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Botnian myyntikonttorit ovat Botnia Pulps GmbH Saksan Wiesbadenissa 

sekä Ranskassa Pariisissa sijaitseva Botnia Pulps S.A. Pääosa Botnian ja 

M-realin markkinasellusta myydään näiden konttoreiden kautta. Kont-

toreissa työskenteli vuoden lopussa yhteensä 10 henkilöä. 

Oy Silva Shipping Ab on vuonna 1920 perustettu Kaskisten satamassa 

ahtausta, huolintaa, varastointia ja laivanselvityksiä harjoittava yhtiö. 

Yhtiön omistaja on Oy Metsä-Botnia Ab. Liikevaihto vuonna 2006 oli 5,4 

miljoonaa euroa (4,4 milj. euroa vuonna 2005). Päätuotteina käsiteltiin 

758 183 kuutiometriä sahatavaraa (799 144), 245 235 tonnia sellua 

(201 055 ), 208 944 tonnia BCTMP-massaa ja muita tuotteita 29 212 

tonnia (25 379). Laivanselvityksiä oli 521 kappaletta (433). Yhtiöllä on 

35 000 neliömetriä katettua varastoalaa (28 000) ja 21 lastinkäsittely-

yksikköä. Vuoden 2006 lopussa henkilöstömäärä oli 41.

Botnian metsätoiminnot Uruguayssa on yhdistetty yhteen yhtiöön 

Forestal Orientaliin. Forestal Orientaliin yhdistettiin vuonna 1990 

perustettu Compañia Forestal Oriental S.A. (FOSA) sekä Tile Forestal. 

Forestal Orientalin omistavat Oy Metsä-Botnia Ab (82,1 %), UPM-

Kymmene Oyj (12,4 %) ja Metsäliitto (5,5 %). Forestal Oriental on 

eukalyptusmetsän viljelyyn erikoistunut yhtiö, joka omistaa noin 160 000 

hehtaaria maata Uruguayn länsiosassa, mistä 60 prosenttia viljellään. 

Yhtiön liikevaihto vuonna 2006 oli 39,6 miljoonaa euroa ja henkilös-

töä yhtiössä oli toimintavuoden lopussa 371.

Botnia S.A. on vuoden 2003 lopussa perustettu ja Uruguayhin rekis-

teröity yhtiö, jonka tehtävänä on toteuttaa Uruguayssa kevään 2005 

aikana käynnistynyt sellutehdasprojekti sekä vastata tehtaan toi-

minnasta sen käynnistyttyä. Projektin valmistuttua Botnia S.A. tuot-

taa uruguaylaisesta raaka-aineesta valmistettavaa eukalyptus sellua

miljoona tonnia vuodessa. Projektin investointikustannus on noin 

1,1 miljardia dollaria. Botnia S.A.:n omistajat ovat Oy Metsä-Botnia Ab 

(82,1 %), UPM-Kymmene Oyj (12,4 %) ja Metsäliitto (5,5 %).

OOO Svir Timber on Oy Metsä-Botnia Ab:n sataprosenttisesti omis-

tama sahatoimintaan keskittyvä yhtiö Venäjällä. Botnian Svir Timberin 

saha valmistui vuodenvaihteessa 2005–2006 ja ensimmäisen vuoden 

tuotanto oli 164 537 kuutiometriä sahatavaraa. Sahan investointi-

kustannus oli noin 55 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä vuoden 

lopussa oli 148.

Oy Metsä-Botnia Ab – markkinointinimeltään Botnia – valmistaa kor-

kealaatuisia pitkä- ja lyhytkuituselluja asiakkaille, jotka valmistavat 

korkealuokkaisia paperi- ja pakkaustuotteita. 

Botnian sellutehtaat sijaitsevat Joutsenossa, Kaskisissa, Kemissä, Rau-

malla ja Äänekoskella. Näiden tehtaiden yhteenlaskettu tuotantoka-

pasiteetti on 2,7 miljoonaa tonnia ECF- ja TCF-valkaistua selluloosaa 

vuodessa. Botnia työllistää noin 1 900 henkilöä, mutta sen työllistävä 

vaikutus tehdaspaikkakunnilla on moninkertainen.

Tuotannosta noin 70 prosenttia myydään omistaja yhtiöiden paperiteh-

taille ja 30 prosenttia markkinamassana asiakkaille, lähinnä Eurooppaan. 

Sellun markkinoinnista vastaa Botnian oma markkinointiorganisaatio 

sekä myyntikonttorit Saksassa ja Ranskassa. Botnian edustusto Kiinassa 

ohjaa myyntejä Kiinaan ja Kaakkois-Aasian maihin.

Metsäliitto Osuuskunta vastaa Botnian puunhankinnasta. Täydellä 

kapasiteetilla Botnia käyttää raakapuuta yli 13 miljoonaa kuutiomet-

riä vuodessa. Kotimaisen puun osuus vuonna 2006 oli 84 prosenttia. 

Botnia omistaa metsää Suomessa noin 35 000 hehtaaria.

Botnia on osa Metsäliitto-konsernia, joka on metsäteollisuuteen kes-

kittyvä yhtiö. Botnian omistajat ovat Metsäliitto-konserni (53 %) ja 

UPM-Kymmene Oyj (47 %).

OY METSÄ-BOTNIA AB

TYTÄRYHTIÖT

Oy Metsä-Botnia Ab
Tytäryhtiöt
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2006 2005 Muutos

%

Suomi 754,9 598,4 26,2 %

EU-maat 286,2 230,3 24,3 %

Muu Eurooppa 107,2 62,8 70,8 %

Muu maailma 163,0 55,1 195,8 %

Yhteensä 1 311,3 946,5 38,5 %

Liikevaihdon jakautuminen markkina-alueittain, Meur

2006 2005 2004 2003 2002

Liikevaihto MEUR 1 311 947 1 066 1 006 1 034

Muutos % 39 -11 6 -3 -11

Viennin osuus % 42 37 40 37 38

EBITDA MEUR 316 192 262 195 266

% 24 20 25 19 26

Liikevoitto MEUR 212 80 142 84 154

% 16 8 13 8 15

Tulos ennen satunnaisia eriä MEUR 202 80 135 79 151

Henkilöstö 31.12. 1 898 1 654 1 589 1 901 1 751

Investoinnit MEUR 570 289 88 85 58

Nettovelat / % liikevaihdosta % 20 8 -5 3 0

Omavaraisuusaste % 66 72 73 70 70

Netgearing % 20 6 -5 3 0

ROCE % 14 6 11 7 12

* Vuodet 2004–2006 on laskettu IFRS-periaatteiden mukaan ja vuodet 2002–2003 suomalaisen tilinpäätöskäytännön (FAS) mukaan.

KONSERNIN AVAINLUVUT *
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* Määrän pieneneminen johtuu
 kunnossapitotoimintojen
 siirtymisestä BMS:lle.

Kemiartin toimitukset siirretty osa-
kaskäyttöön 2003. Botnian toimitus-
määrät kasvoivat toimintavuonna 17
prosenttia.

* Vain vakinaiset Suomessa
 olevat henkilöt

BOTNIAN TEHTAIDEN PÄÄSTÖKEHITYS VUOSINA 1997–2006
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• Tammikuussa Botnian Uruguayssa toimiva metsäyhtiö Forestal Oriental 

S.A. (FOSA) osti loput 50 prosenttia Tile Forestal S.A.:n osakkeista 

Otegui-konsernilta. Otegui-konserni tuli Botnia S.A.:n osakkaaksi 

9 prosentilla. Toimintavuoden aikana metsätoiminnot Uruguayssa 

yhdistettiin yhteen yhtiöön, joka toimii nimellä Forestal Oriental.

• Helmikuussa Botnian hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Metsä-

liitto-Yhtymän pääjohtaja Kari Jordan. Uusiksi hallituksen jäseniksi 

nimitettiin Metsäliitto Osuuskunnan varatoimitusjohtaja Martin 

Lillandt sekä UPM:n strategiajohtaja Heikki Malinen.

• Maaliskuussa tehtiin päätös Rauman sellutehtaan valkaisuprosessin 

ja vedenkäsittelyn kehittämisestä. Investoinnin kustannusarvio on 

45 miljoonaa euroa.

• Huhtikuussa fi nanssikonserni Nordea ja ranska lainen pankki 

Calyon päättivät toimia Uruguayn sellutehdashankkeen pää jär jes-

täjäpankkeina.

• Toukokuussa Argentiinan hallitus päätti viedä Botnian ja Encen 

sellutehdashankkeista syntyneen riidan Haagin kansainväliseen 

tuomioistuimeen.

• Toukokuussa Botnia sopi yhdessä Maailmanpankin alaisen IFC:n 

(International Finance Corporation) kanssa lisäselvityksistä Fray Ben-

tosiin rakenteilla olevien sellutehtaiden (Botnia ja Ence) yhteisvaiku-

tuksista ympäristöön.

• Kesäkuussa Botnian Svir Timberin saha vihittiin käyttöön Podpo-

rozhjessa Venäjällä.

• Kesäkuussa maailman johtaviin pehmopaperivalmistajiin kuuluva 

Georgia-Pacifi c palkitsi Botnian kultaisella toimittajapalkinnolla 

(hopeinen vuosina 2004 ja 2005).

• Heinäkuussa Haagin kansainvälinen tuomioistuin antoi päätöksensä 

Argentiinan vaatimukseen Botnian ja Encen tehdashankkeiden kes-

keyttämisestä. Oikeus katsoi päätöksessään, ettei sillä ole perusteita 

määrätä sellutehdashankkeita keskeytettäväksi. 

• Lokakuussa Maailmanpankin alainen IFC julkisti lopullisen CIS:in 

(cumulative impact study). Uruguayhin rakennettavien sellutehtai-

den (Botnia ja Ence) yhteisvaikutusta koskeva tutkimus osoittaa, 

ettei tehtaista ole vaaraa ympäristölle. Tutkimus osoittaa myös, 

että hankkeiden positiiviset sosioekonomiset ja työllistävät vaiku-

tukset alueella ovat huomattavat ja merkitys Uruguayn kehitykselle 

oleellinen.

• Lokakuussa päätettiin aloittaa sellutehtaan vaatima esiselvitys 

Vologdan läänissä Venäjällä. Samalla päätettiin jatkaa jo aloitettua 

puunhankinnan, metsätalouden ja teollisten aktiviteettien kehittä-

mistä samalla alueella.

• Marraskuussa Maailmanpankin alaisen IFC:n sekä MIGA:n (Multi-

lateral Investment Guarantee Agency) hallitukset myönsivät Bot-

nian Uruguayn Fray Bentosiin rakenteilla olevalle sellutehtaalle 170 

miljoonan dollarin lainan sekä enintään 350 miljoonan dollarin 

vakuutuksen.

• Marraskuussa Botnia päätti ottaa Fray Bentosin kaupungin viemäri-

vedet puhdistettavaksi Uruguayhyn rakennettavan sellutehtaan jäte-

vedenkäsittelylaitoksessa. Maailmanpankin alaisen IFC:n teettämän 

asiantuntija-arvion mukaan Fray Bentosin jätevesien puhdistaminen 

rakennettavan tehtaan laitoksessa merkitsisi jokiveden biologisen 

hapenkulutuksen ja kolibakteerien vähentymistä, ja parantaisi siten 

jokiveden laatua nykyisestä tilastaan.

• Marraskuussa Botnia ehdotti Latvian valtiolle, että sen yhdessä Lat-

vian valtion kanssa omistama A/S Baltic Pulp -yhtiö ja lepäämässä 

ollut sellutehdashanke lopetetaan.

• Joulukuussa Teknillisen korkeakoulun Työpsykologian ja johtami-

sen laboratorio palkitsi Botnian tulospalkkiojärjestelmästä sekä sen 

onnistuneesta toteuttamisesta. 

• Toimintavuonna päätettiin, että kaikkien Botnian Suomessa sijait-

sevien sellutehtaiden kunnossapito siirtyy Botnia Mill Servicen hoi-

dettavaksi vuoden 2007 alusta.

• Rauman, Äänekosken sekä Joutsenon tehtaille myönnettiin uuden 

ympäristönsuojelulain mukaiset ympäristöluvat.

Vuosi 2006 lyhyesti
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Strategia ja
johtaminen

Kansainvälinen kasvu luo uusia
edellytyksiä Botnian ja Botnian
asiakkaiden kilpailukyvyn
kehittämiseen. Suomessa
toimintamallin uudistaminen
ja sitä tukevan osaamisen
kehittäminen turvaavat
tulevaisuuden kilpailukykyä.

Kuvassa Botnian talousjohtaja Ville Jaakonsalo ja Group Controller Milla Ruoho
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Kulunut vuosi oli selluteollisuudelle niin taloudellisesti kuin tuotannol-

lisesti hyvä vuosi. Hinnat nousivat tasaisesti, ja kysyntä pysyi vakaana 

koko vuoden kaikilla päämarkkina-alueillamme. Kevään lyhyttä lakkoa 

lukuun ottamatta myös tuotanto sujui hyvin. Neljä viidestä tehtaas-

tamme saavutti tuotantoennätyksen, mitä edesauttoi osaltaan se, että 

uuden työehtosopimuksen mukaan oli mahdollista pitää tehtaat tuo-

tannossa juhannuksena ja jouluna.

Sellun kysyntä pysyi hyvänä maailmanlaajuisestikin, ja kysyntä-tarjonta 

-tilanne oli tasapainossa. Vanhoja kannattamattomia sellutehtaita 

suljettiin, mutta toimintavuoden lopussa käynnistettiin uusia, lähinnä 

eukalyptussellua tuottavia tehtaita. Näiden uusien tehtaiden kapasi-

teetti tuntuu markkinoilla vasta vuoden 2007 puolella. 

Aasian talouden kasvu jatkui, ja tämä heijastui paperituotteiden kysyn-

nän kasvun kautta sellun kysyntään. Esimerkiksi Kiinassa sellun kysyntä 

kasvoi tasaisesti koko vuoden. 

KILPAILUKYKYINEN KONSEPTI
Yhtiömme on kasvamassa Uruguayn sellutehtaan myötä entistä mer-

kittävämmäksi toimijaksi sellutoimialalla. Tämä vahvistaa kilpailukyky-

ämme ja asemaamme tulevaisuudessa. 

Botnian tuotepaletti on yksi selluteollisuuden laajimmista. Hallinnas-

samme on niin pohjoinen pitkäkuitu kuin etelän lyhytkuitu eli eukalyp-

tus. Asiakkaat haluavat keskittää selluostonsa ja tekevät entistä isom-

pia sopimuksia. Tähän haasteeseen sellunvalmistajien on pystyttävä 

vastaamaan mahdollisimman laajalla tuotevalikoimalla.

Olemme pitkäjänteisesti ja määrätietoisesti kehittäneet teknistä asian-

tuntemustamme kuitujen kehittämisessä ja käyttämisessä asiakkaamme 

prosessissa niin lyhyt- kuin pitkäkuiduissa. Tarjoamme omaa osaamis-

tamme asiakkaan käyttöön heidän prosessissaan. Tämä on osa pal-

velupakettiamme asiakkaalle. Palvelupakettimme monipuolisuus ja 

tuotevalikoimamme laajuus ovat osoitus siitä, että olemme edenneet 

ison harppauksen toimintamme kehittämisessä. Asemamme on vahva 

alan toimijoiden joukossa. 

