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Kuitukangas monikymmenkertaistaa puun arvon 
  

SharpCell Oy tekee Iitin Kausalassa selluloosasta paperia, 

jonka markkinat kasvavat jatkuvasti. Huippulaatuisesta fluff-

sellusta ja sideaineesta koostuva kuitukangas eli kuiva- 

paperi on tuote, jota tarvitaan esimerkiksi servieteissä, 

kattausliinoissa ja naisten terveyssiteissä.  

SharpCell Oy on Valkeakoskella pääpaikkaansa pitävän 

Hypap Oy:n täysin omistama tytäryhtiö. Hypap taas on 

kolmen veljeksen eli Pekka, Risto ja Raimo Pollarin jo 

vuodesta 1981 lähtien toiminut perheyritys.  

”Ostimme vuonna 2012 Kausalasta konkurssiin menneen 

Lacell Oy:n kuitukangastehtaan. Tuotanto alkoi tehtaalla 

saman vuoden lokakuussa”, kertoo Risto Pollari. 

”Työntekijöitä on 24. Tehdasta ajetaan ympäri vuorokauden 

kolmessa vuorossa viitenä päivänä viikossa.” 

 Raaka-aineena huippusellu 

Konkurssipesän myötä SharpCell sai haltuunsa yhden 

maailman moderneimmista kuitukangaskoneista. Laitoksen 

vuosituotantokapasiteetti on nykyisellään maksimissaan 

noin 8 000 tonnia korkealuokkaista kuitukangasta. 

Emoyhtiö Hypap Oy käyttää siitä omaan tuotantoonsa noin 

1 000 tonnia. Loput myydään jatkojalostajille ympäri 

maailmaa. 

”Olemme ainoa lateksipontatun kuitukankaan valmistaja Suomessa”, kertoo SharpCellin 

myyntipäällikkö Pekka Kesti. ”Se on kuitukangasta, josta 90 prosenttia on fluff-sellua. 

Loppuosa on pääosin sideainetta. Suurin osa käyttämästämme selluloosasta tulee UPM:n 

Rauman tehtaalta.” 

Paperisellua paremmin kuiduttuva fluff-sellu on lyhyt- ja pitkäkuituisesta selluloosasta taiten 

tehty sekoitus. Se on varta vasten kehitetty jalostettuja kuitukangastuotteita varten. 

 

Tarkkoja laatuvaatimuksia   

”Tuotteeltamme vaaditaan sellaisia märkälujuusominaisuuksia, joita tavallisessa paperissa ei 

ole”, Pekka Kesti sanoo. ”Tärkeitä ominaisuuksia ovat esimerkiksi lopputuotteiden hyvä 

painettavuus ja huuhdeltavuus. Kattauspuolen tuotteissa kuivapaperilta vaaditaan myös 

”kangasmaista” sormituntumaa.” 

 

 

SharpCellille myönnettiin PEFC-
sertifikaatti joulukuussa 2014. 
Sertifioinnin avulla yritys varmistaa, 
että sen käyttämä puuraaka-aine 
on peräisin kestävästi hoidetuista 
metsistä. (kuvassa Risto Pollari) 



 

  

Suomessa SharpCellin kuitukangas on tuttu näky  

esimerkiksi ravintoloiden kattaustuotteissa. Verikokeissa 

käyvän sormenpäähän painetaan terveyskeskuksessa 

usein kuitukankaasta jalostettu pehmeä ”tuffo”. 

 

Raaka-aineen alkuperä tiedettävä 

SharpCellin tuotteessa kotimaisuusaste on noin 80 

prosenttia. Kuitukankaan jalostajat edellyttävät, että yhtiön 

tuotanto ja käytettävät raaka-aineet on sertifioitu ja niiden 

alkuperä tiedetään. Viime vuonna tehtaan tuotantoa 

auditoitiin mm. PEFC-sertifiointikriteerien mukaisesti.  

Noin 80 prosenttia SharpCellin tuotannosta menee 

vientiin. ”Meillä on asiakkaita ympäri maailmaa. Toki 

Eurooppa on tärkein myyntialue”, kertoo Risto Pollari. 

”Australia, Uusi-Seelanti ja Meksiko ovat kaukaisimpia 

myyntikohteita. Parhaillaan on muutama kontillinen 

kuitukangasta lähdössä Intiaan.” 
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Risto Pollari Juha Uppa 

risto.pollari@sharpcell.fi juha.uppa@pefc.fi 

puh. 040 502 7619 puh. 045 118 9585 

  

SharpCell Oy:n tekemää kuitukangasta 
löytyy esimerkiksi useiden Eurooppa- 
laisten lentoyhtiöiden käyttämistä 
kattaustuotteista. Kuivapaperin 
markkinat kasvavat maailmalla, kun 
hygieniavaatimukset kiristyvät ja 
elintaso nousee. 
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