
METSÄ 
GROUP
VUOSIESITE 
2016



POHJOISIA 
BIOTUOTTEITA 
MAAILMALLE

Metsä Group valmistaa pohjoisen metsien 
uusiutuvasta puusta tuotteita, jotka korvaavat 
fossiilisten raaka-aineiden käyttöä. 
Huolehdimme metsien hoidosta, kasvusta ja 
luontoarvoista. Tuotamme uusiutuvaa energiaa 
ja toimimme resurssi viisaasti. 

Tätä on kestävä biotalous, jonka edelläkävijä 
Metsä Group on. Vahvuutemme jatkaa 
kasvuaan pohjoisen metsissä.
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JULKAISIJA: METSÄ GROUP
Tämä julkaisu ja lisätietoja on saatavilla verkko-osoitteesta 
www.metsagroup.com. Metsä Groupin vuosiraportointi koostuu 
vuosiesitteestä, tilinpäätöksestä ja englanninkielisestä kestävän 
kehityksen raportista. Tilinpäätös sisältää selvityksen hallinnoinnista. 
Metsä Board ja Metsä Fibre julkaisevat lisäksi erilliset vuosiraportit. 
Palautteet voi lähettää osoitteeseen communications@metsagroup.com 
tai sosiaalisessa mediassa @MetsaGroup.
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Tämän vuosiesitteen kannen Carta Integra -taivekartonki on valmistettu Metsä Boardin 
Äänekosken tehtaalla. Kolmikerroksisen taivekartongin pintakerrokset ovat kemiallista sellua 
Metsä Fibren Äänekosken sellutehtaalta ja keskikerroksen valkaistu kemihierre Metsä Boardin 
Joutsenon ja Kaskisten tehtailta. Puhtaasta ensikuidusta valmistettu Carta Integra on päällystetty 
kartonki, joka sopii pakkaamiseen ja graafisiin loppukäyttöihin. 

Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, 

puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä 

pehmo- ja ruoanlaittopapereihin.

Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2016 oli 4,7 miljar-

dia euroa, ja se työllistää noin 9 300 henkilöä. Konser-

nilla on toimintaa noin 30 maassa. Metsä Groupin 

emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa 

noin 104 000 suomalaista metsän omistajaa.
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Positiivinen vire Metsä Groupissa ja sen ympärillä 
jatkuu. Panostamme monipuolisesti kasvuun ja 
kasvatamme tuotantokapasiteettia sellussa, 
kartongissa ja puutuotteissa. 

VUODEN 2016 
KOHOKOHDAT

SÄHKÖISEN KAUPAN 
SUOSIO KASVAA 
Vuonna 2015 Metsä Group aloitti sähköi-

sen asioinnin omistajajäsentensä eli 

Metsäliitto Osuuskunnan jäsenten 

kanssa. Omistajajäsenet voivat myydä 

puuta ja ostaa metsänhoitopalveluja 

täysin sähköisesti heidän käytössään 

olevan Metsäverkko-palvelun kautta. 

Vuoden 2016 aikana sähköisen kaupan 

osuus vakiintui viidennekseen.

MERKITTÄVÄ 
ARVONLISÄÄJÄ
Metsä Group on Suomen neljänneksi 

merkittävin yritys arvonlisäyksen ja talous-

kasvun kannalta.

Etlan mukaan myös Metsä Groupin 

bio tuotetehtaan vaikutus on merkittävä, 

sillä sen arvioidaan tuovan seuraavan 

kolmen vuosikymmenen aikana Suomeen 

lähes 12 miljardin euron arvonlisän.

METSÄ 
FOREST

METSÄ 
WOOD

LISÄÄ KILPAILUKYKYÄ, LAATUA JA 
TEHOKKUUTTA 
Metsä Woodin kesäkuussa 2016 julkistama 100 miljoonan euron investointi-

ohjelma etenee suunnitellusti. Korvaamme Lohjan Kerto-tehtaan kaksi vanhinta 

linjaa uudella, rakennamme koivuviilun sorvaus- ja kuivauslinjan Äänekoskelle ja 

koivuvaneritehtaan Viroon. Suunnittelemme myös uuden havuvanerituotteen 

tuotannon aloittamista Suolahdessa. Investointien on suunniteltu valmistuvan 

vuoden 2018 loppuun mennessä.

20 %

YKSITYISMETSISTÄ 
HANKITUSTA PUUSTA 
NOIN

OSTETTIIN SÄHKÖISESTI 
VUONNA 2016
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AITO KARTONKIYHTIÖ 
Metsä Boardin uusi taivekartonkikone käynnistyi Husumin 

tehtaalla Ruotsissa helmikuussa 2016. Tuotantolinjan 

 400 000 vuositonnin volyymi suunnataan Amerikkoihin sekä 

tarjoilupakkauksiin maailmanlaajuisesti. Uusi taivekartonki-

kone oli merkittävin osa Metsä Boardin Husumin tehdasinte-

graatin investointiohjelmaa.

Metsä Boardista tuli aito kartonkiyhtiö, kun hienopaperin 

valmistus Husumin tehtaalla ja tapetin pohjapaperin tuotanto 

Kyron tehtaalla Hämeenkyrössä lopetettiin vuonna 2016.

METSÄ 
BOARD

METSÄ 
FIBRE

SAHAT OSAKSI METSÄ FIBREÄ
Metsä Groupin suomalaiset sahat ja niiden henkilöstö 

siirrettiin osaksi Metsä Fibreä marraskuussa 2016. Saho-

jen siirto tuo etua erityisesti puuraaka-aineen käytön ja 

kuljetuskustannuksien hallintaan. Aikaisemmin Metsä 

Woodiin kuuluneiden kuuden sahan vuotuinen sahatava-

ran tuotanto on noin 1,6 miljoonaa kuutiometriä. Metsä 

Wood toimii Metsä Fibren sahatavaran myyntikanavana.

TYÖTURVALLISUUDESTA EI 
TINGITÄ
Metsä Tissuella on käytössä nolla tapaturmaa -tavoite 

kaikilla yhtiön 10 tehtaalla. Vuoden aikana turvallisuus-

kulttuuri on ottanut isoja askelia eteenpäin esimerkiksi 

Žilinan ja Mäntän tehtailla. Tämä näkyy paitsi tapaturmat-

tomien päivien määrässä myös aktiivisuutena turvalli-

suushavainnoissa. dürenin tehdas Saksassa on selkeä 

edelläkävijä: sillä on hallussaan Metsä Tissuen  

tapaturmattomien päivien ennätys, 1 424 päivää.

METSÄ 
TISSUE
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Metsä Groupin 1,2 miljardin euron 
biotuotetehdasinvestointi on Suomen, ja koko 
Euroopan, biotalouden suurin investointi. 
Korkealaatuisen sellun ja muiden ympäristö- ja 
resurssitehokkaasti valmistettavien biotuotteiden 
lisäksi se luo talouskasvua ja hyvinvointia. 

Biotuotetehtaan ytimenä on sellua ja muita biotuotteita valmistava energia- ja 
ympäristötehokas sellutehdas. Moderni tehdas on erilaisia biotuotteita valmis-
tavien yritysten ainutlaatuisen ekosysteemin sydän.

