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Vaadi enemmän
Paperin ja massan tuotanto vaatii suuria määriä kalkkia. 
Nopean tuotantovauhdin ylläpitäminen edellyttää korkeaa ja 
tasaista laatua sekä erityisesti korkeaa käytettävyyttä.

Tämä edellyttää myös, että yhteistyökumppanina me toi-
mitamme tuotteet oikea-aikaisesti, olemme varautuneet 
odottamattomiin tilanteisiin varajärjestelmällä ja pysymme 
aina ajan tasalla.

Paperi- ja massateollisuudelle tarkoitetut kalkkituotteet ovat 
yksi SMA Mineralin tärkeimmistä erikoisaloista, joten tie-
dämme tämän. Ja myös pystymme siihen. 

Meille on myös tärkeää, että vaadit meiltä asiakkaana aina 
vielä hieman enemmän.

Me SMA Mineralilla huolehdimme asiakkaistamme ja  
haluamme kehittyä yhdessä heidän kanssaan. Siksi olem-
me säännöllisesti yhteydessä asiakkaisiimme ja järjestäm-
me laatukokouksia varmistaaksemme, että täytämme vaati-
muksenne.

Yhteistyö kanssamme tarkoittaa, että teet yhteistyötä 
osaavien ja sitoutuneiden työntekijöidemme kanssa. He 
kaikki pyrkivät täyttämään lupauksemme – sen että voit  
asiakkaana vaatia meiltä enemmän.

Lämpimästi tervetuloa!



Monen suuren ja monimutkaisen valmistusprosessin onnistuminen riippuu 
kalkkituotteista ja niiden saatavuudesta juuri oikealla hetkellä. Laajan 
valikoimamme ja lukuisien omien ja ulkois ten lastauspaikkojen avulla 
varmistamme, että asiakkaamme saavat aina tarvitsemansa tuotteet.  
Täsmälleen oikeaan aikaan. 

Oikea tuote oikeaan aikaan, 
oikeassa paikassa



Toimitusvarmuus
Meillä on tuotantoyksiköitä viidessä maassa, ja 
lukuisien tuotantolaitostemme ansiosta voimme 
varmistaa, että toimitukset tapahtuvat aina suun-
nitelman mukaisesti. Kalkkitehtaissamme San-
darnessa, Oxelösundissa, Mo i Ranassa ja Röyt-
tässä valmistetaan korkealaatuista poltettua 
kalkkia eri prosessivaiheisiin. Sammutettua kalk-
kia tuotetaan Rättvikissä ja Röyttässä. Otterbäc-
kenin, Söråkerin ja Kotkan varastoterminaaliem-
me ansiosta pääsemme lähemmäs monia 
asiakkaitamme.

Oma kuljetusliike 
Toimiva logistiikka on kaiken A ja O. SMA Mineral 
hallinnoi itse kuljetuksiaan, jotka suoritetaan sen 
omilla kuorma-autoilla tai alihankkijoiden avulla.
Asiakkaamme saavat milloin tahansa yhteyden 
ajojärjestelijäämme, joka on tavoitettavissa joka 
päivä ympäri vuorokauden. 

Varastotilanteen seuranta 
Asiakkaiden siilojen seurannan avulla näemme, 
milloin niihin on aika lisätä kalkkia. Otamme näin 
kokonaisvastuun saatavuuden varmistamisesta, 
mikä on asiakkaan kannalta turvallinen ja teho-
kas järjestely. 

Varajärjestelmä 
Oikea-aikaisten toimitusten takaamiseksi SMA 
Mineralilla on toimiva varajärjestelmä. Jos tuotan-
nossamme on katkos, meillä on useimmiten 
mahdollisuus toimittaa tuotteet jostain toisesta 
kalkkitehtaastamme. 

Oikea laatu
Takaamme toimitettavien tuotteiden oikean laa-
dun muun muassa varmistamalla niiden puhtau-
den. Selluteollisuuden kaustisointiprosessissa 
käytettäviltä kalkkituotteilta vaaditaan erinomais-
ta puhtautta ja alhaisia prosessiin kuulumatto-
mien alkuaineiden (NPE) pitoisuuksia. Jatkuvan 
reaktiivisuuden seurannan avulla takaamme myös 
hyvän ajettavuuden, kalkin helpon käsiteltävyyden 
ja sen, että kalkki täyttää vaatimuksenne ja sopii 
prosesseihinne.
Varmistaaksemme, että materiaalin ominaisuudet 
pysyvät oikeina ajan kuluessa, tarjoamme koos-
teen analyysidatasta viikko- tai neljännesvuosi-
raporteissa.