KESKITYMME YDINOSAAMISEEMME
Kehitämme edelleen syvällistä kuituosaamistamme. Uuden tuotteemme, 

eukalyptussellun, valmistus aloitettiin Kaskisten tehtaalla toimintavuo-

den aikana. Tavoitteenamme on saada mahdollisimman hyvä tuntemus 

eukalyptuksesta asiakkaiden prosessissa. 

Syvällinen kuituosaaminen on pitkän aikavälin tavoitteemme. Keskit-

tymällä tähän ydinosaamiseemme ja sen kehittämiseen sekä tehosta-

malla toimintaamme edelleen asiakasrajapinnassa  vahvistamme sisäistä 

tehokkuuttamme sekä tätä kautta kilpailukykyämme. 

Jotta pystymme keskittymään ja kehittämään ydinosaamistamme, 

olemme ulkoistaneet toimintojamme. Hyvä esimerkki tästä on kun-

nossapitotoimintojen ulkoistaminen. Toimintavuoden aikana kaikkien 

Suomessa toimivien viiden sellutehtaamme kunnossapito siirrettiin Bot-

nia Mill Servicen hoidettavaksi. Tehtaiden kunnossapito on oleellisen 

tärkeä kustannus- ja laatutavoitteiden saavuttamiseksi. Uskomme, että 

siihen erikoistunut yhtiö hoitaa sen entistä tehokkaammin. 

Olemme siirtyneet tehtaillamme joustavaan moniosaamismalliin, joka 

antaa jokaiselle työntekijälle aiempaa laajemman vastuualueen.  Moni-

puolinen ammatillinen osaaminen motivoi henkilöstöämme ja parantaa 

tuotanto- ja kustannustehokkuuttamme.

RAAKA-AINERAJOITTEINEN TEOLLISUUS
Sellunvalmistus on erittäin riippuvainen raaka-aineen saatavuudesta. 

Vuoden 2006 aikana oli selvästi havaittavissa maailmanlaajuisesti raaka-

ainepulaa, joka paheni vuoden loppua kohti. Lämmin sää pohjoisella 

pallonpuoliskolla vaikeutti puun saantia metsästä muun muassa Suomessa 

ja Venäjällä. Tilannetta ei helpota se, että Keski-Euroopassa kuitupuuta 

ohjataan julkisten tukien avulla biopolttoaineeksi. Pohjois-Amerikassa 

sahojen huono tilauskanta on puolestaan johtanut raaka-ainepulaan. 

Raaka-aineen saatavuus tulee olemaan myös pitkällä aikavälillä sellu-

teollisuuden kehittämistä rajoittava tekijä.

Uruguayssa olemme tehostaneet metsätoimintojamme yhdistämällä 

omistamiemme metsäyhtiöiden toiminnat yhteen yhtiöön, joka toi-

Kilpailukyvystä huolehdittava 
kaikissa toiminnoissa

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
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mii nimellä Forestal Oriental. Tämä Botnian tytäryhtiö toimittaa sellutehtaan

vaatimasta puuraaka-aineesta yli 70 prosenttia omista metsistään. Loppuosa

hankitaan yksityisiltä metsänomistajilta sekä paikallisilta yrityksiltä, joiden

kanssa tehdään pitkäaikaiset sopimukset.

URUGUAYN SELLUTEHDASPROJEKTI
ETENEE AIKATAULUSSAAN
Julkisesta kohusta huolimatta Uruguayn sellutehdashanke etenee hyvin. Teh-

taasta tulee valmistuessaan yksi maailman kilpailukykyisimmistä sellutehtaista.

Tehtaasta ja sen toiminnasta tehdyt useat tutkimukset osoittavat sen myös

olevan ympäristön kannalta maailman parhaimpia. Vuoden 2007 tärkeim-

piä tavoitteita on varmistaa tehtaan onnistunut käyntiinlähtö. Tämän eteen

teemme töitä monella alueella.

Venäjällä toimintavuoden 2006 alussa käynnistynyt Svir Timberin saha on läh-

tenyt hyvin käyntiin. Käyntiinlähtövuoden tuotantotavoitteet on saavutettu

ja jopa ylitetty. Jatkamme Venäjällä edelleen puunkorjuun ja metsänhoidon

kehittämistä yhdessä paikallisten yritysten kanssa.

SUURIA UHKAKUVIA EI NÄKYVISSÄ SELLULIIKETOIMINNASSA
Olemme asettaneet kuluvalle vuodelle kaikille tehtaillemme tuotannolliset

tavoitteet täyden käynnin mukaisiksi. Sellun tarjonta ja kysyntä näyttävät

edelleen olevan tasapainossa vuoden alkaessa.  Loppuvuodesta ja vuoden

vaihteessa markkinoille tullut uusi kapasiteetti tuntuu ensimmäisellä vuosi-

puoliskolla markkinoilla, mutta muita merkittäviä uhkakuvia selluteollisuudelle

ei lähitulevaisuudessa ole näköpiirissä. Tilanne jatkuu taloudellisesti hyvänä

ainakin ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Erkki Varis

Toimitusjohtaja

Oy Metsä-Botnia Ab
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STRATEGIA Asiakaskeskeinen kuituosaaja

Haluamme olla maailman paras kuidun ja kuituominaisuuksien tuottaja asiakkaillemme. Tavoit-
telemme vahvaa kuituosaamista ja johtavaa asemaa kuidun ja kuituominaisuuksien toimittajana 
asiakkaille, jotka valmistavat korkealuokkaisia paperi- ja pakkaustuotteita.

Tarjoamme asiakkaillemme kilpailukykyistä 

kokonaispalvelua, johon kuuluu:

• Täsmäkuitu ja kuituominaisuudet

• Syvällinen kuituosaaminen

• Tätä toimintaa tukevat palvelut, kuten 

 logistiikka- ja varastointipalvelut

Tarjoamme asiakkaillemme omien tuotteidemme 

lisäksi muita, täydentäviä kuitutuotteita, jotka 

hankimme markkinointiyhteistyön ja omistuk-

sellisten yhteistyösopimusten nojalla. 

Omasta tuotannostamme noin 30 prosenttia 

on markkinamassaa eli sellua, joka myydään 

muille kuin omistaja-asiakkaillemme. Botnia on 

valituilla markkinoilla merkittävä markkinasellun 

toimittaja. Pitkäjänteinen toiminta sellumark-

kinoilla varmistaa Botnian kestävän laatu- ja 

kustannuskilpailukyvyn pitkällä aikavälillä.

STRATEGIAN 
TOTEUTTAMINEN JA SEURANTA
Liiketoiminnan ydinprosessit ohjaavat opera-

tiivista toimintaamme. Ydinprosesseille mää-

rittelemme vuosittain strategian suuntaiset 

tavoitteet, joiden toteutumista seurataan.

Varmistamme strategiamme toteutumisen 

kouluttamalla suunnitelmallisesti avainhenki-

löitämme. Avainhenkilöohjelmalla turvaamme 

Botnialle huipputason asiantuntija- ja johtamis-

resurssit. Toimintamme kilpailukykyä ylläpitää 

muun muassa jatkuva tehdaskohtainen kus-

tannustavoiteohjelma, josta johdetaan konk-

reettiset toimenpidesuunnitelmat. Syvällistä 

kuituosaamista lisää ja ylläpitää yhtiön tutki-

mus- ja kehitysresurssien keskittäminen asiakas-

keskeiseen kehitystoimintaan. Näitä resursseja 

vahvistetaan ja kehitetään jatkuvasti.

Strategisen kehityksen painopiste tällä stra-

tegiakaudella on kansainvälinen kasvu. Aloi-

tamme vuonna 2007 suunnitelmien mukai-

sesti selluntuotannon Uruguayssa. Venäjällä 

olemme käynnistäneet sahan ja osallistumme 

siellä aktiivisesti metsänhoidon ja puunkorjuun 

kehittämiseen. Viisi sellutehdastamme Suomessa 

muodostavat toimintamme vahvan ja hyvässä 

kunnossa olevan ytimen ja luovat edellytykset 

uuden toiminnan kehittämiselle.

BOTNIAN ARVOT
Botnian toimintaa ohjaavat vastuulliseen 

tuloksen tekemiseen botnialaisten yhdessä 

määrittelemät perusarvot:

• Luotettavuus

• Uudistuminen

• Yhteistyö
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STRATEGISET PROJEKTITKansainväliset kasvuhankkeet

URUGUAYN TEHDASPROJEKTI 
ETENEE SUUNNITELMIEN MUKAISESTI
Tehdas käynnistyy alkuperäisen aikatau-

lun mukaisesti vuoden 2007 kolmannella 

neljänneksellä.

Argentiinan ja Uruguayn hallitusten välille syn-

tynyt kiista tehtaan ympäristövaikutuksista ei 

ole horjuttanut itse projektin etenemistä. Teh-

dashankkeella on vankka tuki Uruguayssa, ja 

kuluvan vuoden aikana saatiin kansainväliset 

vahvistukset sille, että hanke on kaikilta osin 

kestävällä pohjalla. 

Kesällä Haagin kansainvälinen tuomioistuin 

torjui Argentiinan vaatimuksen asettaa Botnian 

ja Encen tehdashankkeet toimenpidekieltoon. 

Loppuvuodesta Maailmanpankki teki myönteisen 

rahoituspäätöksen Botnian tehdashankkeelle 

todettuaan lisätutkimusten ja asiantuntijara-

porttien perusteella, että tehdas merkitsee 

Uruguaylle merkittävää taloudellista etua eikä 

aiheuta vahinkoa ympäristölle. Maailmanpankki 

myönsi hankkeelle haetun 170 miljoonan 

dollarin rahoitusosuuden sekä enintään 350 

miljoonan dollarin vakuutuksen. 

Pohjoismainen fi nanssikonserni Nordea ja 

tunnettu ranskalainen pankki Calyon toimi-

vat Botnian Uruguayn sellutehdashankkeen 

pääjärjestäjäpankkeina. Projekti rahoitetaan 

Botnian pääomasijoituksilla sekä lainarahoi-

tuksella. Rahoituksesta valtaosa, noin 60 

prosenttia, on Botnia S.A.:n osakkaiden pää-

omasijoituksia ja loput, noin 40 prosenttia, 

ulkoista lainarahoitusta. 

Tehtaan yhteistyökumppaneista kemikaali-

toimittaja Kemira rakentaa tehdastontille 

kemikaalilaitoksen. Pääprosessilaitteiden toi-

mittaja Andritz vastaa tehtaan käynnistyessä 

sen kunnossapidosta samalla mallilla, joka 

tulee käyttöön kaikilla Suomen tehtailla vuo-

den 2007 alusta.

Botnia on ilmoittanut olevansa halukas käsit-

telemään Fray Bentosin kaupungin jätevedet 

tehtaan jäteveden käsittelylaitoksessa sekä 

polttamaan läheisessä Mercedeksen kau-

pungissa sijaitsevan Pamer-yhtiön selluteh-

taan mustalipeän tehtaansa soodakattilassa. 

Maailmanpankin asiantuntijaraportin mukaan 

nämä toimet parantavat Uruguay-joen veden 

laatua nykytasolta.

ESISELVITYS VENÄJÄLLÄ 
Botnia sopi raporttivuoden loppupuolella 

Vologdan läänin edustajien kanssa selluteh-

taan vaatiman esiselvityksen aloittamisesta. 

Vologda sijaitsee noin 400 kilometriä Mos-

kovasta pohjoiseen.

Esiselvityksestä vastaa yhteinen strateginen 

toimikunta. Samalla Botnia jatkaa ja laajentaa 

jo aloitettua kestävän metsänhoidon ja puun-

hankinnan kehittämistä Vologdassa. Botnian 

tarkoituksena on kehittää Venäjällä yhteistyötä 

muiden puunkorjuuyhtiöiden kanssa, jotta 

voitaisiin turvata selvityksen kohteena olevan 

sellutehtaan raaka-aineen saanti. 

BOTNIA LUOPUU LATVIAN 
TEHDASHANKKEESTA 
Raporttivuoden loppupuolella Botnia ehdotti 

Latvian valtiolle, että sen yhdessä Latvian val-

tion kanssa omistama A/S Baltic Pulp -yhtiö 

ja lepäämässä ollut sellutehdashanke lope-

tetaan. Vuosia sitten suunnitellun selluteh-

taan konsepti ei enää vastaa tämän päivän 

kilpailukykyvaatimuksia.



Asiakkuus Botnian uudistuvan
tuotevalikoiman päätuotteet
ovat lyhytkuituiset euka- ja
koivusellu sekä pitkäkuituinen
armeeraussellu ja tavallinen
havusellu. Kilpailijoihin verraten
huomattavan laaja tuotepaletti
vastaa kilpailukykyisesti erilaisia
lopputuotteita valmistavien
asiakkaiden tarpeisiin.

Kuvassa Controller Ari Ahlfors (vas. selin), avainasiakasjohtaja Ursula Metsärinta,
toimitusten suunnittelupäällikkö Kirsi Hyvärinen ja asiakaspalveluteknikko Jari Muntila
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ASIAKKUUSAinutlaatuinen tuotesalkku

Asiakkaiden tarpeet ohjaavat Botnian liiketoimintaketjua raaka-aineen hankinnasta, tuo tekehityksestä
ja tuotannosta aina tuotteen toimittamiseen asiakkaalle. Botnian uudistuva tuotevalikoima vastaa 
asiakkaiden uusiin tarpeisiin globalisoituvassa liiketoimintaympäristössä. 

Botnian ydinprosesseista Asiakkuus-prosessi vas-

taa asiakkuuksista ja tuotteiden ja palveluiden 

kehittämisestä asiakkaiden tarpeisiin yhdessä 

asiakkaan kanssa. Asiakasosaamisen jatkuvaan 

kehittämiseen on panostettu ja panostetaan 

jatkossakin merkittävästi.

Asiakkuuksien hoitamisesta ja kehittämisestä 

vastaavat asiakaskohtaiset asiakasvastuuketjut, 

joissa ovat edustettuina asiakaspinnan ohella 

tuotanto, kuituteknologinen osaaminen ja 

asiakastoimituksista vastaavat. Näin pystymme 

vastaamaan asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin 

koko liiketoimintakykymme ja osaamisemme 

syvyydeltä. Raporttivuonna kehitettiin edel-

leen asiakasvastuuketjuille yhteisiä prosesseja 

ja toimintatapaa. 

LUOTETTAVA YHTEISTYÖKUMPPANI
Asiakaskeskeisen toimintatavan toteutu-

mista käytännössä on seurattu säännöllisillä 

asiakastyytyväisyysmittauksilla vuoden 2000 

lopulta alkaen. Mittausten antama palaute 

työstetään toimenpiteiksi ja tarvittaessa 

yhdessä asiakkaiden kanssa toteutettaviksi 

kehitysprojekteiksi.