BIOTUOTETEHDAS LUO KASVUA
Investointi perustuu pohjoisen pitkäkuituisen sellun kysynnän vakaaseen 
kasvuun maailmanlaajuisesti. Vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä käyn-
nistyvä tehdas tuottaa havu- ja koivusellua vuodessa 1,3 miljoonaa tonnia, 
josta valtaosa myydään Eurooppaan ja Aasiaan. Puuta tehdas käyttää 6,5 mil-
joonaa kuutiometriä vuodessa. 

Biotuotetehdas lisää vuosittain Suomen viennin arvoa noin 0,5 miljardia 
euroa, ja sen tulovaikutus Suomeen on 0,5 miljardia euroa. Biotuotetehtaan 
rakennusaikainen henkilöstövaikutus on yli 6 000 henkilötyövuotta, ja käyn-
nistyttyään sen työllistävä vaikutus koko arvoketjussa Suomessa on noin 2 500 
työpaikkaa.

YMPÄRISTÖTEHOKKUUS HUIPPULUOKKAA
Materiaali-, ympäristö- ja energiatehokkuudeltaan biotuotetehdas on maail-
man huippua. Se ei käytä fossiilisia polttoaineita, ja se tuottaa kaiken tarvitse-
mansa energian tuotannon sivuvirroista. Lähes kolminkertaistuvasta tuotan-
tokapasiteetista huolimatta tehdas pystyy toimimaan Äänekosken nykyisen 
sellutehtaan ympäristöluvan päästörajoissa. 

BIOTUOTEKONSEPTI ETENEE
Vuoden 2016 aikana teimme sopimukset biokaasun ja biokomposiitin valmis-
tuksesta yhteistyökumppaneiden kanssa. Lisäksi päätimme maailman ensim-
mäisestä sellunvalmistusprosessiin yhdistettävän suuremman luokan rikkihap-
polaitoksen rakentamisesta biotuotetehtaan yhteyteen. 

Biotuotetehtaan tavoitteena on toimia kasvualustana yrityskumppanuuk-
sille ja laajentaa sekä monipuolistaa Äänekoskella jo olemassa olevaa metsä-
teollisuuden verkostoa. Konseptimme ansiosta syntyy päätuotannosta kertyviä 
sivuvirtoja hyödyntävä taloudellinen ekosysteemi, joka on ainutlaatuinen 
maailmassa ja josta syntyvät arvoketjut ulottuvat laajalle. 

Jatkamme aktiivisesti ja suunnitelmallisesti biotuotekonseptin tutkimus- 
ja kehitystyötä. 

GLOBAALIN 
BIOTALOUDEN 
SUUNNAN
NÄYTTÄJÄ BIOTUOTTEET

Biotuotetehdas valmistaa sellua, 
biokemikaaleja ja uusiutuvaa 
energiaa. Tuotevalikoimaa 
täydentävät uudet biotuotteet: 
tuotekaasu, rikkihappo, biokaasu 
ja biokomposiitit. Uudet 
biotuotteet parantavat koko 
ekosysteemin kilpailukykyä.

NYKYISET  
BIOTUOTTEET

AINUTLAATUINEN  
TEOLLINEN EKOSYSTEEMI

SELLU

UUSIUTUVA 
ENERGIA

MÄNTYÖLJY  
JA TÄRPÄTTI
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TYÖLLISTÄÄ  
SUORAAN 
ARVOKETJUSSA 
SUOMESSA 

2 500 
HENKILÖÄ

LISÄÄ SUOMEN  
VIENNIN ARVOA 
VUOSITTAIN

0,5 
MILJARDIA EUROA

LISÄÄ UUSIUTUVAN 
ENERGIAN OSUUTTA 
SUOMESSA

yli 2 
PROSENTTI YKSIKKÖÄ

ARVOA 
YHTEIS
KUNNALLE

KOKONAIS 
INVESTOINTI 

1,2 
MILJARDIA EUROA

UUDET  
BIOTUOTTEET 

BIOKAASU 

Eco Energy SF Oy alkaa valmistaa selluntuo-
tannossa syntyvistä lietteistä biokaasua, 
jota jalostamalla saadaan biometaania 
liikennekäyttöön. 

RIKKI HAPPO 

Hajukaasuista valmistetaan rikkihappoa, 
jota tarvitaan mm. mäntyöljyn valmistuk-
sessa. Rikkihapon valmistus vie tehtaan 
lähemmäs suljettua kemikaalikiertoa.

TUOTE KAASU 

Puun kuoresta valmistetaan tuotekaasua 
tehtaan polttoaineeksi. Tehdas ei siksi 
käytä lainkaan fossiilisia polttoaineita.

BIO KOMPO SIITTI 

Biokomposiittien valmistus aloitetaan 
ensin Rauman sellutehtaalla. Aqvacomp 
valmistaa sellukuidusta ja muovista  
biomateriaalia, joka korvaa muovin mm. 
elektroniikka- ja autoteollisuudessa.

TUTKIMUSVAIHEEN  
BIOTUOTTEET

TEKSTIILIKUIDUT  JA
LIGNIINI JALOS TEET 

Tutkimme useita eri prosesseja ja tuotepol-
kuja, jotka toteutuvat tulevaisuudessa 
suunnitellusti vaiheittain. Mahdollisia uusia 
biotuotteita ovat ligniinijalosteet ja puupoh-
jaiset tekstiilikuidut. Tutkimme tekstiilien 
valmistusta ekologisella ionisia nesteitä 
hyödyntävällä menetelmällä, jota testataan 
koetehdasmittakaavassa vuonna 2017.

Tehtaan ympärillä olevassa yritysverkostossa 
tuotetaan lukuisia biotuotteita.

YTIMENÄ  
MAAILMAN MODERNEIN  

SELLUTEHDAS

SÄHKÖENERGIAN  
OMAVARAISUUS  

240 %

0 % 
FOSSIILISIA 
POLTTO AINEITA

1,3 
MILJOONAA  
TONNIA  
SELLUA  
VUODESSA

Lue lisää › Metsä Groupin kestävän kehityksen raportti 2016 s. 19
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Metsä Groupin perustehtävä on 
olla kannattava ja kilpailukykyinen 
metsäteollisuuskonserni, joka 
hyödyntää pääraaka-aineenaan 
omistajajäsentensä kasvattamaa 
puuta.

Liiketoiminta-alueemme 
muodostavat vahvan 
arvoketjun, jonka vaiheissa 
hyödynnämme puun 
mahdollisimman tarkkaan.  
 
Tuotteiden valmistuksessa 
syntyvät sivuvirrat 
hyödynnetään 
tuotantolaitoksilla ja 
energiantuotannossa. Kaikki 
valmistamamme tuotteet 
voidaan elinkaarensa lopussa 
hyödyntää esimerkiksi 
energiana.

PERUS
TEHTÄVÄMME

LIIKETOIMINTA
ALUEEMME

METSÄ 
FOREST

PUUNHANKINTA JA 
METSÄ PALVELUT
Metsänhoito- ja luonnonhoito- sekä 

puukauppapalvelut metsänomista-

jille. Puun ja energiapuun toimituk-

set konsernin tuotantolaitoksille ja 

muille teollisille asiakkaille.

