaalla pelkistä 
uusiutuvista raaka-aineista. Emme siis käytä sademetsistä 
tai vuoristoista peräisin olevaa puuta. Suurin osa raaka-
aineestamme saadaan metsien harvennushakkuista eteläisestä 
Ruotsista sekä paikallisten sahojen sahanpurusta 100 kilometrin 
säteellä paperitehtaasta, joten kuljetusten ympäristövaikutukset 
ovat erittäin pienet. 

Jäljitettävyys on tärkeää
Tarkkailemme puun alkuperää jäljitysjärjestelmän avulla. 
Jäljitettävyys on Stora Enson tärkein keino varmistaa, että 
raaka-aineet ovat laatuvaatimustemme mukaisia. Nymöllan 
paperitehtaalla on FSC®:n ja PEFC™:n alkuperäsertifikaatti, ja 
Multicopy-paperia on saatavilla FSC®-merkittynä.



Multicopy Zero
– menestystiimin tähti

Uutuus!
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Multicopy Zero

Monikäyttöinen ja laadukas paperi,  
jonka tulostusominaisuudet ja  
ympäristömerkit ovat huippuluokkaa.

• Hiilineutraali – valmistuksen ja jakelun päästöt on 
kokonaan kompensoitu

• Huipputason ympäristömerkit

• Luotettava ja yhtenäinen tulostusjälki

• Täysin klooriton (TCF)

• Pakkausmateriaali on täysin kierrätettävää

Multicopy

Ympäristöystävällinen ja laadukas  
paperi kaikkiin toimistolaitteisiin. 
Erinomainen ajettavuus ja tulostusjälki.

Multicopy Zerolla ja tuoteperheen kahdella muulla tuotteella 
on monia ainutlaatuisia ominaisuuksia. Multicopy Zeron 
valitseminen on helppo tapa vähentää CO2-päästöjä ja 
saavuttaa yrityksen ympäristötavoitteet.

Multicopy Presentation

Sileäpintainen ja laadukas  
paperi kaikkiin toimistolaitteisiin. 
Tarkkaan ja selkeään väritulostukseen. 
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by Stora Enso

storaenso.com/multicopy

Multicopy Zero
– paperi hyvällä asialla

Miten ja miksi Stora Enso on kehittänyt paperin, joka 
auttaa pienentämään hiilijalanjälkeä