Raporttivuoden mittaus vahvisti, että asiakkaat 

pitävät Botniaa hyvin luotettavana yhteistyö-

kumppanina. Edellisvuoden mittauksessa työ-

selkkausten vaikutus oli nähtävissä joidenkin 

asiakasryhmien luotettavuusarvioissa. Uusim-

massa mittauksessa kaikkien asiakasryhmien 

arviot olivat palanneet vuoden 2004 tasolle 

tai jopa ylittivät sen.

Raporttivuoden mittauksen kokonaisarvosana 

oli samalla tasolla kuin edellisenä vuonna.

TUOTEVALIKOIMA UUDISTUU
Botnian tuotevalikoima uudistuu merkittä-

västi vuonna 2007. Uruguayn Fray Bentosin 

tehdas tuo valikoimaan uuden eukasellun. 

Kotimaassa Rauman tehtaan prosessiuudistus 

lisää tuntuvasti ECF-valkaistun armeeraussel-

lun toimituskykyä. Uudistuksen yhteydessä 

huolehditaan Rauman TCF-sellun asiakkaiden 

tarpeista aloittamalla Kaskisten tehtaalla kor-

vaavan havusellun valmistus. 

Botnian uudistuva tuotevalikoima palvelee 

poikkeuksellisen monipuolisesti strategian 

mukaisten asiakasryhmien tarpeita. Päätuot-

teet ovat pitkäkuituinen armeeraussellu ja 

lyhytkuituinen eukasellu. Nopeakasvuisesta 

viljelypuusta valmistetun eukasellun kilpailu-

kyky perustuu edulliseen valmistustalouteen. 

Armeeraussellu on puolestaan erikoistuote, 

jonka ominaisuuksia ei synny nopeakasvuisten 

plantaasiviljelmien puusta.

Muista tuotteista kotimainen koivusellu suun-

nataan sovelluksiin, joissa asiakas saa lisäar-

voa koivukuidun erikoisominaisuuksista tai 

kotimaan toimitusten logistisesta ylivoimasta. 

Myös havuselluille, jotka kilpailevat globaa-

lissa liiketoimintaympäristössä istutuspuusta 

valmistettujen sellujen kanssa, paikannetaan 

pidemmällä aikavälillä erikoissovelluksia, joissa 

hyödynnetään pohjoisen, hitaasti kasvavan 

kuidun parhaat ominaisuudet.

ASIAKKAAT MUKANA 
UUDISTUMISESSA
Asiakkaille on annettu säännöllisesti tietoa Uru-

guayn tehdasprojektin etenemisestä. Uuden 

tuotteen käyttöönottoa valmistellaan enna-

koivasti tarjoamalla asiakkaiden koeajokäyttöön 

Botnian uruguaylaisesta puusta valmistettua, 

Fray Bentosin tehtaan tulevaa sellua jäljittele-

vää eukasellua. Koeajokäyttöön tarkoitettua 

eukasellua on valmistettu Kaskisten tehtaalla 

elokuusta alkaen, ja tarkoitus on, että kaikki 

avainasiakkaat ovat tutustuneet käytännön 

koeajojen kautta uuteen tuotteeseen jo ennen 

kuin Uruguayn tehdas käynnistyy.

Rauman TCF-asiakkaille tarkoitetun uuden 

havusellun koeajot alkoivat puolestaan Kas-

kisissa raporttivuoden lopulla. 
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M-real-konserniin kuuluvan Zandersin Sak-

sassa sijaitseva Gohrsmühlen tehdas koeajoi

lokakuussa Botnian Kaskisten tehtaalla valmis-

tettua eukalyptussellua, jonka raaka-aineseos

oli sama kuin aikanaan Fray Bentosissa valmis-

tettavalla sellulla.

Tehtaanjohtaja Heikki Husso kertoo, että

esituotantosellulla tehdyt koeajot onnistuivat

hyvin, sillä Botnian massa vastasi Gohrsmüh-

lessä aikaisemmin käytössä olleita hyvälaatuisia

eukalyptusselluja.

“Ongelmia ei ilmennyt. Valmistimme muutamia

satoja tonneja ZANDERS Ikono -paperia. Se on

lippulaivatuotteemme ja vaativin taidepaino-

paperimme. Jos massa kelpaa sen valmistukseen,

se kelpaa kaikkiin muihinkin laatuihin.”

Gohrsmühlen tehtaasta on tulossa yksi Fray

Bentosin sellun pääkäyttäjistä. Tehdas tuottaa

vuodessa 350 000 tonnia erittäin laadukkaita

puuvapaita päällystettyjä painopapereita.

“Olemme viime aikoina testanneet uusia selluja

lähes kuukausittain, sillä meillä on selkeänä

tavoitteena siirtyä käyttämään ‘omia’, eli

M-realin tai Botnian valmistamia massoja.”

Koeajoon valmistaudutaan normaalisti nos-

tamalla tutkittavan raaka-aineen pitoisuutta

portaittain useiden tuntien aikana. Jyrkät

muutokset ovat pahasta.

“Paperikoneelta vajaan tunnin välein valmistu-

vista rullista otetaan näytteet, ja niiden ominai-

suudet tutkitaan laboratoriossa. Saamme paljon

tietoa myös online-mittausten kautta.”

“Sellusta voidaan mitata etukäteen monta asiaa,

mutta lopullinen varmuus sen toimivuudesta

saadaan vasta koeajossa”, Husso tiivistää.

Onnistunut koeajo
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TUOTE- JA 
PROSESSIKEHITYS

Osaaminen asiakkaan käyttöön

Botnian kuituteknologinen osaaminen painottuu tuotteiden käyttöön asiakkaiden prosesseissa. 
Uutta eukatuotetta on valmisteltu hankkimalla koko arvoketjun kattavaa osaamista taimijalos-
tuksesta asiakkaan paperiprosessiin. Selluprosessissa osaamista suunnataan suurten kehityshank-
keiden johtamiseen ja hallinnoimiseen.

Kuituteknologisen kehitystyön tavoitteet läh-

tevät Botnian strategisista tavoitteista. Botnian 

kansainvälisen kasvun perusta on tuotevali-

koimaa uudistava eukalyptuskuitu. Sen tuo-

tannolle on luotu osaamispohja, joka kattaa 

koko arvoketjun taimijalostuksesta asiakkaan 

tuotteeseen. Armeeraussellut ovat havusellu-

jen kehittämisen strateginen painopiste. Niitä 

kehittämällä vahvistetaan pitkän aikavälin toi-

mintaedellytyksiä kotimaassa.

Pääosa Botnian kuituteknologisista kehityshank-

keista on asiakashankkeita. Asiakaspalaute vah-

vistaa, että syventyminen asiakkaan prosessiin 

ja tuotteisiin käytännön yhteistyön kautta on 

luonut uutta osaamista ennen kaikkea sellun 

käyttöönotosta asiakkaan prosessissa.

Botnian tuotekehityksen tavoitteena on myös 

työstää osaamista palvelutuotteiksi. Kehitystyö 

on edennyt raaka-aineesta kohti asiakkaan 

prosessia. Palveluiksi on tuotteistettu muun 

muassa jauhatusosaamista. Valmisteilla on 

palvelupaketti, joka auttaa asiakasta analy-

soimaan ennakoivasti paperikoneen märkä-

pään toimintaa.

VALMISTAUTUMINEN 
UUTEEN TUOTTEESEEN
Botnian vuonna 2007 käynnistyvän Uruguayn 

tehtaan eukasellun pääraaka-aine on Botnian 

omalla taimitarhalla jalostettu puu. Istutustaimien 

monistaminen perinteisillä kasvinjalostusmene-

telmillä tuottaa geneettisiltä ominaisuuksiltaan 

homogeenista raaka-ainetta.

Osaamista tuotteen toimivuudesta asiakkaiden 

prosesseissa on haettu jo ennen tuotannon 

käynnistymistä. Raporttivuoden aikana aloi-

tettiin uutta tuotetta simuloivan eukasellun 

koeajot asiakkaiden tehtailla. Koeajosellu 

valmistetaan Kaskisten tehtaan prosessilla 

Uruguayn tehtaan raaka-aineesta samalla 

sekoitussuhteella, jota käytetään tuotannon 

käynnistyessä Fray Bentosissa.

KOIVUKUITU
PARHAASEEN KÄYTTÖÖN
Botnian toinen lyhytkuitutuote on pohjoisten 

luonnonmetsien puusta valmistettu koivusellu. 

Sille on haettu kilpailukykyisimpiä sovellus-

alueita asiakastuotteissa, joissa koivukuidun 

erikoisominaisuuksien hyödyntäminen antaa 

asiakkaan tuotteelle kilpailuetua. Koivukuitu on 

osoittautunut erinomaiseksi kartongin raaka-

aineeksi, ja tällä alueella on tehty ja tehdään 

kehitystyötä yhdessä asiakkaiden kanssa. 

Koivukuidulle haetaan myös uusia käyttökoh-

teita ja markkinoita. Kuitujen seostaminen 

tarjoaa runsaasti tuotekehitysmahdollisuuksia. 

Monet Botnian asiakkaat sekoittavat tuotteis-

saan euka- ja koivuselluja. Botnia on jalostanut 

eteenpäin KCL:ssä aiemmin kehitettyä simu-

lointiohjelmaa, jolla voidaan laskea kuitujen 

käyttäytymisprofi ileja erilaisissa sekoituksissa. 

Laskelmien pohjalta Botnia laatii asiakkaille 

suosituksia erilaisista vaihtoehdoista. 

ARMEERAUSSELLUN
TOIMITUSKYKY KASVAA
Havuselluissa armeeraussellu on pääasiallinen 

kehityskohde. Armeeraussellu on puupitoisten 

painopapereiden valmistajille sekä laadun että 

kustannustehokkuuden kannalta kriittinen 

raaka-aine. Armeeraussellun kehittämisen 

avainkysymys on sen ajettavuus ja toimivuus 

asiakkaan prosessissa.

Rauman tehtaan uudistetun prosessin käyn-

nistyminen ensi kesänä lisää tuntuvasti Bot-

nian armeeraussellun toimituskykyä. Botnia 

on osoittanut käytännössä, että se hallitsee 

armeeraussellun valmistuksen ECF-menetel-

mällä ja osaa myös antaa tämän osaamisen 

asiakkaan käyttöön. 

TUTKIMUS
RAKENTAA TULEVAISUUTTA
Euroopan metsäteollisuus on perustanut EU:n 

seitsemännen tutkimuksen ja tuotekehityksen 

puiteohjelman edellyttämän teknologiayhtei-

sön koordinoimaan tutkimustyötä. Suomen 

kansallista tutkimusohjelmaa ohjaamaan ja 

rahoittamaan ollaan perustamassa kansallista 

osaamiskeskittymää, jonka työhön osallistuvat 

metsäteollisuus, laitevalmistajat, kemikaalitoi-

mittajat ja muut alan toimijat. 

Botnian tutkimustoiminnan peruselementtejä 

on kumppanuus, jossa Botnian roolina on 

ohjata kumppaneiden osaamista ja tällä tavoin 

hallinnoida ja johtaa hankkeita. Botnialla on 

hyvät valmiudet osallistua tässä roolissa myös 

tuleviin yhteistyöhankkeisiin.



UPM Rauman LWC tuotantoyksikön johtaja

Janne Ussa arvioi, että Botnian Rauman tehtaan

siirtyminen ECF-valkaisuun on iso ja merkittävä

asia. UPM Rauma on Euroopan suurin aikakaus-

lehtipaperitehdas, joka valmistaa päällystettyä

ja päällystämätöntä aikakaus lehtipaperia 1,26

miljoonan tonnin vuosikapasiteetilla. UPM on

Botnian Rauman sellutehtaan tärkein ja lähin

asiakas. Vierekkäisillä tonteilla sijaitsevat teh-

taat toimivat pitkälti integroituna ja tekevät

läheistä yhteistyötä muun muassa raaka-aine-

ja höyryhuollossa.

Botnian tuottamaa kemiallista massaa tarvi-

taan paperitehtaalla antamaan painopape-

rille lujuutta ja ajettavuutta. Botnian tehdas

rakennettiin vuonna 1996 korvaamaan saman

vuosikymmenen alussa lopetettua UPM:n

sellutehdasta. Botnian TCF-valkaistu sellu ei

soveltunut UPM:n vuonna 1998 käynnistyneelle

PK4:lle, joka on yksi maailman nopeimmista

LWC-paperikoneista.

“PK4:n tarvitsema massa on jouduttu tuo-

maan Botnian Joutsenon tehtaalta, vaikka

vieressä valmistetaan sellua”, Janne Ussa

pelkistää. Hän on erittäin tyytyväinen Botnian

tekemään investointipäätökseen, jonka myötä

Botnia Rauma siirtyy vuoden 2007 touko-

kuussa tuottamaan vaaleampaa ja lujempaa

ECF-armeeraussellua.

“Nyt pääsemme hyötymään integroidusta

tuotannosta täysimääräisesti kaikilla paperi-

koneillamme. Se tuo meille selvästi parempaa

hintakilpailukykyä.”

Myös massan kuljetuskustannukset jäävät

pois, ja Raumalla voidaan siirtyä puristesel-

luun, joka on kuivattua sellua edullisempaa.

”Uskomme, että lujempi raaka-aine antaa

mahdollisuuden saavuttaa sama lujuus entistä

kustannustehokkaammin.”

Ussan mukaan Botnian prosessimuutos vastaa

asiakkaiden muuttuneisiin tarpeisiin. Kloo-

rittomalla sellulla ei ole enää sitä merkitystä

kuin kymmenen vuotta sitten. Nyt on tär-

keää muun muassa sellun vaaleus, sillä vaa-

leiden lajien osuus painopaperituotannossa

on lisääntynyt.

Kustannustehokkaampaa lujuutta
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MYYNTI JA 
MARKKINOINTI

Markkinoiden globaali 
rakennemuutos

Selluteollisuus ja sellumarkkinat ovat muuttumassa globaalisti. Aasia, ennen kaikkea Kiina, vas-
taa tulevaisuudessakin suuresta osasta sellun kysynnän kasvua. Uutta sellukapasiteettia tulee 
markkinoille Etelä-Amerikasta. Vastaavasti vanhaa kapasiteettia suljetaan Pohjois-Amerikassa ja 
ehkä myös Euroopassa.

Sellun hinnat kehittyivät myönteisesti koko 

raporttivuoden ajan. Hintakehitys oli pääasiassa 

seurausta paperin hyvästä kysynnästä sekä siitä, 

että Pohjois-Amerikassa suljettiin kaikkiaan 1,6 

miljoonaa tonnia vanhaa, kannattamattomaksi 

käynyttä kapasiteettia. 

Sellun ja paperin kysyntä kasvaa hyvin hitaasti 

Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Kiinassa 

paperin kulutuksen arvioidaan kasvavan vuonna 

2007 noin seitsemän prosentin vuositahtia eli 

hiukan hitaammin kuin kansantalous. Kiina on 

Botnialle kasvava markkina-alue, jossa sillä on 

sekä omistaja- että markkina-asiakkaita.