METSÄ 
WOOD

 
PUUTUOTTEET
Kerto® LVL -puutuotteet, koivu- ja 

havuvanerit rakentamisen, teolli-

suuden ja jakeluasiakkaiden tarpei-

siin. Myy myös Metsä Fibren valmis-

tamaa mänty- ja kuusisahatavaraa.
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ARVOMME

LUOTETTAVUUS
Menestyksemme perustuu pitkäjänteiseen yhteis-

työhön sidosryhmiemme kanssa. Arvostamme 

toistemme työtä ja osaamista, ja vahvistamme eri 

sidosryhmiemme luottamusta toimimalla johdon-

mukaisesti ja ennustettavasti.

YHTEISTYÖ
Kehitämme toimintaamme yhteistyössä asiakkait-

temme kanssa, jaamme tietoa ja parhaita käytäntöjä 

toisillemme. Toimimme yhtenä konsernina hyödyn-

täen keskinäisiä synergioita ja luottaen yhteisiin 

etuihin.

UUDISTUMINEN
Tiedostamme tulevaisuuden haasteet ja uskal-

lamme kyseenalaistaa ennakkoluulottomasti vanhat 

toimintatavat tarjotaksemme asiakkaillemme 

parempia tuotteita ja palveluja heidän liiketoiminto-

jensa tueksi.

VASTUULLINEN TULOKSENTEKO
Kannamme vastuumme ympäristöstä, yhteistyö-

kumppaneistamme ja toisistamme menes tyvän 

liiketoiminnan ja metsä talouden turvaamiseksi. 

Tuloksellisuus on välttämätön edellytys toiminnan 

jatkuvaan kehittämiseen.

METSÄ 
FIBRE

SELLU JA  
SAHATAVARA
Valkaistut havu- ja koivusellut 

korkealaatuisen paino- ja pehmo-

paperin, kartongin sekä erikoistuot-

teiden valmistukseen. Merkittävä 

sahatavaran, uusiutuvan energian ja 

biokemikaalien tuottaja.

METSÄ  
TISSUE

PEHMO JA  
RUOAN LAITTO PAPERIT
Pehmopaperit Lambi, Serla, Mola ja 

Tento kuluttajille, Katrin-tuotteet ja 

-hygieniaratkaisut julkisiin tiloihin 

sekä SAGA-ruoanlaittopaperit 

koti- ja ammattikäyttöön.

METSÄ 
BOARD

 
KARTONKI
Päätuotteina taivekartonki ja 

valkoinen ensikuitulaineri kuluttaja-, 

myymälä- ja tarjoilupakkauksiin. 
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VÄESTÖNMUUTOS

Maailmasta on tulossa yksi suuri markkina, jossa kaikki 
ovat yhteydessä toisiinsa. Sidosryhmämme arvostavat 
arvoketjun tehokkuutta ja läpinäkyvyyttä.

Maapallomme väkiluku kasvaa miljardilla vuoteen 
2025 mennessä. Kaupunkilaistuneet, verkostoitu-
neet, varakkaammat ja ikääntyvät ihmiset valitse-
vat yhä useammin kestävän kehityksen mukaisia 
tuotteitamme.

GLOBAALI NAAPURUSTO

Metsä Group valmistaa pohjoisen puusta 
tuotteita, joita miljoonat ihmiset eri puolilla 
maailmaa tarvitsevat. Maailman väestö kasvaa, 
kilpailu energiasta ja luonnonvaroista kiristyy, ja 
resursseja on käytettävä entistä tehokkaammin. 
Metsä Groupille toimintaympäristön muutokset 
luovat moninaisia mahdollisuuksia biotalouden 
edelläkävijänä.

VASTUULLINEN OSAAJA
Liiketoimintamme ytimessä ovat puunhan-
kinta ja metsäpalvelut, puutuotteet, sellu, kar-
tonki sekä pehmo- ja ruoanlaittopaperit. Kes-
kitämme liiketoimintamme alueille, joissa 
meillä on selkeää kilpailuetua ja joiden kasvu- 
ja kannattavuusnäkymät ovat hyvät. Emo yritys 
Metsäliitto Osuuskunnan omistajajäsenet 
tuovat toimintaamme jatkuvuutta ja pitkä-
jänteisyyttä.

BIOTALOUDEN SUUNNANNÄYTTÄJÄ 
Tuotteissamme yhdistyvät ainutlaatuisella 
tavalla uusiutuva raaka-aine, asiakaslähtöisyys, 
innovatiivisuus ja vastuullisuus. Korkealaatui-
set tuotteemme on kehitetty edistämään 
ihmisten ja ympäristön hyvinvointia. Tuot-
teemme ovat uusiutuvia ja kierrätettäviä ja 
tarjoavat kestäviä ratkaisuja globaaleihin haas-
teisiin.

UUSIUTUVA RAAKAAINE
Liiketoimintamme perustuu korkealaatuiseen 
uusiutuvaan pohjoiseen puuhun, jonka alkupe-
rän tunnemme aina. Hankimme valtaosan 
käyttämästämme puusta suomalaisilta omista-
jajäseniltämme. Liiketoiminta-alueemme muo-
dostavat vahvan biotalouden arvoketjun, jonka 
eri vaiheissa hyödynnämme puun aina mahdol-
lisimman tarkkaan.

KANNATTAVAA KASVUA 
Tuotantolaitoksemme ovat suunnitelmallisten 
investointien ansiosta alan kärkeä, olipa mitta-
rina ympäristösuorituskyky, energiatehokkuus 
tai kannattavuus. Päämarkkina-alueemme on 
Eurooppa, ja haemme kasvua erityisesti Poh-
jois-Amerikasta ja Aasiasta.

TOIMINTA  
YMPÄRISTÖ  
JA STRATEGIA 

8 TOIMINTAYMPÄRISTÖ jA STRATEGIA



Digitaalinen vallankumous vaikuttaa kaikkeen 
liiketoimintaan ja ihmisiin. Yhdessä sidosryh-
miemme kanssa luomme nopeita, mobiileja ja 
älykkäitä ratkaisuja.

DIGITAALINEN ARKIUusiutuvasta puuraaka-aineesta valmistetut 
biotuotteet ovat resurssifiksuja ratkaisuja, joilla 
vastataan lisääntyvään kulutukseen. Luomme 
hyvinvointia ihmisille ja yhteiskunnalle.

KESTÄVÄ  
TULEVAISUUS

ENSILUOKKAINEN  
KOKEMUS

Asiakaskokemus on keskeisessä osassa, koska 
ostopäätökset perustuvat arvoihin. Sidosryhmä-
suhteemme perustuvat hyvin suunnitellulle tar-
joomalle ja yhteistyölle.
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KAIKESSA 
MUKANA

Metsä Group panostaa kumppanuuksiin 
arvoverkostossaan kestävästä metsänhoidosta 
ja henkilöstön hyvinvoinnista tehokkaaseen 
tuotantoon ja laadukkaisiin lopputuotteisiin. 
Kestävä kehitys on mukana kaikessa, mitä 
teemme.

PUU
Sertifioidun puun osuus

Metsä Groupin kestävän kehityksen tavoitteet linkittyvät YK:n 

julkistamiiin maailmanlaajuisiin kestävän kehityksen tavoitteisiin 

(englanniksi Sustainable development Goals, SdG). Niiden pää-

tavoite on luoda maailmaan hyvinvointia ja kestävämpi tulevaisuus. 