”On tärkeää, että asiakkaillamme  
on aina turvattu olo. Siksi olemme 

töissä ympäri vuorokauden joka  
päivä, läpi vuoden.”

Thomas Brunzell 
Kuljetuspäällikkö  

SMA Mineral



SMA Kraftmesa:
Uudelleen poltettua ylijäämämeesaa. Jätemeesa muunnetaan 
näin ensiluokkaiseksi raaka-aineeksi. SMA Kraftmesa tarjoaa hy-
vän ajettavuuden ja vähentää happopesun tarvetta, ja sillä on 
hyvä reaktiivisuus, joka muistuttaa asiakkaan omaa uudelleen 
poltettua meesaa.

SMA Mineral valmistaa monia erilaisia kalkkituotteita paperi- ja massateollisuu-
den tarpeisiin, ja valikoimasta löytyvät sopivat tuotteet kaikkiin prosessivaihei-
siin. Haluatteko toiveidenne mukaan räätälöidyt tuotteet?
Se onnistuu.

Tuotteemme
Kraft-tuoteperhe

SMA Kraftkalk C:
SMA Kraftmesan ja SMA Cellkalkin erittäin puhdas sekoitus. 
SMA Kraftmesan ja SMA Cellkalkin osuus sovitetaan halutun vaikutuksen aikaansaamiseksi.

SMA Cellkalk:
Kalkki, jonka polttoaste on sovitettu sellu-
teollisuudelle. Erinomainen puhtaus alhai-
sen prosessiin kuulumattomien alkuainei-
den (NPE) pitoisuuden ansiosta sekä 
korkea CaO-pitoisuus.

Sisäinen vedenpuhdistus ja pH-säätö
SMA Mineralin tuotevalikoimassa on useita kalkkituotteita, jotka sopivat sisäiseen vedenpuhdistukseen ja prosessi-
veden pH-säätöön. Olipa käytettävä tuote mikä tahansa, pystymme täyttämään asiakkaan kaikki korkealuokkaisia 
tuotteita koskevat tarpeet. Tämäntyyppisissä sovelluksissa käytetään yleisimmin poltettua kalkkia, sammutettua 
kalkkia sekä murskattuja ja jauhettuja kalkkikivituotteita.



Jätteestä ensiluokkaiseksi  
raaka-aineeksi
Voidaanko toimintahäiriön seurauksena prosessista poistettu meesa muuntaa kalkiksi? 
Ehdottomasti. SMA Mineralin ainutlaatuisen Sandarne-konseptin avulla jätemeesa 
muunnetaan ensiluokkaiseksi raaka-aineeksi.

1. SMA Mineral noutaa ylijäämämeesan asiakkaalta.

2. Meesa kuljetetaan Sandarnen kalkkitehtaaseen laivalla tai kuorma-autolla.

3. Meesa sekoitetaan veteen ja suodatetaan, ja siitä pestään pois epäpuhtaudet.

4. Meesa muunnetaan uunissa poltetuksi kalkiksi.

5. Meesasta syntyy SMA Kraftmesa -tuote, joka on nyt valmis toimitettavaksi.

6. Sekoitusasemalla SMA Kraftmesaan sekoitetaan SMA Cellkalkia, jolloin syntyy tuote, 
jota kutsumme nimellä SMA Kraftkalk C.

7. Uudelleen poltettu meesa toimitetaan takaisin massatehtaalle SMA Kraftmesana  
tai SMA Kraftkalk C -seostuotteena.

Näin se toimii!

SMA Mineral pystyy ottamaan talteen häiriön  
aikana syntyvän meesan, joka huonoimmassa ta-
pauksessa jouduttaisiin muutoin ajamaan kaato-
paikalle. Tehtailta poistettu meesa kuljetetaan pol-
tettavaksi Sandarnen meesauuniin. Poltettu meesa 
toimitetaan sen jälkeen takaisin sulfaattimassateh-
taisiin akuuttikalkkina tai niin kutsuttuna make up 
-kalkkina. Tätä ennen siihen kuitenkin usein sekoi-
tetaan erittäin puhdasta poltettua kalkkia.

Muistuttaa omaa tuotetta
Massatehtaiden vaatimukset käytettävälle poltetul-
le kalkille ovat tiukat, ja Kraftmesa, jolla nimellä 
uudelleen poltettu meesa tunnetaan, on erittäin 
suosittu SMA Mineralin asiakkaiden keskuudessa. 
Se reagoi hitaammin kuin ostokalkki ja muistuttaa 
asiakkaan omaa tuotetta, joten se tuottaa tasai-
semman ajon.