Tuotantokapasiteetti kasvaa pääasiassa Etelä-

Amerikassa. Plantaasipuusta valmistettu sellu 

on laadultaan ja kustannuksiltaan hyvin kilpai-

lukykyistä. Kapasiteetin kasvuvauhtia rajoittaa 

kuitenkin se, että riittävän viljelyraaka-aineen 

turvaaminen vaatii pitkän kehitystyön. Botnian 

vuonna 2007 käynnistyvän Uruguayn tehtaan 

raaka-ainehuolto varmistettiin hyvissä ajoin, 

ja pääosa tehtaan käyttämästä puusta tulee 

Botnian omilta viljelmiltä.

Vuoden 2007 markkina- ja hintakehitys riip-

puu monista eri tekijöistä. Markkinoille tulee 

kaksi miljoonaa tonnia uutta kapasiteettia 

Etelä-Amerikasta, ja tarjonnan kasvu aiheuttaa 

normaalisti laskupaineita hintoihin. Jos hinta 

laskee, kannattamattomaksi käyvän kapasiteetin 

sulkeminen jatkuu. Suurimmat epävarmuus-

tekijät ovat raaka-aineen saatavuus ja puun 

hintakehitys tietyillä markkinoilla. 

HINTAKEHITYS JA TOIMITUKSET
Sellun kysyntä oli hyvä ja hinta nousussa koko 

raporttivuoden ajan. Hyvässä markkinatilan-

teessa selluvarastot pysyivät vakaina. Havu-

sellun hintataso oli vuoden alussa 600 USD 

ja vuoden lopussa 730 USD. Lehtipuusellun 

hinta oli vuoden alussa 590 USD ja vuoden 

lopussa 670 USD.

Botnian sellutoimitukset palasivat edellisvuoden 

työselkkauksista johtuneen liki 13 prosentin 

laskun jälkeen normaaliin tuotantoon perustu-

valle tasolle. Sellua toimitettiin vuoden aikana 

kaikkiaan 2 503 568 tonnia (2 141 341 vuonna 

2005). Omistaja-asiakkaille myytiin 1 587 755 

tonnia ja loput markkina-asiakkaille.

Kolmansille osapuolille menevän markkina-

sellun myynnin arvioidaan nousevan yli mil-

joonaan tonniin vuonna 2007, mikä vastaa 

yli kolmannesta koko myynnistä.

KANNATTAVUUS AJAA 
RAKENNEMUUTOSTA
Sellun hinta on asettunut tasolle, jolla suhteellisen 

vanha ja yksikkökooltaan pieni kapasiteetti ei 

ole kannattavaa. Tehtaita on suljettu pääasiassa 

Pohjois-Amerikassa, mutta pieniä, vanhenevia 

tehtaita on myös Keski-Euroopassa. Kallis euro 

ja nouseva puunhinta lisäävät vanhojen tehtai-

den kannattavuuspaineita Euroopassa.

Kapasiteettia suljettiin raporttivuonna erityisesti 

Kanadassa. Energian hinnan kohoaminen on 

vahvistanut Kanadan dollaria muihin valuut-

toihin nähden ja heikentänyt kanadalaisten 

tuottajien kilpailukykyä. USA:ssa valuuttakurs-

sikehitys on ollut päinvastainen.

Botnia on huolehtinut kannattavuudestaan 

ja kilpailukyvystään ja toimii markkinoiden 

mukaisesti. Paperin ylikapasiteetin sulkemi-

nen Euroopassa vaikuttaa tervehdyttävästi 

Botnian liiketoimintaan, ja paperitehtaiden 

käyntiasteiden uskotaan olevan aikaisempia 

vuosia korkeampia. 

KILPAILU PUUSTA NOSTAA HINTAA
Raporttivuoden lopulla saatiin merkkejä talous-

kasvun hidastumisesta USA:ssa. Talonrakenta-

misen vähentyessä sahat kävivät vajaakapasi-

teetilla, mikä vähensi sahahakkeen tarjontaa 

selluteollisuudelle. Jos sellutehtaat joutuvat 

seisomaan raaka-ainepulan vuoksi, tämä vai-

kuttaa luonnollisesti kysyntä-tarjonta-tilantee-

seen ja siten sellun hintaodotuksiin.

Toinen markkinakehitykseen vaikuttava tekijä 

on puun hinnan nouseva suuntaus. Marginaali-

puun hinta on kohonnut Kanadassa ja paikoin 

USA:ssa. Myös Keski-Euroopassa puun hinta 

on noussut, sillä bioenergiatuki on vaikutta-

nut siihen, että monissa maissa huomattavia 

määriä puuta myydään polttopuuksi korke-

ampaan hintaan kuin metsäteollisuus pystyy 

siitä maksamaan. 

Asiakkuus



16

Toimitus Botnian valmistautuessa
kansainväliseen kasvuun
kotimaan tuotevalikoimaa
uudistetaan vastaamaan
asiakkaiden muuttuneisiin
tarpeisiin. Botnian kilpailukyvyn
perustan muodostavat kestävä
raaka-aine, tehokas tuotanto ja
optimoitu logistiikka.

Kuvassa Prosessityöntekijät Ari Kärnä ja Tuomo Aalto Joutsenon tehtaan valvomossa
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TOIMITUSValmistautumisen vuosi

Botnian liiketoimintaprosesseista Toimitus-prosessi vastaa tuotteiden raaka-aineen hankinnasta, 
valmistuksesta ja toimituksesta asiakkaalle. Uusien tuotteiden tuomista toimitusketjuun on val-
misteltu pitkäjänteisesti.

Uruguayn sellutehdas tuo uuden tuotteen 

Botnian tarjoomaan ja kasvattaa mittavasti 

tuotannon kokonaiskapasiteettia. Uusi tuote 

laajentaa myös asiakaskuntaa. Raporttivuonna 

tehtaan käynnistymisen valmistelemiseen kuu-

luu olennaisesti logististen ketjujen rakenta-

minen tuotteen toimituksille Etelä-Amerikasta 

Aasiaan ja Eurooppaan.

    

Uuden tuotteen käyttöönottoa tuetaan tar-

joamalla asiakkaiden koeajokäyttöön euka-

sellua, joka on valmistettu Kaskisten tehtaan 

prosessilla Botnian uruguaylaisesta puusta. 

Koeajosellu valmistetaan kahdentyyppisestä 

eukalyptuspuusta samalla sekoitussuhteella, 

jota käytetään Fray Bentosin tehtaalla. 

Kotimaassa Rauman tehtaan prosessin uudis-

taminen ECF-valkaistun sellun tuotantoa var-

ten eteni suunnitelmien mukaisesti. Kaskisissa 

valmisteltiin Rauman TFC-sellun korvaavan 

havusellun tuotantoa. 

Rauman tehtaan prosessimuutoksen myötä 

Botnian armeeraussellukapasiteetti kohoaa 

avainasiakkaiden kysyntää vastaavalle tasolle. 

Botnian toinen armeeraussellutehdas on Jout-

seno. Rauma ja Joutseno toimivat jatkossa 

tiiviissä yhteistyössä, jolla turvataan tuotteen 

laatu ja toimitusvarmuus. 

KESTÄVÄ RAAKA-AINEPOHJA
Botnian Uruguayn tehdasprojektin pohja raken-

nettiin hankkimalla enemmistöomistus uru-

guaylaisesta metsäyhtiöstä Forestal Orientalista, 

joka oli rakentanut pohjaa istutuseukalyptuksen 

tuotannolle 1990-luvun alkuvuosista alkaen. 

Forest Orientalista tuli raporttivuoden aikana 

Botnian kokonaan omistama tytäryhtiö. Se on 

kasvattanut huomattavasti taimijalostuskapasi-

teettiaan ja hankkinut lisää maata. Suurin osa 

uuden tehtaan raaka-aineesta voidaan näin 

hankkia Botnian omista metsistä.

Botnian Suomen tehtaiden käyttämän puun 

hankkii ja toimittaa Metsäliitto. Valtaosa puusta 

hankitaan suomalaisista yksityismetsistä. Koti-

maista puuta täydennetään tarpeen mukaan 

tuontipuulla, jonka osuus puun kokonaiskäytöstä 

on ollut viime vuosina 16 prosentin luokkaa. 

Puuta tuodaan Venäjältä ja Baltiasta. Botnia 

tuo myös eukalyptuspuuta Uruguaysta.

Botnian tytäryhtiön Svir Timberin saha käyn-

nistyi raporttivuoden alkupuolella. Tämä on 

osa Botnian raaka-ainestrategiaa, jonka tavoit-

teena on omiin hakkuuoikeuksiin perustuva 

puunhankinta Venäjällä. Saha tuottaa sivu-

tuotteena hyvälaatuista kuusihaketta, joka 

hyödynnetään Suomessa Joutsenon tehtaan 

raaka-aineena.

Botnia osallistuu Venäjällä aktiivisesti met-

sänhoidon ja puunhankinnan infrastruktuu-

rin kehittämiseen. Näin luodaan mahdolli-

sen selluinvestoinnin edellyttämää kestävää 

raaka-ainepohjaa.

Suomen viimeisin valtakunnallinen metsä-

inventointi paikansi etenkin mäntykuitupuun 

merkittäviä hyödyntämättömiä reservejä. 

Botnian tavoitteena on saada nämä reservit 

hyödyntämisen piiriin.

VAKAAT LOGISTISET RATKAISUT
Botnian sellutoimituksia rannikon tehtailta on 

varmistettu satamaoperaattorien omistus- ja 

yhteistyöjärjestelyillä. Sisämaan tehtailla käy-

tetään raide- ja maantiekuljetuksia. 

Uruguayn uudelle tehtaalle rakennetaan oma 

satama Uruguay-joen rannalle. Sellu toimite-

taan jokiproomuilla Nueva Palmiran syväsa-

tamaan, jossa se lastataan valtamerialuksiin. 

Botnia osallistuu osakkaana syväsataman 

rakentamiseen.

Venäjän sahalle puu toimitetaan vesi-, rauta-

tie- ja maantiekuljetuksina. Tuotteet lähtevät 

sahalta maanteitse ja sulan veden aikaan 

myös vesiteitse. 
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TUOTANTO Toimintamalli uudistuu 

Asiakkaiden tarpeista lähtevä laadukas ja kustannustehokas selluntuotanto on Botnian liiketoi-
minnan perusta. Kumppanuussopimus kunnossapidosta ja sopimukset monitaitoisesta toimin-
tamallista luovat pohjan pitkän aikavälin kilpailukyvyn ylläpitämiselle ja kehittämiselle.

Raporttivuoden aikana tehtiin sopimus kaikkien 

Suomen tehtaiden kunnossapidon siirtämisestä 

osakkuusyhtiö Botnia Mill Servicelle (BMS), 

jonka liiketoimintavastuullinen osakas on YIT. 

Vuoden 2007 alusta BMS vastaa kaikkien teh-

taiden vaativasta kunnossapidosta. Botnian 

kunnossapitohenkilöstön siirtyessä BMS:n 

palvelukseen yhteistyökumppanille siirtyy myös 

Botnian kunnossapito-osaaminen.

Kun tehtailla ei ole enää erillisiä vuorokorjaajia, 

prosessihäiriöiden vaikutusta minimoidaan kehit-

tämällä käyttöhenkilöstön kunnossapitotaitoja. 

Tavoitteena on, että kaikilla tehtailla on riittävästi 

osaamista niin, että ne selviytyvät laadukkaasti 

ympärivuorokautisesta tuotantotoiminnasta, 

nopeaa reagointia vaativista häiriökorjauksista 

ja määritellystä ennakkohuollosta.

Raumalla monitaitoinen toimintamalli on ollut 

käytössä alusta alkaen. Malli tulee käyttöön 

myös Uruguayn tehtaalla, jossa kunnossa-

pidosta vastaa pääprosessilaitteiden toimit-

taja Andritz. Muilla tehtailla on sovittu moni-

taitoisesta toimintamallista, johon kuuluu 

sekä prosessisuuntainen monitaitoisuus että 

kunnossapito-osaaminen.

Prosessitehtävien monitaitoisuutta kehitetään 

siltä pohjalta, että prosessinhoitajat oppivat 

kaikki oman osastonsa tehtävät. Osaamista 

ylläpidetään tehtävänkierrolla. 

Koulutuskumppanin laatima kunnossapidon 

koulutusohjelma on saanut hyvän vastaanoton, 

ja raporttivuoden loppuun mennessä yli sata 

prosessinhoitajaa oli aloittanut koulutuksen. 

TAVOITTEIDEN TUNTUMASSA
Selluntuotannon kokonaistavoitteesta jäätiin 

noin kolme prosenttia. Raporttivuoden kevään 

lyhyt lakko selittää osan tuotannon menetyksistä, 

loput aiheutuivat teknisistä ongelmista.

Tehtaiden yhteenlaskettu tuotanto oli 2 519 956 

tonnia (työselkkausten rikkoman vuoden 

2005 vastaava luku oli 2 177 429 tonnia). 

Tuotannosta 69 prosenttia oli havusellua ja 

31 lehtipuusellua. Tehtaiden käyntiaste oli 

92 (81). Markkinasellun osuus tuotannosta 

oli 36 prosenttia.

Kustannustehokkuus kehittyi raporttivuonna 

tavoitteiden suuntaisesti, ja infl aation vaikutus pys-

tyttiin kompensoimaan kiinteissä kustannuksissa. 

Muuttuvissa kustannuksissa parannusta on tapah-

tunut etenkin kemikaalikustannuksissa.

SVIR TIMBER HYVIN KÄYNTIIN
Botnian venäläinen tytäryhtiö Svir Timber 

käynnisti raporttivuoden alkupuoliskolla kau-

pallisen sahatavaran tuotannon Podporozhjen 

kaupungisssa, joka sijaitsee noin 300 kilometriä 

Pietarista koilliseen Syvärinjoen (Svir) rannalla. 

Uusimpaan suomalaiseen sahatekniikkaan 

perustuva tuotanto lähti hyvin käyntiin ja tuo-

tanto ylitti vuosisuunnitelman. Vuonna 2007 

tuotannon odotetaan ylittävän alkuperäisen 

mitoituskapasiteetin.

KOTIMAAN INVESTOINNIT
Raporttivuoden suurin kotimaan investointi oli 

Rauman tehtaan prosessin muuttaminen ECF-

valkaistun sellun tuotantoa varten. Keväällä 

2007 käynnistyvän investoinnin kokonaiskus-

tannusarvio on 45 miljoonaa euroa. Kotimaan 

tehtaat ovat teknisesti hyvässä kunnossa, ja 

lähivuosien investointitarve rajoittuu ylläpito- 

ja kehitysinvestointeihin.

Botnian tehtaat ovat myös ympäristövaikutuk-

siltaan turvallisesti lupaehtojen sisällä. Botnia 

ennakoi, että uusien yhtenäislupien ehdot pys-

tytään täyttämään kehittämällä tehdasproses-

seja normaaliin tapaan. Ympäristöasiat käydään 

läpi tehdaskohtaisesti ja lisätään panostusta 

häiriöpäästöjen paikallisia vaikutuksia vähen-

täviin kehitysinvestointeihin.