Lue lisää englanninkielisestä kestävän kehityksen raportistamme.

86 %
Toteutuma 2016

Tavoite

>80 %

TARJOAMME  
KESTÄVIÄ  
VAIHTOEHTOJA
Ydinosaamistamme ovat uusiutuvasta raaka-aineesta 

valmistetut laadukkaat ja turvalliset tuotteet. Kierrätet-

tävät tuotteemme tarjoavat erinomaisen vaihtoehdon 

uusiutumattomista luonnonvaroista valmistetuille 

tuotteille. Autamme asiakkaitamme kestävässä metsän-

hoidossa sekä tehokkaassa tuote- ja palvelusuunnitte-

lussa. Kehitämme uusia biotuotteita ja -materiaaleja 

vastaamaan globaaliin resurssiniukkuuteen.

TUOMME  
METSÄN  
LUOKSESI
Hankimme pääraaka-aineemme puun pohjoisen alueilta, 

missä metsää kasvaa enemmän kuin sitä käytetään. 

Tunnemme aina puun alkuperän ja varmistamme sen 

laillisuuden. Metsäsertifiointi kertoo markkinoille kestä-

västä metsänhoidosta ja vastuullisuudesta. 

Metsä Groupin juuret ovat Suomessa ja markkinat 

maailmalla. Edistämme vastuullisuutta asiakkaidemme 

sekä raaka-aine- ja palvelutoimittajiemme kanssa 

verkostoissa kaikkialla, missä toimimme. 

10 KESTÄVÄ KEHITYS



Kestävän kehityksen työmme on jaettu neljään pääteemaan, jotka kattavat kaiken toimin-

tamme ja joihin toiminnallamme on suuri vaikutus. Toimintaamme ohjaavat kahdeksan 

konkreettista tavoitetta, jotka myös tukevat kestävän kehityksen johtamista. Alla esiteltyjen 

tavoitteiden lisäksi tavoitteitamme ovat päälogistiikkavirtojen vastuullisuus, prosessiveden 

kulutuksen pienentäminen, eettinen liiketoiminta ja työhyvinvointi. Lue lisää teemoista, 

tavoitteista ja saavutuksistamme verkkosivuiltamme tai englanninkielisestä kestävän kehi-

tyksen raportistamme. 

 www.metsagroup.com/fi/kestavakehitys

ILMASTO
Fossiiliset CO2-päästöt  
tuotetonnia kohti 

TYÖTURVALLISUUS
Poissaoloon johtaneiden 
 työtapaturmien taajuus 
(LTA1: 7,4)

-35 %
Toteutuma 2016

Tavoite

-30 %

-22 %
Toteutuma 2016

Tavoite

-10 %

HUOMIOIMME ILMASTON 
JA YMPÄRISTÖN 
TOIMINNASSAMME
Tuotannossamme käytämme raaka-aineita, energiaa ja 

vettä mahdollisimman tehokkaasti. Arvoverkostos-

samme hyödynnämme puun jokaisen osan sille parhai-

ten sopivaan tarkoitukseen: tukeista puutuotteita ja 

kuitupuusta sellua ja muita biotuotteita. Sellusta valmis-

tamme ensikuitukartonkeja sekä pehmo- ja ruoanlaitto-

papereita. Tuotamme toimintamme sivuvirroista uusiu-

tuvaa energiaa, jolla myös suurin osa tuotteistamme 

valmistuu. Tuotantomme ympäristösuorituskyky on 

maailmanlaajuisesti huippuluokkaa.

 
LUOMME  
HYVINVOINTIA
Metsä Group on kansainvälinen yhtiö, jonka juuret ovat 

Suomessa. Työllistämme 9 300 ihmistä ja luomme sen 

lisäksi välillisesti kolminkertaisesti työpaikkoja arvover-

kostossamme. Arjen avainroolissa ovat työturvallisuus ja 

hyvä johtaminen. Luomme hyvinvointia paikallisesti ja 

myös kansainvälisesti, sillä tuotteemme kuuluvat miljoo-

nien ihmisten arkeen yli 80 maassa. 
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PUUNHANKINTA  
JA METSÄPALVELUT

Tarjoamme metsänomistajalle parhaat keinot 
metsävarallisuuden kestävään kasvattamiseen. 
Olemme kilpailukykyisin raaka-aineen toimit-
taja Metsä Groupin tuotantolaitoksille ja 
muille valituille avainasiakkaillemme. 

Olemme markkinajohtaja puukaupassa ja 
energiapuun toimituksissa Suomessa.

Hankimme kaiken Metsä Groupin käyttä-
män puun. Toimitamme joka vuosi noin  
30 miljoonaa kuutiometriä puuta, josta valta-
osa tulee suomalaisilta metsänomistajilta.

METSÄSTÄ ASIAKKAALLE
Metsäliitto Osuuskunnan jäsenten puu on 
ostossa etusijalla. Maksamme bonusta säännöl-
lisesti puuta myyville ja metsäpalveluiden osta-
jille. Osuuskuntaan kuuluu vajaa kolmasosa 

suomalaisista metsänomistajista, ja he omista-
vat noin puolet Suomen yksityismetsien pin-
ta-alasta.

Suomen lisäksi ostamme puuta Ruotsissa, 
Baltian maissa ja Venäjällä pääasiassa näissä 
maissa sijaitsevien tuotantolaitosten käyttöön.

Teemme Suomessa joka vuosi noin 35 000 
puukauppaa. Vastaamme puun ostosta, kor-
juusta, mittauksesta ja kuljetuksista konsernin 
tuotantolaitoksille sekä muille teollisille asiak-
kaillemme.

Kaikki ostamamme puu tulee kestävästi 
hoidetuista metsistä. Kattavien seurantajärjes-
telmiemme ansiosta tiedämme hankkimamme 
puun alkuperän. Voimme jäljittää puun alku-
perän aina metsään ja metsänomistajaan 
saakka.

LISÄÄMME LAHO JA KOLOPUUTA METSIIN
Metsä Groupin harvennus- ja uudistushakkuissa tehdään kaksi tekopökkelöä joka 

hehtaarille. Käytäntö on metsänomistajille vapaaehtoinen ja siitä kysytään puukaupan 

yhteydessä. Tekopökkelöiden tarkoituksena on lisätä monille eliölajeille elintärkeiden 

lahopuun sekä kolopuun määrää kaikenikäisissä talousmetsissä.

Metsä Groupin hankkima puun määrä kasvaa jatkossa merkittävästi, ja haluamme 

kantaa entistäkin vahvemmin vastuuta metsien kestävästä käytöstä. Metsäluonnon 

monimuotoisuutta ja uhanalaisia lajeja voidaan turvata tekemällä arkisia asioita suurilla 

pinta-aloilla.

Tekopökkelöt tehdään elävistä kuitupuun mitat täyttävistä rungoista katkaisemalla 

ne hakkuukoneella muutaman metrin korkeudesta. Muutamassa vuodessa lahoamaan 

alkava, tavallisimmin lehtipuusta tehty tekopökkelö hyödyttää lahottajia, hyönteisiä ja 

monia metsälintulajeja.