SMA Mineral pyrkii toiminnassaan kestävyyteen 
monella eri tavalla, kuten muuntamalla ylijäämä-
meesaa poltetuksi kalkiksi. Meesa on paperimas-
san tuotannossa syntyvä jäännöstuote. Sandar-
ne-konseptissa meesasta pestään ensin pois 
epäpuhtaudet, minkä jälkeen se poltetaan uunissa. 
Sieltä se tulee ulos uutena raaka-aineena eli kor-
kealaatuisena poltettuna SMA Kraftmesa -kalkkina, 
joka on valmista käytettäväksi jälleen paperi- ja 
massatehtailla. Tämä on erinomainen esimerkki 
materiaalin uudelleenkäytöstä.

SMA Mineral hoitaa tilanteen
Massatehtailla on omat uunit, joissa meesa kierrä-
tetään poltetuksi kalkiksi. Valitettavasti niissä 
esiintyy joskus häiriöitä, ja silloin SMA Mineral  
tulee hoitamaan tilanteen. Suuren varastointikapa-
siteetin ja tehokkaiden kuljetusten ansiosta  

SMA Mineral toimii kestävästi 
– nyt ja tulevaisuudessa

Ympäristötyö on osa kaikkea toimintaamme. 
Pyrimme jatkuvasti takaamaan parhaan mahdolli-
sen kemikaaliturvallisuuden ja parantamaan 
resurssien käyttöä – niin energian kulutuksen, 
kuljetusten kuin materiaalitehokkuuden osalta. 
Monet SMA Mineralin tuotteista vaikuttavat lisäk-
si positiivisesti ympäristöön: ne puhdistavat savu-
kaasuja ja juomavettä, nostavat rehevöityneiden 
vesistöjen pH-arvoa, kunnostavat pilaantuneita 

Meille on itsestään selvää tarjota tuotteita, joilla saavutetaan paras lopputulos.  
Aivan yhtä itsestään selvää on se, että tuotantomme toteutetaan mahdollisimman  
ympäristöä säästävästi. Niin nyt kuin tulevaisuudessa.

maita ja parantavat maaperää maataloudessa.
Olemme myös mukana erilaisissa yhteistyöhank-
keissa ympäristöstä huolehtimiseksi.SMA Mineral 
muun muassa rahoittaa uutta keskusta, joka 
edistää sementin ja poltetun kalkin kestävää tuo-
tantoa. Keskus toimii Uumajan yliopiston sovelta-
van fysiikan ja elektroniikan laitoksella, ja se vah-
vistaa sementin ja kalkin kestävään tuotantoon 
liittyvää tutkimusta. 



RUOTSI
Berga
Boda
Eneby 
Falkenberg
Gåsgruvan
Jutjärn
Klinte
Kullsberg
Luulaja
Oxelösund
Rättvik
Sandarne
Stucks

NORJA
Mo i Rana
Seljeli

SUOMI
Kalkkimaa 
Loukolampi 
Ristimaa
Röyttä

VIRO
Vöhmuta

BULGARIA
Dimitrovgrad
Malko Tarnovo
Shumen

Yhteystiedot
Ruotsi:
Mikael Zackrisson
+46 70 673 09 29 
mikael.zackrisson@smamineral.com

Norja:
Bjørn Markset
+47 94 82 41 55 
bjorn.markset@smamineral.com

Suomi:
Veli-Matti Marttala
+358 40 084 9443 
veli-matti.marttala@smamineral.com

Historiamme
Historiamme alkoi Gåsgruvanin kaivosalueelta, joka sijaitsee Ruotsin Värmlannissa 
Filipstadin liepeillä ja juontaa juurensa 1300-luvulle. Vuonna 1980 Juvélin perhe osti 
kalkkitehtaan Uddeholmilta ja nykyinen SMA Mineral sai alkunsa.

Nykyään meillä on tuotantolaitoksia Ruotsissa, Norjassa, Suomessa, Virossa ja 
Bulgariassa, ja olemme johtava korkealaatuisten kalkkituotteiden toimittaja  
useille eri toimialoille.

Haluatko tietää lisää? www.smamineral.se

PÄÄKONTTORI
SMA Mineral AB Box 329, 682 27 Filipstad, Ruotsi. Puhelin: +46 590 164 00.

S-posti: sma@smamineral.com. Internet: smamineral.com

Täällä valmistamme kalkkimme