LAITEONGELMAT 
HAITTASIVAT JOUTSENOSSA
Joutsenon tehdas jäi tuotantotavoitteestaan 

meesauunin rikon, kuivauskoneen ongelmien 

ja kevään lakon vuoksi. Laatu kehittyi tavoit-

teen mukaisesti ja myös kustannuskehityksen 

suunta oli oikea.

Joutsenossa päästiin sopimukseen monitaitoi-

suudesta loppukesästä ja mallin toteuttaminen 

alkoi ripeästi. Vuoden kuluessa sovittiin myös 

siitä, että kunnossapidon työntekijät siirtyvät 

BMS:n palvelukseen vuoden 2007 alusta.

Joutsenon pääasialliset tuotannolliset tavoitteet 

vuodeksi 2007 ovat vuosituotannon nostaminen, 

monitaitoisuusprojektin vieminen eteenpäin 

aikataulun mukaisesti ja laadun tasaisuuden 

kehittäminen. Turvallisuusasioissa painopiste 

on tapaturmien ennaltaehkäisy.

KASKINEN TIENAVAAJANA 
Kaskisten tehdas aloitti raporttivuoden kulu-

essa Botnian Uruguayn tehtaan tulevaa tuo-

tetta simuloivan eukasellun valmistuksen 

uuden tehtaan asiakkaiden koekäyttöön. 

Raaka-aine tulee Forestal Orientalin viljelmiltä 

Uruguaysta. Asiakkaiden palaute koeselluun 

oli myönteistä.

Vuoden lopulla käynnistyivät uuden havusellun 

koeajot. Haapasellun valmistus lopetettiin, ja 

vuonna 2007 Kaskisten tuotevalikoima käsit-

tää koivu- ja eukasellun sekä uuden pehmo-
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paperiasiakkaiden tarpeisiin valmistettavan 

havusellun.

Sellun puhtaus parani vuoden kuluessa, mutta 

asetettuun tavoitteeseen ei vielä päästy. 

Käytettävyysongelmien vuoksi tavoitteeksi 

asetettu vuosituotantoennätys jäi saavutta-

matta. Valkaisukustannusten alentamisessa 

onnistuttiin hyvin.

Vuonna 2007 jatketaan työtä käyntivarmuu-

den, sellun puhtauden ja kustannustehok-

kuuden parantamiseksi sekä hajupäästöjen 

vähentämiseksi.

HYVÄ TUOTANTOVUOSI 
KEMISSÄ
Kemin tehdas ylitti tavoitteeksi asetetun keski-

määräisen vuorokausituotannon. Vuosituotanto 

nousi 530 000 tonniin, mikä ylittää selvästi 

aiemman ennätyksen, joka oli 513 500 tonnia. 

Purusellun tuotannon lopettaminen sujui hyvin, 

ja keittimien tuotantotasoa pystyttiin nostamaan 

merkittävästi vuoden aikana. Soodakattilan 

pohjanvaihto sujui ongelmitta.

Prosessihäiriöiden ja laitevaurioiden johdosta 

jäätiin jälkeen 98 prosentin käytettävyys-

tavoitteesta. Priimalaadun osuus tuotannosta 

kohosi tavoitteen mukaisesti, mutta jäi vielä 

jälkeen 98 prosentin tavoitetasosta.

Kemin tavoitteet vuodeksi 2007 ovat vuo-

situotannon nostaminen, käytettävyyden ja 

priimalaadun nostaminen 98 prosentin tasolle 

sekä monitaitoisuusmallin tehokas käyttöön-

otto tuotannossa.

TAVOITTEET 
TÄYTTYIVÄT ÄÄNEKOSKELLA
Äänekosken tehdas saavutti uuden tuotanto-

ennätyksen. Myös sellun laatu kehittyi myön-

teisesti, ja priimalaadun osuus nousi lähelle 

tavoitetta. Havusellun lujuusominaisuuksia 

kehitettiin yhteistyössä asiakkaan kanssa asia-

kastarvetta vastaavaksi. 

Käytettävyys nousi tavoitetasolle lukuun otta-

matta vuoden toista neljännestä, jolloin lakko 

vähensi tuotantoa. Prosessin toimivuutta 

kehitettiin vuoden kuluessa parantamalla 

meesauunin käytettävyyttä ja rakentamalla 

viherlipeäselkiytin.

Vuoden 2007 tavoitteeksi on asetettu tuo-

tannon nostaminen, priimalaadun osuuden 

nostaminen edelleen, sellun tasalaatuisuus ja 

sen ajettavuuden kehittäminen asiakkaiden 

prosesseissa. Vuonna 2006 käynnistyi koko 

tehtaan automaatiojärjestelmän uusiminen, 

joka valmistuu syksyllä 2008.

KÄYTETTÄVYYS
ONGELMANA RAUMALLA
Rauman tehtaalla oli yllätyksellisiä laiterikkoja 

aiempaa enemmän. Tehdas saavutti tuotanto-

ennätyksen, mutta ei yltänyt tavoitteeseen.

Kevättalvella käynnistyi tehtaan valkaisuprosessin 

uudistaminen. Valkaisuun lisätään kaksi uutta 

klooridioksidivaihetta ja tehtaalle rakennetaan 

klooridioksidin valmistuslaitos. Tehtaan 10-vuo-

tisen historian suurimpaan investointiin kuuluu 

myös jäteveden käsittelyn tehostaminen.

Investointi otetaan käyttöön toukokuussa 2007. 

Tavoitteena on parantaa sellun laatuominai-

suuksia asiakkaiden tarpeiden kehittymisen 

mukaisesti. Myös kustannustehokkuus para-

nee ja vuotuinen tuotantokapasiteetti kasvaa 

noin 45 000 tonnilla. Tehtaan käynnissäpitäjät 

ovat osallistuneet aktiivisesti uuden valkaisu-

prosessin ajotapojen suunnitteluun. 

Valkaisuinvestoinnin onnistunut käyttöönotto 

on tehtaan tärkein tavoite vuodelle 2007. Yleis-

tavoite on käytettävyyden parantaminen.

Tuotanto  

1 000 tonnia
2004 2005 2006 Kapasiteetti Henkilöstö*

Joutseno 553 503 571 630 181

Kaskinen 421 333 413 450 216

Kemi 505 463 533 540 222

Rauma 523 461 532 580 133

Äänekoski 447 417 471 500 226

Yhteensä 2 449 2 177 2 520 2 700 978

Käyntiaste % 92 81 92

* Lisäksi yhteisiä resursseja 123 henkilöä. Erot tehtaiden henkilöstömäärissä johtuvat erilaisista toimintamalleista. 

 Toimintamallit yhtenäistyvät vuoden 2007 alusta alkaen.

BOTNIAN TEHTAAT



Botnian kotimaisesta tuotantokapasiteetista

noin kolmannes on koivusellua. Koivua käyt-

tävät raaka-aineenaan Kaskisten, Kemin ja

Äänenkosken tehtaat. Kahdessa jälkimmäisessä

tuotanto myydään pääosin integroiduille val-

mistajille, Kemiartille ja M-realin Äänekosken

tehtaille, Kaskisten toimittaessa sellua laajem-

malle asiakaskunnalle koti- ja ulkomaille.

Koivusellua tarvitaan tulevaisuudessakin,

vakuuttaa kehitysinsinööri Thomas Fant Bot-

nian Kaskisten tehtaalta.

Koivusellun tärkeimmät käyttökohteet ovat

pakkaustuotteet ja pehmopaperi, mutta sitä

käytetään myös hienopaperissa. Koivukuidun

keskeinen vahvuus on sen hyvä lujuus. Sillä on

merkitystä nimenomaan kartonkituotannossa

ja eräiden erikoispaperilaatujen, kuten suoda-

tinpaperin ja tarrapohjapaperin, tuotannossa,

jossa lujuus on tärkeä ominaisuus.

“Botnian koivusellu on helposti jauhautuvaa,

ja se tuo lujuutta paperiin. Koivusellun hyvä

jäykkyys on erityisesti taivekartongin valmis-

tajille tärkeää. Kaskisissa valmistettavan TCF-

koivusellun kloorittomuus on puolestaan

monille pehmopaperin valmistajille keskeinen

ominaisuus”, Fant kuvaa.

Näissä käyttökohteissa eukalyptussellu ei uhkaa

koivusellun asemaa. Myös alhaiset kuljetus-

kustannukset ja integroidun tuotannon edut

painavat usein vaakakupissa paikallisen lyhyt-

kuituisen puuraaka-aineen eduksi.

Kotimaisten metsänomistajien ei tarvitse olla huo-

lissaan koivun tulevaisuudesta Suomessa.

Botnia pyrkii jatkuvasti parantamaan koivu-

massan soveltumista kohteisiin, joihin sen

ominaisuudet soveltuvat luonnostaan. Keskei-

siä kehitystyön kohteitamme ovat sellun puh-

tauden varmistaminen, uuteaineiden hallinta

ja saostumanesto.

“Koivusellun käytössä kartonkikoneen ajet-

tavuus on noussut enemmän etualalle, sillä

koneet nopeutuvat ja kova kustannuskilpailu

pakottaa etsimään parempaa tuottavuutta.

Koneiden nopeutuessa koivusellun uute ai nei-

den entistäkin parempi hallinta on tärkeää,

sillä ne aiheuttavat hallitsemattomina ongel-

mia asiakkaiden prosesseissa.”

Koivulla on paikkansa
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YMPÄRISTÖ JA ENERGIAEdelläkävijän velvoitteet

Sellutehtaan ympäristövaikutuksista ovat kiin-

nostuneet tehtaan oman väen lisäksi omistajat, 

asiakkaat, naapurit ja lähiyhteisö, viranomai-

set ja ympäristöjärjestöt. Erilaiset sidosryhmät 

asettavat asioita erilaiseen tärkeysjärjestykseen. 

Meille botnialaisille on ensisijaisen tärkeää, 

että tuotteemme laatu on kohdallaan. Tämä 

tarkoittaa myös sitä, että käyttämiemme 

raaka-aineiden pitää täyttää omat laatu- ja 

ympäristövaatimuksensa.

Ympäristöpolitiikkaamme on kirjattu tavoite 

olla toimialamme tunnustettu edelläkävijä. 

Tämä edellyttää, että kehitämme tekniikkaa, 

tunnemme ympäristömme, päästömme ja 

riskimme ja vaadimme samaa yhteistyökump-

paneiltamme. Otamme vastuun ympäristöstä 

estämällä tehtailla ja tehtaiden ulkopuolella 

haitalliset ympäristövaikutukset, olivatpa ne 

sitten luonteeltaan akuutteja tai kroonisia. 

Keskeinen osa ympäristöpolitiikkaamme on 

avoin viestintä sidosryhmien kanssa kaikissa 

toimintaympäristöissä. Viestintään kuuluu 

myös sidosryhmien aktiivinen kuunteleminen. 

Näin saamme selville heidän odotuksensa ja 

pystymme vastaamaan niihin. 

MUUTOSTEN VUOSI
Raporttivuosi oli muutosten vuosi Botnian toi-

minnan ympäristökysymyksissä. Suomessa on 

odotettu jonkin aikaa ympäristönsuojelulain 

mukaisia uusia yhtenäislupamääräyksiä. Uudet 

luvat valmistuivat Joutsenon, Rauman ja Ääne-

kosken tehtaille vuoden loppuun mennessä ja 

muiden lupia odotetaan. Luvat ovat jonkin ver-

ran aikaisempaa tiukempia ja niistä on jätetty 

lupaprosessin mukaiset korjauspyynnöt.

Botnia on investoinut johdonmukaisesti päästöjä 

vähentävään tekniikkaan, ja tehtaiden päästöt 

olivat raporttivuonna muutamaa poikkeusta 

lukuun ottamatta selvästi luparajojen sisällä. 

Ilmapäästöistä lähellä rajoja olivat Joutsenon 

tehtaan meesauunin TRS-päästöt ja Ääne-

kosken rikkidioksidipäästöt. Jätevesipäästöt 

nousivat edellisvuodesta puhdistamojen häi-

riöiden vuoksi. Kemin tehtaalla ponnistelut 

jätevesipäästöjen kuriin saamiseksi tuottivat 

selvän parannuksen. 

Botnia on osallistunut emoyhtiön käynnistä-

mään energiatehokkuuden optimointiprojektiin, 

jonka kuluessa on kartoitettu tehdaskohtaiset 

energiatehokkuustavoitteet ja kriittisimmät 

menestystekijät.

Kuluvan vuoden ympäristöinvestoinnit ovat 

Uruguayn tehtaan investointien johdosta 

huomattavan suuret verrattuna aikaisemmin 

raportoituihin vuosiin. Samoin ympäristömenot 

ovat kasvaneet projektin tarpeiden takia.

Vuoden 2006 ympäristöinvestointeina näkyy 

kuitenkin vain noin miljoona euroa, koska 

investointisummat kirjautuvat vasta niiden 

käyttöönottovuonna 2007 tilinpäätökseen.

Botnian ympäristöasiantuntijoiden työn pai-

nopiste on siirtynyt lupien hausta ympäristö-

suorituskyvyn kehittämiseen ja parantamiseen. 

Tämän mukaisesti ympäristöryhmä palasi Tuo-

tanto-osaamiskeskuksen organisaatioon.

KANSAINVÄLISET PROJEKTIT
Venäjällä käynnistyi raporttivuoden alkupuo-

lella Svir Timberin saha, ja sen jätevesi- ja 

ilmapäästöjä on alettu mitata.

Uruguayn tehtaan rakentamisen edetessä ympä-

ristöviranomaiset ovat tarkkailleet rakennustöitä 

hyväksymiensä ympäristönhallintasuunnitelmien 

mukaan. Parhaillaan kirjoitetaan tehtaan käyn-

nin ympäristönhallintasuunnitelmia. 

Maailmanpankki teetti rahoituspäätöksensä 

tueksi lisäselvityksen Botnian ja espanjalaisen 

Encen Fray Bentosiin suunnittelemien tehtaiden 

yhteisestä ympäristövaikutuksesta. Tutkimusten 

ja asiantuntijoiden raportin mukaan tehtaat 

eivät vahingoita ympäristöä eivätkä olemassa 

olevia elinkeinoja, vaan sellutuotanto alueella 

on kestävää kehitystä.

FORESTAL ORIENTAL
Vuonna 2006 aloitettiin pitkäaikainen hydro-

loginen tutkimus puuviljelmien vaikutuksista 

alueen vesivaroihin yhteistyössä uruguaylaisen 

ja eteläafrikkalaisen yliopiston kanssa. Jo tällä 

hetkellä Forestal Oriental minimoi vaikutukset 

ja suojelee luonnon monimuotoisuutta jättä-

mällä riittävän määrän alueista istuttamatta. 

Istuttamattomia alueita ovat suojavyöhyk-

keet, joita käytetään myös laiduntamiseen ja 

mehiläisten hoitoon, tiealueet sekä varsinaiset 

suojelualueet.