Metsänomistaja Jorma Kuukkeenmäki (oik.) vastasi heti myönteisesti metsä-

asiantuntija Janne Muhosen tiedusteluun teettää tekopökkelöitä harvennettavaan 

metsään. ”Tekopökkelöt ovat järkevä keino edistää metsäluonnon monimuotoisuutta.”

METSÄVARALLISUUDEN 
HOIDON  
EDELLÄKÄVIJÄ
Metsä Forest vastaa Metsä Groupin puunhankinnasta ja 
tarjoaa Metsäliitto Osuuskunnan omistajajäsenille 
metsävarallisuuden arvon kasvattamiseen liittyvät palvelut.

PARHAAT PALVELUT 
METSÄNOMISTAJILLE
Tarjoamme metsänomistajille puukaupan 
lisäksi kattavat metsän- ja luonnonhoitopalve-
lut sekä parhaan tavan kartuttaa kestävästi 
metsään perustuvaa varallisuutta. Jokaiselle 
jäsenelle on nimetty oma metsäasiantuntija. 
Olemme edelläkävijä metsänhoidon menetel-
mien ja sähköisten palveluiden kehittämisessä. 
Teimme vuonna 2016 selvän ennätyksen asia-
kastyytyväisyydessä. 

Metsäliitto Osuuskunnan jäsenet voivat 
myydä puuta ja ostaa metsäpalveluita sähköi-
sesti jäsenten käytössä olevan Metsäverkko-pal-
velun kautta. Metsäverkon ainutlaatuisen 
mobiilisovelluksen avulla oman metsäomai-
suuden tiedot kulkevat mukana kaikkialla. 
Näin jäsenet voivat hoitaa metsävarallisuuttaan 
mobiililaitteen avulla missä ja milloin haluavat. 
Mobiili sovelluksella voi myös päivittää metsä-
varatietoja.

Puunhankintamme ja metsänhoitopalve-
luidemme kysyntä kasvaa Äänekoskelle raken-
nettavan biotuotetehtaan ansiosta. Tämä 
parantaa omistajajäsentemme mahdollisuuksia 
metsävarallisuutensa kasvattamiseen.

12 PUUNHANKINTA jA METSÄPALVELUT
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TOIMITAMME 
METSÄNOMISTAjILLE 
VAIN KOTIMAISIA 
PUULAjEjA jA TAIMIA
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PUUTUOTTEET

Strategiamme ydin on teollinen tehokkuus 
kaikessa toiminnassa. Tavoitteemme on olla 
asiakkaidemme paras kumppani. Ammattitai-
toisen palvelun ja huipputuotteiden ansiosta 
asiakkaamme voivat keskittyä omaan ydinosaa-
miseensa ja kasvuun.

Marraskuussa 2016 sahatavaran ja sellun 
teollisten synergioiden hyödyntämiseksi 
paremmin Metsä Woodin sahat siirrettiin 
Metsä Groupin sisäisenä järjestelynä osaksi 
Metsä Fibreä. Toimimme Metsä Fibren sahata-
varan myyntikanavana.

Käyttämämme puu on aina peräisin kestä-
västi hoidetuista metsistä ja tunnemme sen 
alkuperän aina. Valmistamme puutuotteita 
rakentaja-, kuljetusväline- ja jakelijasegment-
tien moninaisiin tarpeisiin. Yhdessä avain-
kumppaneiden ja muiden sidosryhmien kanssa 
muodostamme puurakentamista hyödyttävän 
ekosysteemin.

Rakentamisen materiaalina puu on erin-
omainen. Sen kysyntä kasvaa koko ajan. Puu 
toimii niin uudis- ja korjausrakentamisessa 
kuin lisäkerrosrakentamisessa. Puurakentami-
sen hyödyt tiivistyvät projektien nopean etene-
misen, rakenteiden keveyden ja materiaalin 
vastuullisuuden kautta. 

LISÄÄ KILPAILUKYKYÄ, LAATUA JA 
TEHOKKUUTTA
Kesäkuussa 2016 julkistimme 100 miljoonan 
euron investointiohjelman, jolla vastaamme 
puutuotteiden kasvavaan kysyntään ja paran-
namme kilpailukykyämme globaaleilla markki-

noilla. Ohjelma on suunniteltu toteutettavaksi 
vaiheittain vuoden 2018 loppuun mennessä. 
Tulokseen ne vaikuttavat täysmääräisesti 
vuonna 2019.

Osana investointiohjelmaa Metsä Wood 
korvaa Lohjan Kerto-tehtaan kaksi vanhinta 
tuotantolinjaa uudella, rakentaa koivuviilun 
sorvaus- ja kuivauslinjan Äänekoskelle ja koi-
vuvaneritehtaan Viroon. Suunnitelmissa on 
lisäksi uuden havuvanerin tuotannon aloitta-
minen Suolahdessa.

PUUELEMENTEILLÄ NOPEAA 
RAKENTAMISTA
Metsä Woodin tuotteista valmistetuilla kevyillä puuele-

menteillä on monia etuja. Koska puuelementit valmiste-

taan tehtaalla, ne toimitetaan asiakkaalle kuivina ja 

puhtaina ja niiden asennus sujuu nopeasti. Kevyitä 

puutuotteita on helppo kuljettaa kerralla suuri määrä 

työmaalle, mikä vähentää ympäristökuormitusta. Esival-

mistuksen ansiosta materiaalihukka on vähäistä verrat-

tuna puurakentamiseen työmaalla. Keveiden, mutta 

lujien puurakenteiden ansiosta rakennusten perustukset 

voivat olla kevyemmät ja siten myös nopeammat ja 

kustannus tehokkaammat rakentaa. Keveiden esivalmis-

teisten rakenteiden asentaminen on nopeaa. Esimerkiksi 

yhden työpäivän aikana voidaan asentaa peräti 1 500 

neliömetriä Kerto® LVL -kattoelementtiä.

Uudet, asiakkaille lisäarvoa tuottavat 
tuote innovaatiot, teollinen tehokkuus ja ensi-
luokkainen palvelukonsepti mahdollistavat 
myynnin kasvun Aasiassa ja Yhdysvalloissa. 
Lisäksi ne vahvistavat Metsä Woodin asemaa 
Euroopassa. 

Kehitämme ja parannamme jatkuvasti 
tuotantolaitostemme tehokkuutta. Emme tingi 
henkilöstömme turvallisuudesta, laitostemme 
ympäristösuorituskyvystä emmekä tuottei-
demme laadusta.

PUUTUOTTEITA 
TEOLLISELLA 
TEHOKKUUDELLA 

Metsä Wood keskittyy korkealuokkaisten puutuotteiden 
teolliseen valmistukseen ja myyntiin rakentamisen, 
teollisuuden ja jakeluasiakkaiden tarpeisiin. Tuotteemme 
ovat Kerto® LVL, koivu- ja havuvanerit. Myymme myös 
Metsä Fibren valmistamaa mänty- ja kuusisahatavaraa.
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70 %

PUUELEMENTTIEN 
KÄYTTÄMINEN NOPEUTTAA 
RAKENTAMISTA 
PARHAIMMILLAAN jOPA 
25 % jA KEVENTÄÄ 
RAKENTEITA NOIN 

K
uv

a:
 F

el
ix

 G
er

la
ch

 ja
 a

rk
ki

te
ht

ito
im

is
to

 T
en

gb
om

PUUTUOTTEET 15



SELLU JA  
SAHATAVARA

Päätuotteemme ovat korkealaatuiset valkaistut 
havu- ja koivusellut, joita tuotamme markki-
noille vuosittain 2,4 miljoonaa tonnia Bot-
nia-tuotemerkillämme. Rakenteilla olevan 
biotuotetehtaan käynnistyttyä ja sen toimiessa 
täydellä käynnillä sellun tuotantokapasiteet-
timme nousee yli 3 miljoonaan tonniin. 

