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Stora Enson ja Sulapacin ympäristöystävällinen pilli markkinoilla, tuotteella on jo 
useita asiakkaita 
 
 
Stora Enso ja Sulapac ovat kehittäneet uusiutuvan ja biohajoavan pillin torjuakseen maailmanlaajuista 
muovijäteongelmaa. Käytettävyydeltään ja ominaisuuksiltaan perinteistä pilliä vastaava uutuus on tuotu 
ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja etsivien brändien ja kuluttajien saataville. 
 
Ensimmäisten joukossa tuotteen on ottanut käyttöön Finnair, joka korvaa sillä muovi- ja paperipillit loungeissaan 
Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Muita asiakkaita ovat muiden muassa ruokalähettipalvelu Wolt, 
alkoholijuomayhtiö Altia, Hotel St. George ja vegaanikahvila Kippo. Näitä kaikkia eri alojen toimijoita yhdistää 
halu olla vastuullisuuden eturintamassa. Kuluttajat puolestaan voivat tammikuusta 2020 alkaen ostaa pillejä 
Verkkokauppa.comista sekä kompostoituviin astioihin, ruokailuvälineisiin ja pakkauksiin erikoistuneesta 
Biofutura.com -verkkokaupasta.  
 
”Tuotteemme on vastuullinen ja käytettävyydeltään ylivertainen, ja tällaiselle on selkeästi kova kysyntä. Pilli on 
muiden Sulapac-tuotteiden tapaan täysin mikromuoviton. Suunnittelussa on jäljitelty luontoa: jos pilli sattuisi 
päätymään mereen, se hajoaa yhtä nopeasti kuin koivunlehti, ekosysteemiä vahingoittamatta”, kertoo Sulapacin 
toimitusjohtaja Suvi Haimi.  
 
Pillissä on hyödynnetty Sulapacin materiaali-innovaatiota, jolle on haettu patenttia. Pääraaka-aineina käytetään 
uusiutuvia materiaaleja, kuten puuta ja kasvipohjaisia sidosaineita. Sulapacin mukaan materiaali on 
mikromuoviton ja täysin biohajoava. Pilli soveltuu nykyisiin jätehuoltojärjestelmiin, ja se on suunniteltu 
kierrätettäväksi teollisessa kompostoinnissa. 
 
”Muovipillejä valmistetaan ja kulutetaan viikoittain miljardeja kappaleita, ja niistä syntyvä jäte päätyy usein 
meriin. Tällä uusiutuvalla ja biohajoavalla materiaalilla voidaan korvata fossiilipohjaisia materiaaleja ja vähentää 
muovijätettä. Sulapacin kanssa voimme tutkia uudenlaisia innovatiivisia ja skaalautuvia materiaaleja ja laajentaa 
uusiutuvien ratkaisujen tarjontaamme”, sanoo Stora Enson yritysyhteistyöstä vastaava johtaja Marcus Dehlin. 
 
Pillit tulevat saataville ensin Euroopassa ja myöhemmin myös maailmanlaajuisesti. Ne valmistetaan nykyisillä 
muovipillien tuotantolinjoilla. 
 
 
Lisätietoja: 
 
Suvi Haimi 
toimitusjohtaja, Sulapac 
puh. 044 029 1203 
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SULAPAC LTD 

Sulapac® on puupohjainen materiaali-innovaatio, joka biohajoaa täysin, eikä jätä mikromuovia jälkeensä. Sulapac on 
suunniteltu vastaamaan kiertotalouden edellytyksiin ja on turvallinen niin ihmisille kuin ympäristöllekin. Uniikkina ja 
laadukkaana materiaalina Sulapac on monen vastuullisuuteen panostavan premium-brändin valinta. Sulapac tekee muovin 
korvaamisen helpoksi, sillä sitä voi työstää olemassa olevissa muovinvalmistuslinjastoissa. Yrityksen perustivat Suvi Haimi ja 
Laura Tirkkonen-Rajasalo vuonna 2016.  

Liity missioomme pelastaa maailma muoviroskalta! www.sulapac.com 

 
STORA ENSO OYJ 
 
Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen 
toimittaja osana biotaloutta. Uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voidaan 
huomenna valmistaa puusta. Konsernin palveluksessa on noin 26 000 henkilöä yli 30 maassa. Vuonna 2018 liikevaihtomme 
oli 10,5 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm 
AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään kauppaa Yhdysvalloissa. storaenso.com 

 