Erityisesti mainittakoon uusi 140 hehtaarin 

suojelualue, joka perustettiin siellä tehtyjen 

dinosaurusten fossiililöydösten jälkeen. Alu-

eella aloitettiin paleontologiset, geologiset ja 

kasvitieteelliset tutkimukset. Perustettu Mafal-

dan suojelualue liittyy Uruguay-joen rannalla 

olevaan suojelualueketjuun.

Vuonna 2007 jatketaan FSC-periaatteiden 

mukaista toimintaa. Sellutehtaan orgaanisten 

kiinteiden jätteiden palauttaminen puuviljelmille 

toteutetaan käyttöönottovalmiiksi sellutehtaan 

käynnistymistä varten.

TULEVAT TAVOITTEET
Vuoden 2007 painopistealueita ovat hajuhäi-

riöiden selvittäminen ja vähentäminen kaikilla 

tehtailla, jätevesiselvitykset, ympäristökou-

lutuksen uusiminen ja ympäristöviestinnän 

edelleen kehittäminen. Ympäristöraportoin-

Botnia on ympäristöpolitiikassaan sitoutunut olemaan alansa edelläkävijä. Yleisen lupakeskei-
sen ajattelun sijasta tehtaiden ympäristösuorituskykyä kehitetään suhteessa muihin toimijoihin 
kaikkialla maailmassa.
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nin yhtenäistämiseksi yhtenäistetään myös

tehtaiden ympäristömonitorointi. Ilmapuolella

otetaan käyttöön sama toimintatapa kaikissa

päästölähteissä. Energiatehokkuuden opti-

mointiprojekteja jatketaan.

Rauman tehtaalla käynnistetään modernisoitu

valkaisu. UPM:n paperitehtaan ja Rauman kau-

pungin kanssa yhteiskäytössä olevaa jäteve-

denpuhdistamoa on laajennettu ja se otetaan

käyttöön vuoden 2007 alussa.

Vuoden 2007 päätavoite on Fray Bentosin

sellu tehtaan onnistunut käynnistäminen.

Ennen tehtaan käynnistymistä henkilökuntaa

koulutetaan, laitteistot asennetaan ja tarkis-

tetaan ja koestetaan koko tehtaan toiminta.

Jo koestuksia varten käynnistetään vesilaitos

ja höyryä tuotetaan hajukaasukattiloilla. Polt-

toöljyn, puun sekä kemikaalien toimitukset

tehtaalle alkavat. Ympäröivä yhteiskunta pide-

tään tietoisena näistä tehtaan käynnistymiseen

liittyvistä vaiheista, jotka näkyvät ja kuuluvat

tehdasalueella ja sen välittömässä lähistössä jo

paljon ennen itse tehtaan käynnistystä.

Kaikissa tuotannon ja laadun kehittämiseen liit-

tyvissä tutkimuksissa ja projekteissa huomioidaan

myös potentiaaliset ympäristönäkökohdat ja

huolehditaan siitä, että ympäristökuormituksen

vähentämistavoitteet voidaan täyttää.

YMPÄRISTÖSERTIFIOINTI
Botnian kaikilla tehtailla Suomessa on voimassa

seuraavat sertifi kaatit:

• Laatujärjestelmä SFS-EN ISO 19001

• Ympäristöjärjestelmä SFS-EN ISO 14001

• Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä

 OHSAS 18001

• HACCP-järjestelmä DS 3027

• Puun alkuperäketjun hallintajärjestelmä

 PEFC (chain-of-custody)

• Uusiutuvan energian tuotannon tarkastus

 RECS
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PUUNHANKINTAKestävä raaka-ainepohja

Botnian tehtaat käyttävät kestävästi kasvatettua ja korjattua puuta, jonka alkuperä on 
varmistettu.

Botnian Suomen tehtaiden käyttämän puun 

hankinnasta vastaa Metsäliitto Osuuskunta. 

Suomalaisen puun osuus puunkäytöstä oli 

85,6 prosenttia (85).

Puunkäyttö Botnian suomalaisilla tehtailla oli 

kokonaisuudessaan 13,1 miljoonaa kuutio-

metriä (vuonna 2005 se oli työselkkausten 

vuoksi alemman tuotannon johdosta 11,3 

kuutiometriä). Puuraaka-aineena käytetään 

kuitupuuta, sahahaketta ja purua.

Valtaosa Suomen metsistä on sertifi oitu Suo-

men kansallisen metsäsertifi ointijärjestelmän 

FFCS:n standardin mukaisesti. Raporttivuonna 

76,8 prosenttia kaikesta käytetystä puusta oli 

FFCS-sertifi oitua (74,8). Suomen kansallisella 

järjestelmällä on kansainvälisen kattojärjestön 

PEFC:n (Programme for Endorsement of Forest 

Certifi cation) hyväksyntä. Botnian uruguaylai-

sen metsäyhtiön Forestal Orientalin metsillä ja 

puunkorjuulla on FSC-sertifi ointi (FSC: Forest 

Stewardship Council). Suomessa Kaskisten 

tehdas on saanut FSC-sertifi oinnin tehtaan 

käyttämän uruguaylaisen eukalyptuspuun 

alkuperäketjun hallintajärjestelmälle.

Suomen tehtaiden käyttämän tuontipuun 

alkuperän varmistaminen on puuntoimittajan 

vastuulla. Alkuperän varmistamisesta kerrotaan 

tämän vuosikertomuksen sivulla 24 sekä Met-

säliiton vuosikertomuksessa. 

SÄÄ AIHEUTTI 
NIUKKUUTTA LOPPUVUODESTA
Raporttivuoden aikana otettiin käyttöön kaksi 

uutta raaka-ainetta. Svir Timberin sahan käyn-

nistyttyä sahahakkeen toimitukset Joutsenon 

tehtaalle pääsivät vauhtiin. Kaskisten teh-

taalle aloitettiin Botnian metsistä hankitun 

uruguaylaisen eukalyptuksen toimitukset. 

Eukasta valmistetaan koeajomassaa Uruguayn 

tehtaan tuleville asiakkaille.

Puun kysyntä ja tarjonta olivat melko hyvin tasa-

painossa aivan loppuvuotta lukuun ottamatta. 

Poikkeuksellisen lauha sää haittasi puun toimit-

tamista metsistä tehtaille. Metsätiet pehmeni-

vät runsaiden sateiden ja lumen sulamisvesien 

vaikutuksesta ajokelvottomiksi. Niukkuutta 

oli erityisesti koivusta, ja Kaskisissa jouduttiin 

rajoittamaan koivusellun tuotantoa.

VENÄJÄLLÄ EDETÄÄN 
STRATEGIAN MUKAISESTI
Suomen tehtaiden käyttämästä tuontipuusta 

pääosa tulee Venäjältä, ja havukuitu käytetään 

rajan tuntumassa olevalla Joutsenon tehtaalla. 

Lehtipuuta tuodaan Venäjän lisäksi Baltiasta. 

Kesäkuussa havupuun tuontiveron nousu vai-

kutti raakapuun hintaan.

Svir Timberin saha tarjoaa Botnialle mahdolli-

suuden osallistua aktiivisesti metsänhoidon ja 

puunhankinnan infrastruktuurin kehittämiseen 

Venäjällä. Pitkän aikavälin tavoite on omien 

hakkuuoikeuksien hankkiminen parantamaan 

Suomen tehtaiden tuontipuun saatavuutta ja 

kustannusten hallittavuutta. Samalla rakenne-

taan pohjaa pitkän aikavälin investointisuun-

nitelmille Venäjällä. Svir Timberin saha oli yksi 

Venäjän harvoista sahoista, joilla puuta riitti 

läpi vuoden.

Venäjän uusi metsälaki, joka tuli voimaan 

1.1.2007, muuttaa Venäjän puunhankin-

taa merkittävästi. Sen myötä muun muassa 

nykyisestä hakkuulupakäytännöstä siirrytään 

metsänkäyttöilmoitusmenettelyyn, joka velvoittaa 

puukaupan tekijän ilmoittamaan viranomaiselle 

hakkuista ja niiden suoritustavasta. 

PÄÄOSA URUGUAYN PUUSTA 
OMISTA METSISTÄ
Uruguayn vuonna 2007 käynnistyvän selluteh-

taan puunhankintaa vahvistettiin raporttivuo-

den kuluessa hankkimalla lisää metsämaata 

ja jatkamalla yhteistyösopimusten solmimista 

yksityisten metsänomistajien ja sopimusvilje-

lijöiden kanssa. Samoin jatkui puunkorjuun 

logistiikan kehittäminen.

Uruguayn metsätoiminnot yhdistettiin vuoden 

lopulla yhteen yhtiöön, joka toimii nimellä 

Forestal Oriental. Yhtiö toimittaa sellutehtaan 

kaiken puuraaka-aineen, josta alkuperäisten 

suunnitelmien mukaan noin 70 prosenttia 

tulee omista viljelymetsistä. Forestal Oriental 

omistaa suoraan tai enemmistöomistuksen 

kautta noin 160 000 hehtaaria maata, josta 

60 prosenttia viljellään. Yhtiö vie tällä hetkellä 

puuta, ja puuta on tarkoitus riittää vientiin 

myös sellutehtaan käynnistyttyä.

Raaka-aineen hankinta kolmansilta osapuo-

lilta on varmistettu pitkäaikaisilla sopimuksilla. 

Suurin yksittäinen sopimuskumppani on Uru-

guayn merkittävimpiin puuntuottajiin kuuluva 

Otegui-konserni. Yksityiset sopimusviljelijät 

puolestaan kasvattavat Forestal Orientalin 

jalostamista taimista puuta, jonka Botnia sitou-

tuu ostamaan joko sovittuun minimihintaan 

tai markkinahintaan.

Sellutehtaan kysyntä kannustaa myös yksityisiä 

metsänomistajia kehittämään metsänhoitoa. 

Tätä tukemaan on kehitetty pienmetsänomis-

tajille soveltuvaa ryhmäsertifi ointia.

Botnian puunkäyttö 
Suomen tehtailla 2006 milj. m³

Havukuitupuuta 7 008,3

Lehtikuitupuuta 3 259,0

Sahahaketta 2 651,1

Purua 118,8

Kokonaiskäyttö 13 037,2

Tuontipuun osuus 16,2 %
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Metsäliiton ympäristöasiantuntija Mikhail

Tarasov kertoo, että Metsäliitolla on ser-

tifi oitu ja laatujärjestelmiin integroitu puun

alkuperän hallintajärjestelmä. Sillä on myös

Suomen metsäsertifi ointistandardin (FFCS)

mukainen sertifi kaatti venäläisen puun

hankinnalle.

“Hankimme Venäjällä puun tytäryhtiöiden ja

ulkopuolisten alihankkijoiden kautta. Ostamme

puuta mieluiten toimittajilta, joilla on pitkä-

aikaiset metsänvuokraussopimukset ja omat

metsurit, sillä se viestii omistautumisesta kes-

tävään metsänhoitoon”, Tarasov kertoo.

Partnerien valinnassa Metsäliitto käyttää luo-

kittelua, joka perustuu toiminnan laatuun ja

kenttätarkastuksiin.

“Toimittajat saavat hankkia puutavaran ainoas-

taan laillisista lähteistä, ja heidän täytyy antaa

meille tarkat tiedot leimikkojen sijainnista.

Tieto syötetään paikkatietokantaamme, jolloin

se näkyy myös digitaalisilla kartoilla. Kartoilla

näkyvät myös tiedot suojelualueista, ja niistä

on meille suurta apua esimerkiksi hakkuualu-

eiden tarkastusten suunnittelussa.”

Hakkuualueita tarkastetaan säännöllisesti,

millä varmistetaan alihankkijoiden antamien

tietojen paikkansapitävyys ja se, että korjuu

tehdään Metsäliiton vaatimusten ja paikalli-

sen lainsäädännön mukaisesti. Vuonna 2006

tarkastukset kattoivat lähes kaksi kolmasosaa

kaikesta puunhankinnasta.

“Tarkastamme hakkuulupien oikeellisuuden

samalla, kun katsomme, että alihankkija nou-

dattaa sovittuja ehtoja. Paneudumme myös

luonnonhoidon laatuun ja sosiaalisiin kysy-

myksiin, kuten työntekijöiden koulutukseen

ja työturvallisuuteen.”

Henkilöstölle ja alihankkijoille an netaan

säännöllistä koulutusta ympäristö- ja työ -

 turvallisuusasioissa.

Laittomat hakkuut -määrittelyn alle mahtuu

toisaalta yllättävän erilaisia rikkeitä.

“Esimerkiksi puiden jättäminen pystyyn avo-

hakkuualueella tai maaperän vaurioittaminen

vanhentuneen korjuuteknologian takia on

aivan yhtä laitonta kuin puiden hakkaaminen

hakkuualueen reunojen ulkopuolelta tai suora

puuvarkaus”, Tarasov kuvaa.

Nykyinen metsänsuojelujärjestelmä ei suo-

jele kunnolla avainbiotooppeja, mikä johtaa

ongelmiin, kun esimerkiksi yritetään noudat-

taa sertifi kaattien vaatimuksia. Vuoden 2007

alusta voimaan astuva uusi metsälainsäädäntö

muuttaa olennaisesti metsäsektorin sääntöjä

ja metsänsuojelun säätelyä.

Varmuutta puun alkuperään
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YMPÄRISTÖBotnian ympäristöraportointi 
suhteessa GRI-suosituksiin

GRI-suositukset muodostuvat ydinindikaattoreista ja yksityiskohtaisista lisäindikaattoreista. 
Vertailussa keskitytään ydinindikaattoreihin, eivätkä siinä ole mukana tuotteita koskevat 
indikaattorit. Botnian tuotteet ovat välituotteita, ja kuluttajatuotteita silmällä pitäen laadi-
tut indikaattorit sopivat huonosti niihin. 

Ydinindikaattorit Botnian seuranta ja raportointi

MATERIAALIT

EN1. Materiaalien käyttö painon ja tilavuuden mukaan Raportoidaan julkisesti puun käyttö. Viranomaisille raportoidaan 

myös kemikaalien ja veden käyttö

EN2. Kierrätysmateriaalien prosentuaalinen osuus käytetyistä 

materiaaleista

Raportoidaan viranomaisille

ENERGIA

EN3. Suora energiankulutus primäärienergialähteittäin Raportoidaan

EN4. Epäsuora energiankulutus primäärilähteittäin Raportoidaan

VESI

EN8. Veden kokonaiskulutus lähteittäin Raportoidaan jäteveden määrä

LUONNON MONIMUOTOISUUS

EN11. Sellaisen omistetun, vuokratun tai hoidossa olevan maan 

sijainti ja pinta-ala, joka sijaitsee suojelualueella tai suojelualuei-

den ulkopuolella alueella, jonka monimuotoisuusarvo on korkea, 

tai tällaisten alueiden läheisyydessä

Uruguayn tytäryhtiö Forestal Oriental raportoi

EN12. Kuvaus toiminnan, tuotteiden tai palveluiden merkittävästä 

vaikutuksesta luonnon monimuotoisuuteen suojelualueilla tai 

suojelualueiden ulkopuolisilla alueilla, joiden monimuotoisuus-

arvo on korkea

Forestal Oriental raportoi ympäristövaikutusten ar viointipro sessin

mukaisesti

PÄÄSTÖT ILMAAN JA VETEEN SEKÄ JÄTE

EN16. Suorien tai epäsuorien kasvihuonekaasujen kokonaispääs-

töt painon mukaan

Raportoidaan

EN17. Muut kyseeseen tulevat epäsuorat kasvihuonekaasujen 

päästöt painon mukaan

Eivät ole merkittäviä varsinaisen toiminnan päästöihin verrattuna. 