Asiakkaamme käyttävät pohjoisesta puusta 
tuottamaamme ensiluokkaista sellua laaduk-
kaiden pehmo- ja painopapereiden tuotan-
nossa sekä erikoistuotteiden ja kartonkien 
raaka-aineena. 

Botnia-sellutuotteiden lisäksi tuomme 
lisäarvoa asiakkaillemme tarjoamalla teknisiä 
palveluja ja kuituasiantuntemusta korkean 
kilpailukyvyn saavuttamiseksi. Yhteistyössä 
pääsemme parhaaseen mahdolliseen loppu- 
tulokseen. 

Marraskuussa 2016 Metsä Groupin suo-
malaiset sahat siirrettiin osaksi Metsä Fibreä. 
Niiden yhteenlaskettu vuotuinen sahatavaran 
tuotanto on noin 1,6 miljoonaa kuutiometriä. 

HALUTUIN BIOTUOTTEIDEN JA 
PALVELUIDEN TARJOAJA 
Tavoitteenamme on olla halutuin korkealaa-
tuisten biotuotteiden valmistaja ja asiakkaan 
liiketoimintaa tukevien palveluiden toimittaja. 
Toimintaamme määrittelee jatkuvan paranta-
misen periaate.

Neljä Suomessa sijaitsevaa sellutehdas-
tamme ovat kustannustehokkaita ja ympäristö-
suoristuskyvyltään huippuluokkaa, siten pys-
tymme vastaamaan tuotteillemme asetettuihin 
korkeisiin laatuvaatimuksiin. Tulevaisuudessa 
myös selluntuotannon sivuvirtojen merkitys 
korostuu entisestään, sillä korkean lisäarvon 

tuotteita tarvitaan vastamaan kasvavaan puu-
peräisten biotuotteiden kysyntään. 

Vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä 
käynnistyvä biotuotetehtaamme Äänekoskella 
on Suomen metsäteollisuuden historian suurin 

KORKEALLA KÄYTETTÄVYYDELLÄ  
TASAISTA LAATUA
Metsä Fibre on parantanut järjestelmällisesti tehtaidensa tuotantotehokkuutta. 

Hyvä esimerkki tästä on Rauman tehdas, jota ajettiin yhtäjaksoisesti 169 vuoro-

kautta häiriöttömästi sadan prosentin käytettävyydellä. 

”Olemme tehostaneet tuotantoa suunnitelmallisesti kaikilla osastoilla muun 

muassa kapasiteettikoeajoilla. Niiden tuloksia analysoimalla ja tekemällä korjaa-

via toimenpiteitä saamme kaiken irti tehtaan tuotantokapasiteetista”, Rauman 

sellutehtaan johtaja Ilkka Poikolainen kertoo.

Kehitystyössä kumppanina on Metsä Fibren kunnossapidon palveluyhtiö 

Botnia Mill Service (BMS). Tulokset ovat merkittäviä: neljän tehtaamme käytet-

tävyyden keskiarvo on parantunut peräti kolme prosenttiyksikköä.

Kehitystyöhön on sisältynyt sisäisiä käytettävyysauditointeja, joiden perus-

teella löydettiin sekä tehdaskohtaisia että kaikkia sellutehtaita koskevia kehittä-

miskohteita. 

Vahvuuksiamme kaikessa toiminnassamme ovat panostukset henkilöstön 

osaamisen kehittämiseen, avoin tiedon jakamisen kulttuuri, suunnitelmallisuus 

ja hyvä ennakointi.

”Tuotantotehokkuuden kehittäminen vaikuttaa niin tuotteen laatuun, teh-

taan ympäristösuorituskykyyn, kustannustehokkuuteen kuin myös työhyvin-

vointiin ja turvallisuuteen. Tasainen, tehokas ja häiriötön tehtaiden käynti näkyy 

tasaisena sellun laatuna, mikä on kuitenkin asiakkaille se kaikkein keskeisin 

asia”, Poikolainen muistuttaa.

investointi. Uuden sukupolven tehtaamme on 
biotalouden suunnannäyttäjä ja osoitus uudis-
tumisestamme. Varmistamme johtavan ase-
mamme markkinoilla myös tulevaisuudessa.

BIOTUOTTEITA 
KASVAVILLE 
MARKKINOILLE
Metsä Fibre on globaalin biotalouden suunnannäyttäjä ja 
Suomen merkittävimpiin kuuluvien vientituotteiden valmistaja. 
Tuotevalikoimamme koostuu sellusta, sahatavarasta, 
uusiutuvasta energiasta sekä muista biotuotteista.

16 SELLU jA SAHATAVARA



140%
METSÄ FIBREN 
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KARTONKI

KORKEA LUOKKAISIA 
KARTONKEJA 
PAKKAAMISEEN 

Metsä Board keskittyy puun ensikuidusta val-
mistettuihin kartonkeihin, jotka sopivat 
ruoka-, kosmetiikka-, lääke- ja elektroniikka-
pakkauksiin sekä erilaisiin vähittäiskaupan 
myyntitelineisiin ja pakkauksiin. Uutuutena 
tarjoamme tarjoilupakkauksiin kuten kuppei-
hin, lautasiin ja tarjoilualustoihin kehitettyjä 
kartonkeja, joilla voidaan korvata muun 
muassa muovin käyttöä. 

Metsä Board tukee asiakkaitaan myös 
monenlaisilla palveluilla kuten pakkausmateri-
aaleja koskevilla suosituksilla, jalostuksen ja 
pakkaamisen teknisellä konsultoinnilla, tutki-
muksella ja tuotekehityksellä sekä kestävän 
kehityksen ja pakkaussuunnittelun palveluilla. 
Yhtiön asiakkaita ovat merkkituotevalmistajat, 
kartongin jalostajat ja tukkurit maailmanlaa-
juisesti. 

Kansainvälinen voittoa tavoittelematon, 
maailman suurinta ympäristövaikutusten 
raportointijärjestelmää ylläpitävä järjestö CDP 
valitsi Metsä Boardin A-listalle sekä Climate- 
että Water-ohjelmissa vuonna 2016. Lisäksi 
Metsä Board sai Leadership-statuksen CDP:n 
Forest-ohjelmassa.

Metsä Boardin osake on listattuna Nasdaq 
Helsingissä.

ENSIKUITU – TURVALLINEN RATKAISU 
Metsä Boardin kartongit tarjoavat monia etuja 
läpi toimitusketjun – tuotannosta jalostuk-
seen, kauppaan ja kuluttajalle saakka. Ekologis-
ten ja kevyiden kartonkien tuotannossa tarvi-

taan aiempaa vähemmän raaka-aineita, vettä ja 
energiaa. Korkealaatuisina tuotteina ne toimi-
vat hyvin pakkausten jalostuksessa, pakkaus-
linjoilla ja logistiikassa. Kun perusraaka- 
aineena on puhdas ensikuitu, kartonki on 
turvallinen materiaali herkkienkin tuotteiden 
kuten ruoan ja lääkkeiden pakkaamiseen. Kar-
tonki sopii myös hyvin kiertotalouteen, sillä 
sen valmistukseen käytettyjä kuituja voidaan 
hyödyntää useita kertoja uudelleen. 

KUIDUT TASAISEN LAADUN TAKEENA
Metsä Board on omavarainen kartonkeihin 
käytettävissä puukuiduista valmistettavissa 
massoissa. Tämä auttaa varmistamaan kuitu-
raaka-aineen ja kartonkien tasalaatuisuuden. 
Yhdistämällä pohjoisessa kasvaneesta havu- ja 
lehtipuusta valmistettuja kuituja kartonkiin 
saadaan lujuutta ja painettavuutta tukevia 
ominaisuuksia. Kartongeissa käyttämämme 
puun ensikuitu tulee kestävästi hoidetuista 
pohjoiseurooppalaisista metsistä. Tuotannossa 
käytetään vain raaka-aineita, joiden turvalli-
nen alkuperä voidaan todentaa.

Metsä Board on johtava eurooppalainen taivekartongin ja 
valkoisen ensikuitulainerin valmistaja. Kevyet kartonkimme 
on kehitetty ennen muuta kuluttaja-, myymälä- ja 
tarjoilupakkauksiin.

PEPÄÄLLYSTETYT 
KARTONGIT 
MARKKINOILLE
Metsä Boardin uusi taivekartonkikone 

käynnistyi Husumin tehtaalla helmikuun 

2016 alussa. Tuotantolinjan volyymi 

suunnataan Amerikkoihin sekä tarjoilu-

pakkauksiin maailmanlaajuisesti. 

Marraskuussa 2015 ilmoitimme 

investoinneista Husumin tehtaalla uuteen 

ekstruusiopäällystyslinjaan ja siihen 

liittyvään infrastruktuuriin. Asennustyöt 

aloitettiin syksyllä 2016, ja linja otetaan 

käyttöön vuoden 2017 ensimmäisen 

vuosipuoliskon aikana. Linjan kapasiteetti 

tulee olemaan noin 100 000 tonnia 

vuodessa.

Tällä hetkellä PE eli polyeteeni on 

yleisin barrier-materiaali kosteutta ja 

rasvaa vastaan ruoka- ja tarjoilupakkauk-

sissa. Metsä Board jatkaa myös uusien 

barrier-ratkaisujen kehittämistä mukaan 

lukien biopohjaiset materiaalit.

Ennen uuden ekstruusiolinjan käynnis-

tymistä tarjoamme ulkopuolisten jalosta-

jien PE-päällystämiä tarjoilupakkauskar-

tonkeja. Niitä käytetään esimerkiksi 

kuppeihin, lautasiin, alustoihin ja pika-

ruokapakkauksiin.
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sainvälisten ISO 9001- ja ISO 14001 -standar-
dien mukaiset laatu- ja ympäristöjärjestelmät.

Metsä Tissue hakee kasvua sekä eurooppa-
laisilta pehmopaperi- että globaaleilta ruoan-
laittopaperimarkkinoilta. Kuluttajat ovat yhä 
kiinnostuneempia hyvinvoinnistaan, tervey-
destään ja ostamiensa tuotteiden ekologisuu-
desta. Metsä Tissue vastaa näihin maailmanlaa-
juisiin trendeihin tuotteilla, jotka tuovat 
mukavuutta ja hyvinvointia jokaiseen päivään.

PEHMO JA 
RUOANLAITTOPAPERIT

Metsä Tissuen kuluttajabrändien Lambin, 
Serlan, Molan ja Tenton tuotevalikoimat koos-
tuvat wc- ja talouspapereista sekä nenäliinoista. 
Katrin-tuotteet ja -ratkaisut on tarkoitettu 
julkisiin tiloihin. SAGA-ruoanlaittotuotteet 
sopivat sekä kotikeittiöihin että ammattikäyt-
töön. Metsä Tissue on myös merkittävä kau-
pan omille tuotemerkeille räätälöityjen peh-
mopaperituotteiden toimittaja. 

Tavoitteenamme on olla asiakkaidemme 
paras kasvukumppani kaikissa tuoteryhmissä. 
Asiakkaiden liiketoiminnan ymmärtäminen, 
heidän tarpeisiinsa vastaaminen ja tiivis yhteis-

työ kasvun luomiseksi ovat strategiamme 
kulma kiviä. 

YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET 
MINIMOIDAAN 
Haluamme pitää toimintojemme ympäristö-
vaikutukset mahdollisimman pieninä. Kaikki 
tuotteemme valmistetaan vastuullisesti, turval-
lisesti ja ympäristöä kunnioittaen. Tuotteemme 
valmistetaan ensikuidusta, kierrätyskuidusta 
tai niiden yhdistelmästä. Ensikuitumassaan 
käyttämämme puu on peräisin vastuullisesti 
hoidetuista metsistä. Tehtaillamme on kan-

MUKAVUUTTA
LAADUKKAILLA
PEHMO JA RUOAN
LAITTOPAPEREILLA
Metsä Tissue on Euroopan johtavia koti- ja 
suurtalouksien pehmopaperituotteiden valmistajia ja 
maailman johtava ruoanlaittopapereiden toimittaja.

KATRINANNOSTELIJAT ON  
SUUNNITELTU KAIKILLE
Metsä Tissuen Katrin tekee julkisista wc-tiloista entistä helppokäyttöisempiä. 

Uusi Katrin Inclusive -annostelijasarja huomioi myös erityisryhmien tarpeet, sillä 

annostelijoiden suunnittelussa on kiinnitetty erityishuomiota lasten, ikääntyvän 

väestön, heikkonäköisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden tarpeisiin. 

Katrin Inclusive -sarjan wc- ja käsipaperi- sekä saippua-annostelijoissa yhdis-

tyvät esteettömyys, käyttömukavuus, pohjoismainen selkeälinjainen muotoilu ja 

parhaat tekniset ominaisuudet. Tuotesuunnittelun perustana ovat julkisten 

wc-tilojen käyttäjiltä kerätyt toiveet ja käyttökokemukset, joista suunnittelutiimi 

sai arvokasta näkemystä etenkin erityisryhmien tarpeista. 

Uudet annostelijat ovat saaneet positiivista palautetta niin käyttäjiltä kuin 

huolto- ja siivoushenkilöstöltäkin. Annostelijat ovat saaneet tunnustusta ja palkin-

toja myös useissa eri kilpailussa vuoden 2016 aikana niin muotoilustaan kuin 

helppokäyttöisyydestäänkin.
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PEHMOPAPERITUOTTEITA 
KÄYTETÄÄN PÄIVITTÄIN YLI

MAASSA
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UUDISTUVA 
METSÄ TARJOAA 
MONIPUOLISIA 
MAHDOLLISUUKSIA 
Kansainvälisenä ja vastuullisena toimijana menestymme 
osaavan ja motivoituneen henkilöstön ansiosta. Arvomme 
vastuullinen tuloksenteko, luotettavuus, yhteistyö ja 
uudistuminen – luovat perustan kaikelle toiminnalle. 