Ei raportoida

EN19. Otsonikatoa aiheuttavien kaasujen päästöt painon 

mukaan

Ei raportoida

EN20. NO, SO ja muut merkittävät päästöt tyypeittäin painon 

mukaan

Raportoidaan, erityisesti myös TRS

EN21. Koko vesipäästöt laadun ja laskupaikan mukaan Raportoidaan

EN22. Jätteen kokonaispaino lajin ja sijoituspaikan mukaan Raportoidaan kokonaisjäte julkisesti ja jaoteltuna viranomaiselle

EN23. Merkittävien valumien lukumäärä ja volyymi Raportoidaan

LAKIEN JA SÄÄDÖSTEN NOUDATTAMINEN

EN28. Ympäristölakien ja -säädösten noudattamatta jättämisestä 

saatujen merkittävien sakkojen rahallinen arvo ja ei-rahallisten 

sanktioiden lukumäärä

Raportoidaan
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Yhteiskunta-
vastuu

Botnia hoitaa
yhteiskuntavastuunsa
huolehtimalla pitkäjänteisesti
kilpailukyvystä, henkilöstöstä ja
ympäristöstä. Botnia osallistuu
vastuullisena yrityskansalaisena
monin tavoin toimipaikkojensa
yhteisölliseen elämään ja tukee
hyväksi katsomiaan asioita.

Kuvassa Botnian henkilöstön kehittämispäällikkö Katri Gyursanszky ja
Forestal Orientalin henkilöstöpäällikkö Sandra de Leon
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YHTEISKUNTAVASTUUKestävää ja vastuullista liiketoimintaa

Botnian yhteiskuntavastuusitoumus kattaa toiminnan taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristö-
näkökohdat. Yhteiskuntavastuun periaatteet koskevat kaikkea Botnian ja kaikkien botnia-
laisten toimintaa.

Botnian yhteiskuntavastuusitoumus (sivulla 

34) ilmaisee Botnian käsityksen eettisestä liike-

toiminnasta. Botnia ja botnialaiset noudattavat 

sitoumusta kaikkialla maailmassa.

Yhteiskuntavastuun osa-alueet liittyvät erot-

tamattomasti toisiinsa. Kun yrityksen toiminta 

on taloudellisesti kestävällä pohjalla, se pystyy 

huolehtimaan esimerkiksi henkilöstönsä kehit-

tämisestä ja ympäristöasioiden hoitamisesta. 

Toisaalta, jos yritys ei huolehdi henkilöstöstään 

ja ympäristöstä, sillä ei ole pidemmällä aika-

välillä myöskään taloudellisen menestyksen 

edellytyksiä.

TALOUDELLINEN VASTUU
Liiketoiminta on vastuullista, kun se turvaa 

yrityksen kestävän ja pitkän aikavälin kan-

nattavuuden. Botnian pääomistajat ovat sen 

suurimmat asiakkaat, ja Botnia on pääomista-

jiensa tärkein selluntoimittaja. Kun liiketoiminta-

yhteistyö sujuu hyvin, Botnian kapasiteetti 

on käytössä, niin syntyy taloudellista tulosta, 

joka antaa tuoton omistajien yhtiöön sijoit-

tamalle pääomalle. Botnian taloudellisesta 

suorituksesta raportoidaan tilinpäätösosassa 

sivuilla 51–84.

Botnia maksaa Suomessa taloudellisesta tulok-

sestaan veroa, joka on tehdaspaikkakunnilla 

merkittävä julkisen talouden tulolähde. Bot-

nian Uruguayn tehtaalle on myönnetty vapaa-

kauppa-alueasema, ja Botnia maksaa tästä 

oikeudesta sovitun vuosimaksun Uruguayn 

viranomaisille.

Selluntuotannon suurimmat taloudelliset vai-

kutukset syntyvät siitä, että se työllistää ihmisiä 

ja lisää taloudellista toimeliaisuutta tuotanto-

ketjun eri vaiheissa. Uruguayn tehtaan sosio-

ekonominen tutkimus arvioi tehtaan työllistävän 

tuotantovaiheessa suoraan tai epäsuorasti noin 

8 000 henkeä. Tehtaalla on erittäin merkittävä 

elvyttävä vaikutus alueen talouteen ja huomat-

tava vaikutus koko Uruguayn kauppataseeseen 

ja kansantuotteeseen.

SOSIAALINEN VASTUU
Botnian sosiaalisen vastuun ensisijaiset koh-

deryhmät ovat oma henkilöstö, toimittajat, 

alihankkijat ja toimipaikkojen paikalliset yhtei-

söt. Botnia panostaa merkittävästi henkilös-

tönsä taitojen ja valmiuksien kehittämiseen. 

Kehitystyön tavoitteet lähtevät Botnian strate-

giasta ja se tukee tärkeällä tavalla strategian 

toteuttamista. Koko Botnian henkilöstö on 

tavoitteelliseen työhön kannustavan tulospalk-

kausjärjestelmän piirissä. Työturvallisuudelle on 

määritelty tehdaskohtaiset tavoitteet, joiden 

toteutumista seurataan usean mittarin avulla. 

Henkilöstöasioista raportoidaan tarkemmin 

sivuilla 31–35.

Botnian tehtaat ovat toimipaikoillaan mer-

kittäviä yhteisöllisiä toimijoita. Sellunvalmis-

tus työllistää varsinaisen tehdashenkilöstön 

lisäksi suoraan paljon suuremman määrän 

ihmisiä tehdaspalveluissa, puun ja muiden 

raaka-aineiden hankinnassa ja kuljetuksissa. 

Epäsuora työllisyysvaikutus syntyy suoran 

työllisyysvaikutuksen taloutta elvyttävästä ja 

palvelujen kysyntää lisäävästä vaikutuksesta. 

Uruguayssa Botnia kantaa sosiaalista vastuuta 

muun muassa niin, että tehtaan rakentajia ja 

asentajia varten rakennetut asunnot luovu-

tetaan projektihenkilöstön poistuttua Fray 

Bentosin kaupungin käyttöön sosiaalisen 

asuntotoiminnan tarpeisiin. 

VASTUU YMPÄRISTÖSTÄ
Botnian ympäristövastuun periaatteet vel-

voittavat botnialaiset olemaan selvillä yhtiön 

toiminnan ympäristövaikutuksista sekä toimi-

maan aloitteellisesti ja ennakoivasti ympäristö-

asioissa. Botnia sitoutuu myös käyttämään ja 

kehittämään ympäristöystävällistä tekniikkaa 

sekä hankkimaan puuraaka-aineensa kestä-

västi ja tiedossa olevista lähteistä.

Uruguayssa Botnia on toiminut ympäristö asioissa 

aloitteellisesti ja ennakoivasti. Tehtaan ympä-

ristövaikutukset on selvitetty huolellisesti, ja 

raporttivuonna Botnia ilmoitti olevansa halukas 

käsittelemään Fray Bentosin kaupungin jäte-

vedet tehtaan jäteveden käsittelylaitoksessa 

sekä polttamaan läheisessä Mercedeksen 

kaupungissa sijaitsevan Pamer-yhtiön selluteh-

taan mustalipeän tehtaansa soodakattilassa. 

Maailmanpankin asiantuntijaraportin mukaan 

nämä toimet parantavat Uruguay-joen veden 

laatua nykytasolta.

Botnian toiminnasta ympäristöasioissa rapor-

toidaan sivuilla 21−22 ja puuraaka-aineeseen 

liittyvistä asioista sivulla 23.

SIDOSRYHMÄSUHTEET
Vastuulliseen liiketoimintaan kuuluvat toimin-

nan läpinäkyvyys ja halukkuus tehdä yhteis-

työtä kaikkien tahojen kanssa, joihin yrityksen 

toiminnalla on vaikutusta. Botnia on sitoutu-

nut edistämään avointa keskustelua sidos-

ryhmiensä kanssa. Valtakunnallisella tasolla 

Botnia osallistuu aktiivisesti metsäteollisuuden 

edunvalvontaan, jonka piiriin kuuluvat muun 

muassa ympäristöasiat sekä lainsäädäntöön 

vaikuttaminen.

Tehdaspaikkakunnilla Botnia tekee yhteis-

työtä muun muassa paikallisten päättäjien ja 

virkamiehien, elinkeinoelämän järjestöjen ja 

oppi- ja tutkimuslaitosten kanssa. Yhteistyö 

koulujen kanssa tekee alaa tutuksi ja tukee 

kiinnostuksen syntymistä selluammattilaisen 

uraan jo kouluiässä.
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Botnia tukee hyväksi katsomiaan asioita sekä 

paikallisesti että yhtiön tasolla. Tukea annetaan 

pääasiassa nuorille ja nuorisotoiminnalle. Bot-

nia on muun muassa tukenut valtakunnallista 

suunnistustapahtumaa, nuorten Jukolan viestiä. 

Yhtiön tasolla on tuettu muutamia lahjakkaita 

nuoria Botnian liiketoiminnan kanssa yhteen-

sopivalla urheilun tai kulttuurin alueella.

Uruguayn tehdashanketta on viety eteenpäin 

tiiviissä yhteistyössä Uruguayn hallituksen ja 

paikallisviranomaisten kanssa. Botnia ei ole 

Uruguayn ja Argentiinan hallitusten välille 

syntyneen kiistan osapuoli, mutta toimii taus-

talla edistäen sille mahdollisin tavoin kiistan 

ratkaisemista.

Uruguayn hallinnon ja median edustajille on 

järjestetty Suomeen tutustumismatkoja, joi-

den ohjelmaan ovat kuuluneet keskeisesti 

tehdasvierailut. Raporttivuonna Suomessa 

vieraili myös argentiinalainen median edus-

tajien ryhmä.

Uruguayssa on päätetty perustaa hyväksi 

katsottuja hankkeita tukeva rahasto, jota 

hallinnoimaan valitaan arvostettu riippuma-

ton taho. 

Venäjällä Botnia on osallistunut paikallis-

yhteisön elämään muun muassa lahjoittamalla 

Podporozhjen kaupungin käyttöön paloauton 

ja paikallisille kouluille atk-laitteita. 

VIESTINTÄ
Botnia tiedottaa toiminnastaan ja tavoitteistaan 

avoimesti ja säännöllisesti. Asiakaslehti Botnia 

Echo ilmestyy kaksi kertaa vuodessa suomen, 

englannin ja saksan kielellä. Henkilöstölehti Me 

botnialaiset ilmestyy kuusi kertaa vuodessa. 

Lehdillä on myös sidosryhmäjakelu. 

Molemmat lehdet ovat saatavilla Botnian 

verkkosivuilla, missä julkaistaan myös yhtiön 

lehdistötiedotteet. Verkkosivut ovat luettavissa 

suomeksi, englanniksi, espanjaksi ja venäjäksi. 

Sisäisen tiedotuksen tärkein kanava on intranet. 

Suomessa tehtaat tiedottavat paikallisesti asi-

oista, joilla on vaikutusta yhteisön elämään.

Uruguay-projektin viestintää vahvistettiin raport-

tivuoden aikana muodostamalla viestintä- ja 

yhteiskuntasuhteista vastaava työryhmä. Bot-

nian verkkosivuille tuotettiin englanninkielinen 

multimediaesitys tyydyttämään kansainvälistä 

tiedontarvetta projektista ja Botniasta.  

Tehdashanketta on vastustettu näkyvästi 

Argentiinassa ja rajajoella on järjestetty mie-

lenosoituksia ja tiesulkuja. Argentiinan puo-

leinen rajaseutu on katsottu projektin alusta 

alkaen viestinnän lähisidosryhmäksi, ja Botnian 

viestintä pyrkii vaikeuksista huolimatta tavoit-

tamaan entistä paremmin Argentiinan puolen 

lähiseutujen asukkaat.

Espanjankielisillä verkkosivuilla julkaistaan Bot-

nian yhtiötason tiedotteiden lisäksi Uruguayssa 

pidetyt projektin julkiset esittelyt. Projektin 

etenemisestä kertoo laajemmin espanjankie-

linen Espacio-lehti, joka jaetaan kaikkiin koti-

talouksiin Fray Bentosin tehdaspaikkakunnalla, 

viranomaisille, medialle ja muille kohderyh-

mille. Lehden tueksi lanseerattiin vuoden 2006 

lopussa kuukausittain esitettävä Espacio-tele-

visio-ohjelma. Näkyvyysalue kattaa myös Entre 

Riosin maakunnan Argentiinassa. 

Svir Timberin sahan käynnistyttyä projektin 

venäjänkieliset sivut siirrettiin Botnian sivujen 

alle. Sivut sisältävät Botnian perusinformaation 

ja ajankohtaistiedon. Svir Timberin sisäinen 

viestintä on järjestetty Botnian toimintatavan 

mukaisesti heti toiminnan alkaessa. Svir Timber 

julkaisee kaksi kertaa vuodessa henkilöstö- ja 

sidosryhmälehteä, joka jaetaan myös Podpo-

rozhjen kaupungissa. 

RAPORTOINTI
Botnia soveltaa vuosiraportoinnissa soveltuvin 

osin yhteiskuntavastuun osa-alueet kattavaa 

yhtenäisraportointia, jota kehitetään kan-

sainvälisessä Global Reporting Initiative (GRI) 

-hankkeessa. GRI:n raportointisuositusten uusi 

versio julkistettiin raporttivuoden marraskuussa. 

Tässä vuosikertomuksessa on kaksi uusien 

GRI-suositusten ja Botnian raportoinnin vertai-

lua. Ne koskevat toimintaa ympäristöasioissa 

(s. 25) ja henkilöstöasioissa (s. 35).

Botnian yhteiskuntavastuusitoumus ja yhteis-

kuntavastuuperiaatteet on painettu tämän vuo-

sikertomuksen sivulle 34, ympäristö politiikka

sivulle 42.



Metsäteollisuus ry:n liiketoiminta- ja inno-

vaatioympäristöpolitiikasta vastaava johtaja

Pertti Laine uskoo suomalaisen metsäteol-

lisuuden tulevaisuuteen. On kuitenkin huo-

lehdittava kahdesta isosta asiasta. Toinen on

kustannustaso.