Katsomme avoimin mielin tulevaan, kehi-
tymme ja kehitämme jatkuvasti toimintaam-
me:tuotteita, palveluita, tuotantoprosesseja ja 
toimintatapoja. Haluamme palvelukseemme 
nyt ja tulevaisuudessa eri alojen parhaat osaa-
jat, jotka haluavat kehittyä metsäteollisuuden 
eturivissä.

Panostamme tulevaisuuden osaajiin muun 
muassa tekemällä aktiivista ja monipuolista 
oppilaitosyhteistyötä perus-, ammatti- ja kor-
keakoulujen kanssa. Metsä  Groupissa tehdään 
joka vuosi lukuisia opinnäytetöitä ja osallistu-
taan useisiin tilaisuuksiin eri oppilaitoksissa. 
Tarjoamme lisäksi harjoittelupaikkoja ja satoja 

kesätyöpaikkoja Suomessa ja muissa toiminta-
maissamme.

Teemme mielenkiintoista ja merkityksel-
listä työtä korkealaatuisten, uusiutuvasta raa-
ka-aineesta valmistettavien tuotteiden sekä 
palveluidemme parissa osana luotettavaa ja 
yhteistyötä arvostavaa työyhteisöä.

Jokaisella metsägroupilaisella on mahdolli-
suus onnistua työssään ja kehittyä ammatilli-
sesti selkeiden tavoitteiden ja hyvän johtami-
sen ansiosta. Työturvallisuus on kiinteä osa 
päivittäistä johtamista Metsä Groupissa. 
Panostamme aktiivisesti myös työhyvinvoin-
tiin ja työkyvyn edistämiseen. 

HENKILÖSTÖÄ  
SUOMESSA

5 000
MUISSA MAISSA  

4 300

TYÖSUHTEIdEN PITUUS 
KESKIMÄÄRIN

16,6 
VUOTTA
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REKRYTOINTEjA

421
METSÄ TARVITSEE 
ASIANTUNTIJOITA
Metsä Inside Out -video esittelee Metsä 

Groupin työ- ja uramahdollisuuksia tuoreella 

otteella – meillä saa innostua, olla ylpeä 

omasta työstään ja kehittää osaamistaan. 

Arvostamme toistemme työtä ja kuunte-

lemme toisiamme. jaamme omia kokemuk-

sia ja otamme vastuuta omasta työmotivaa-

tiosta ja työssä viihtymisestä. Työkavereiden 

huomioiminen ja huumori tuovat iloa työ-

päiviin ja luovat hyvän työilmapiirin. 

 www.metsagroup.com/fi/urametsassa
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KASVAVA 
METSÄ GROUP

INVESTOINNIT VUOSINA 
2015–2017

NOIN 2  

MRD. EUROA, 
jOSTA SUOMEEN NOIN 85 %

LIIKEVAIHTO  
1,0 MRD. EUROA

HENKILÖSTÖ  
2 750

OMISTUS 
METSÄLIITTO 100 %

PEHMO JA  
RUOANLAITTO
PAPERIT

METSÄ TISSUE

LIIKEVAIHTO  
1,5 MRD. EUROA

HENKILÖSTÖ  
900

OMISTUS 
METSÄLIITTO 100 %

PUUNHANKINTA  
JA METSÄPALVELUT

METSÄ FOREST

METSÄ GROUP

LIIKEVAIHTO  
1,7 MRD. EUROA

HENKILÖSTÖ  
2 500

OMISTUS 
METSÄLIITTO 41,8 %, 
ÄÄNIMÄÄRÄSTÄ 61,5 %

KARTONKI

METSÄ BOARD

METSÄLIITTO OSUUSKUNTA OMISTAJINA 104 000 SUOMALAISTA METSÄNOMISTAJAAKONSERNIN EMOYRITYS

4,7 MRD.
EUROALIIKEVAIHTO 9 300HENKILÖSTÖ

LIIKEVAIHTO  
0,5 MRD. EUROA

HENKILÖSTÖ  
1 500

OMISTUS 
METSÄLIITTO 100 %

PUUTUOTTEET

METSÄ WOOD

LIIKEVAIHTO  
1,6 MRD. EUROA

HENKILÖSTÖ  
1 250

OMISTUS 
METSÄLIITTO 50,2 %,  
METSÄ BOARD 24,9 %,  
ITOCHU 24,9 %

SELLU JA 
SAHATAVARA

METSÄ FIBRE

Olemme suomalainen kansain välisillä 
markkinoilla toimiva vastuullinen 
metsäteollisuuskonserni. 

UUSIUTUVAA ENERGIAA 22,3 TWh

Myyntiyhtiöt, jälleenmyyjät ja agentit myyvät 
tuotteitamme maailman laajuisesti.  
Päämarkkina-alueemme on Eurooppa. 
Haemme kasvua erityisesti Aasiasta ja Pohjois -
Amerikasta.

Vuonna 2017 Suomi täyttää 100 vuotta. 
Metsä Group tukee monia juhlavuoden hank-
keita. Juhlavuoden aikana esillä ovat Metsä 
Tissuen suomalaiset kuluttaja tuotteet, ja juhla-
vuotemme huipentaa biotuotehtaamme käyn-
nistyminen. 
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AVAINLUVUT 2016 2015 2014 2013 2012

Liikevaihto, milj. euroa 4 658 5 016 4 970 4 938 5 001 

Liiketulos, milj. euroa 442 542 417 335 241 

Liiketulos, vertailukelpoinen, milj. euroa 439 537 418 343 256 

Sijoitetun pääoman tuotto, % 10,2 13,7 11,1 8,9 6,7 

Sijoitetun pääoman tuotto, ROCE, 
vertailukelpoinen, % 10,2 13,6 11,4 9,1 7,1 

Omavaraisuusaste, % 43,9 43,2 37,9 37,9 34,7 

Nettovelkaantumisaste, % 40 25 46 77 87 

Investoinnit, milj. euroa 758 492 143 214 204 

Henkilöstö, 31.12. 9 300 9 599 10 410 10 736 11 447 

Hankitun puun sertifiointiaste, % 86 84 84 82 82

Tapaturmataajuus, poissaoloon johtaneet  
tapaturmat miljoonaa työtuntia kohden 7,4 9,5 11,2 13,2 15,7

Fossiiliset hiilidioksidipäästöt, 1 000 t 760 802 803 855 962

LIIKEVAIHTO 
MAITTAIN 
%

 Suomi .................................. 16
 Saksa ................................... 11
 Kiina ........................................9
 Iso-Britannia .........................8
 Italia ........................................5
 Ruotsi .....................................5
 USA .........................................5
 Muu Eurooppa ...................30
 Muut maat .......................... 11
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METSÄ GROUP

PL 10

02020 METSÄ

Puh. 010 4601

www.metsagroup.com
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https://www.slideshare.net/MetsaGroup
https://issuu.com/metsagroup
http://www.youtube.com/user/metsagroup
http://www.facebook.com/metsagroup
https://fi.linkedin.com/company/metsa-group
http://www.twitter.com/metsagroup
http://www.instagram.com/metsagroup
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