“Suomessa pitää voida tuottaa paperia ja sel-

luloosaa kilpailukykyisesti. Kun tuotteiden hin-

nat määräytyvät maailmanmarkkinoilla, Metsä-

teollisuudelle tärkeät kustannuserät – raaka-aine,

energia, työvoima ja logistiikka – vaikuttavat

erityisesti kilpailukykyyn. Niiden menestyksekäs

hallinta on meille isoin lähivuosien haaste. Jos

aiomme pysyä kilpailussa mukana, tuotteita

on pystyttävä tekemään siihen hintaan, jolla

ne menevät kaupaksi.”

Toinen tulevaisuuden edellytys on sellaisten

uusien tuotteiden ja prosessien löytäminen,

joilla saadaan lisää ja uutta liiketoimintaa.

Niitä näyttäisi löytyvän muun muassa sellu-

teollisuuden puolelta.

“Energiakustannusten jatkuva nousu vahvistaa

selluteollisuuden roolia ja lisää sen kiinnosta-

vuutta, sillä uudet biopolttoainesovellukset ja

muiden biojalosteiden tuotanto tuntuvat istuvan

erityisen hyvin sellutehtaan yhteyteen.”

Sellutehtaiden energiaomavaraisuus korostuu

energianhinnan noustessa. Sellutehtaat ovat

muutenkin avainasemassa, kun puun riittä-

vyydestä keskustellaan.

“Energian hinnannousu ja uusiutuvan energian

osuuden lisäys kasvattavat bioenergian mark-

kinoita. Metsästä halutaan saada enemmän

biomassaa, joka sinne nyt jää hakkuutähteinä:

kantoja, oksia, latvuksia ja pienpuuta.”

“Kuitua ei kannata polttaa energiaksi, sillä sen

jalostaminen ja käyttö tuo 15 kertaa enemmän

työtä kuin suora polttaminen. Metsäteollisuus on

silti luontevin toimija tehostamaan metsänkor-

juuta jo senkin takia, että tehtaiden puukuljetuk-

siin on helppo sisällyttää myös korjuutähteiden

ja pienpuun tuonti jatkojalostukseen.”

Laine luottaa myös paperin tulevaisuuteen. Paperi

on jo vuosisatoja muotoutunut aina uuteen,

kuluttajia kiinnostavaan muotoon. Euroopassa

paperin kulutuksen kasvua on odotettavissa

vielä Venäjältä, itäisestä Keski-Euroopasta sekä

– muun muassa – pakkaustuotteissa.

“Itä-Euroopan kasvu on meille mahdollisuus,

samoin kuitupakkaamisen lisääntyminen. Jotta

voisimme hyödyntää uusiutuvan raaka-aineen

mahdollisuudet kestävästi, on kilpailukyvystä

pidettävä kaikin voimin huolta.”

Energian rooli korostuu



Työpaikat palasivat Fray Bentosiin

Fray Bentos on Botnian Uruguayn-tehtaan

kotikaupunki ja Rio Negron maakunnan pää-

kaupunki, jossa asuu vajaa puolet maakunnan

54 000 asukkaasta. Maakunnan kuvernööri

Omar Lafl uf kertoo, että alueen teollinen

metsätalous käynnistyi 20 vuotta sitten. Tällä

hetkellä maakunnassa on 750 000 hehtaaria

istutusmetsiä.

Fray Bentos kasvoi yli sata vuotta sitten Anglo-

lihajalostetehtaan ympärille. Tehdas oli nyky-

mitoissakin jättimäinen. Kansainvälisillä mark-

kinoilla toiminut yritys ja kaupunki ajautuivat

merkittäviin vaikeuksiin tehtaan tuotannon

päättyessä 1970-luvulla. Kaupunki sopeutui

ja työntekijät siirtyivät muihin elinkeinoihin.

Viime vuosina alueella on kuitenkin ollut paljon

työttömyyttä, joten Botnian tehtaan rakenta-

minen on ollut koko maakunnalle tervetullut

piristysruiske.

Tehtaan 4 000 rakentajasta noin puolet on

paikallisia ihmisiä. Tehtaan valmistuttua työn-

tekijöiden määrä vähenee. Työllistävä vaikutus

on silti paljon suurempi kuin suoraan Botnian

palkkalistoilla olevien ihmisten määrä.

“Arvioimme, että tehdas työllistää yhtä työn-

tekijäänsä kohti välillisesti kolme muuta

ihmistä. Kasvanut hyvinvointi näkyy kaikkialla

ihmisten jokapäiväisessä elämässä. Piristynyt

liike-elämä, kaupat, marketit, hotellit ja muu

palvelutoiminta, tarjoavat osaltaan uusia

työpaikkoja.”

Rakentaminen on ollut vilkasta tehdasalueen

ulkopuolellakin. Viime vuonna kaupunkiin

rakennettiin 260 taloa. Vuosituhannen vaih-

teessa suljettu kaupungin suurin hotelli on

nyt avannut ovensa uusittuna, kuten kaksi

muutakin hotellia.

“Ihmiset olivat aluksi peloissaan, kun Botnian

ja Encen projekteista kerrottiin, mutta nyt

kaikki odottavat Botnian tehtaan valmistu-

mista. Täällä oltiin todella pahoillaan Encen

hankkeen peruuntumisesta.”

Väestön rauhallista suhtautumista selittää

avoin tiedotuspolitiikka.

“Paikallinen hallinto on yhdessä maan kes-

kushallituksen ja Botnian kanssa halunnut

jakaa väestölle kaiken saatavilla olevan tie-

don tehdashankkeisiin sisältyvistä ympäristö-

kysymyksistä. Kun projektia rahoittavan

Maailmanpankin edustajat kävivät alueella,

he tapasivat kaikkia osapuolia, kuten virkamie-

hiä, ammattiliittojen ja liike-elämän edustajia,

joilla kaikilla oli tilaisuus ilmaista mahdolliset

varauksensa tehtaiden ympäristöpolitiikan ja

-teknologian suhteen.”
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Henkilöstön kehittäminen tukee Botnian strategian, johtamismallin ja arvojen toteuttamista. 
Kehittäminen varmistaa riittävän ja monipuolisen osaamisen ja turvaa tulevaisuuden resurssit. 
Kehittämistavoitteiden toteutumista seurataan strategisilla mittareilla. Näitä ovat muun muassa 
henkilöstötutkimuksen kokonais- ja johtamisindeksit.

Raporttivuoden painopistealue oli Uruguayn 

projektin tuki sekä suomalaiselle projekti-

ryhmälle että tehtaan vakituiselle henkilös-

tölle. Kotimaassa päästiin tehdaskohtaisesti 

sopimukseen monitaitoiseen toimintamalliin 

siirtymisestä. Tavoitteena on turvata Suomen 

tehtaiden toimintaedellytyksiä. 

KANSAINVÄLISEN KASVUN TUKI 
Uruguayn projektin suomalainen projektiryhmä 

siirtyi raporttivuoden kuluessa suunnitelmien 

mukaisesti Fray Bentosiin. Heidän käyttöönsä 

on rakennettu perheasuntoja, ja syksyllä 

käynnistyi paikallisen yksityiskoulun Colegio 

Laurelesin tiloissa suomalainen koulu. Noin 

kolmenkymmenen koululaisen opetuksesta 

vastaa kolme suomalaista opettajaa.

Uruguayn tehtaan henkilöstöresurssit saatiin 

varmistettua raporttivuoden kuluessa. Vuo-

den alussa saatiin päätökseen esimieskunnan 

rekrytoiminen. Insinöörit saivat koulutusta 

Uruguayssa ja Suomessa, jossa teoria- ja labo-

ratoriokoulutusta seurasi kuuden viikon teh-

dasharjoittelujakso Botnian tehtailla. Koulutus 

jatkui Uruguayssa prosessipainotteisena.

Keväällä valmistui Teknillisen korkeakoulun 

Linkage-jatkokoulutusohjelmasta viimeinen 

uruguaylaisinsinöörien ryhmä. Uruguaylaiset 

insinöörit ja esimiehet toimivat asennusten ja 

koekäytön aikana suomalaisten projektiryh-

mäläisten työpareina. Tehtaan käynnistyessä 

vastuu siirtyy vaiheittain uruguaylaiselle tehdas-

tiimille suomalaisten toimiessa asiantuntijoina 

ja tukihenkilöinä.

Tehtaan käyttöhenkilöstön rekrytoiminen 

saatiin päätökseen, ja heidän koulutuksensa 

käynnistyi lokakuussa. Koulutus järjestetään 

Colegio Laurelesin tiloissa ja kouluttajat on 

hankittu Brasilian kansallisesta teollisen kou-

lutuksen laitoksesta Senaista. Koulutusohjel-

maan kuuluvat myös englannin kieli ja it-taidot, 

ja tehtaan insinöörikunta antaa täydentävää 

prosessikoulutusta.

Fray Bentosissa otetaan alusta alkaen käyttöön 

sama toimintamalli, joka on käytössä kaikilla 

Suomen tehtailla. Mallin mukaisesti kunnossa-

pidosta vastaa siihen erikoistunut kumppani, 

joka Uruguayssa on tehtaan pääprosessilait-

teiden toimittaja Andritz. 

Svir Timberin sahalla Venäjällä tehostettiin 

tuotantotoiminnan käynnistyessä Botnian 

toimintatapojen käyttöönottoa.

MONITAITOINEN TOIMINTAMALLI
Kunnossapidon siirtämistä yhteistyökumppa-

neille on valmisteltu pitkäjänteisesti kehittä-

mällä tuotantotoimintaan uutta toimintamal-

lia. Raporttivuoden kuluessa sovittiin kaikilla 

kotimaan tehtailla uuteen monitaitoiseen 

toimintamalliin siirtymisestä. Tavoitteena on, 

että tuotannon vuorohenkilöstö hallitsee laa-

jasti prosessin ja sillä on riittävä kunnossapito-

osaaminen tyypillisten käynninaikaisten vikojen 

korjaamiseen ja määritellyn ennakkohuollon 

toteuttamiseen.

Prosessitehtävien hallitsemista tuetaan osas-

tokohtaisella tehtäväkierrolla. Kunnossapito-

osaamisen kehitystä tuetaan koulutusohjelmalla, 

josta voi suorittaa osia tai ammattitutkintoon 

vaadittavan kokonaisuuden. Koulutus on 

saanut erittäin myönteisen vastaanoton, ja 

raporttivuoden loppuun mennessä noin sata 

prosessinhoitajaa oli aloittanut koulutuksen. 

Kun noin 150 prosessinhoitajalla on perus-

koulutuksensa nojalla tarvittavat valmiudet, 

lähes puolet käyttöhenkilöstöstä oli vuoden 

loppuun mennessä monitaitoisuustavoitteen 

piirissä.

Botnian ikärakenteesta johtuva luonnollinen 

poistuma mahdollistaa uuteen toimintamalliin 

siirtymisen ilman henkilöstövähennyksiä. 

REKRYTOINTIKOULUTUS TURVAA 
TULEVAT RESURSSIT
Botnia aloitti hyvissä ajoin henkilöstön ikäraken-

teesta johtuvan uusiutumistarpeen turvaamisen 

sitä varten räätälöidyllä rekrytointikoulutuksella. 

Kaikki uudet työntekijät rekrytoidaan neljä 

vuotta sitten käynnistyneen Silva-instituutin 

koulutusohjelman kautta. Koulutuksen on 

käynyt tai käymässä yhteensä noin kahdek-

sankymmentä uutta selluntekijää. 

Koulutuksen tavoitteena on ennakoidun pois-

tuman korvaamisen ohella valmentaa uusi 

henkilöstö tukemaan monitaitoista toiminta-

mallia. Koulutettavien valinnassa on lähdetty 

siitä, että valtaosa tehtaiden häiriö- ja vikati-

lanteista on sähköautomaation häiriöitä. Kun 

tämän osa-alueen syvällinen kouluttaminen 

nykyiselle tuotantohenkilöstölle ei ole mah-

dollista eikä tarkoituksenmukaista, sitä on 

painotettu ja tullaan painottamaan vahvasti 

rekrytointikoulutettavien valinnassa.

Monitaitoisen toimintamallin ansiosta ikäraken-

teesta johtuva henkilöstön poistuma voidaan 

korvata niin, että henkilöstön kokonaismäärä 

laskee pitkän aikavälin tavoitteen mukaisesti. 

Uusi toimintamalli turvaa käyttöhenkilöstön 

kilpailukyvyn tarjoamalla sille mahdollisuuden 

kehittyä monipuolisissa työtehtävissä. 

HENKILÖSTÖUudistuminen turvaa kilpailukykyä
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KEHITTÄMINEN TUKEE STRATEGIAA
Strategian mukaisen prosessijohtamismallin

käytäntöön viemistä on tuettu pitkäjänteisesti

esimies- ja johtamiskoulutuksella. Vuotuis-

ten henkilöstötutkimusten johtamisindeksin

myönteinen kehitys vahvistaa, että työ on

tuottanut tulosta.

Kaikille henkilöille avoin avainhenkilö-

ohjelma tukee henkilöstön omaehtoista uralla

kehittymistä. Ohjelman piirissä on noin 200

botnialaista. Heillä on mahdollisuus osallistua

yhtiötason valmennusohjelmiin ja kehityspro-

jekteihin, joissa tutustutaan laajemmin liike-

toiminnan osa-alueisiin.

Euroopan laatupalkintokriteereihin perustuva

itsearviointiprosessi on keskeinen toiminnan

ja toimintatapojen kehittämisfoorumi, joka on

myös osa avainhenkilöohjelmaa.

TURVALLISUUDEN KEHITYSTÄ
SEURATAAN
Botnian tehtaat ovat määritelleet turvallisuus-

tavoitteensa ja mittaavat niiden saavuttamista

tunnusluvuilla. Mittareina käytetään yli kolmen

päivän sairauspoissaoloon johtavia tapaturmia,

tapaturmien kokonaismäärää sekä menetet-

tyjen työpäivien kokonaismäärää. Lisäksi on

asetettu tavoitteet, jotta vaaratilanteiden ja

niin sanottujen läheltä piti -tilanteiden tun-

nistamista edistettäisiin.

Tehtailla seurataan turvallisuuden kehitystä

ja käydään läpi poikkeamat kuukausittain.

Työturvallisuudesta huolehtiminen on tuot-

tanut hyvää tulosta Venäjällä, ja tapaturmia

on ollut vain muutama. Uruguayn tehtaan

rakennustyömaalla turvallisuusasioita kehi-

tetään edelleen.

Raporttivuoden painopistealueita oli tehdas-

kohtaisen työpaikkasuojelun kehittäminen,

johon kuului kaikkien tehtaiden sisäisen tur-

vallisuuden arvioiminen. Arvioinnin pohjalta

laadittu selvitys on koko henkilöstön saatavilla

Botnian intranetissa.

UUDET OSAAMISTARPEET
Panostus sisäisen tehokkuuden, esimiestyön

ja asiakaskeskeisyyden kehittämiseen jatkuu

myös tulevina vuosina. Samanaikaisesti tun-

nistetaan ja vastataan kansainvälisen kasvun

luomiin uusiin osaamistarpeisiin. Kansainvä-

lisessä toimintaympäristössä tarvitaan kan-

sainvälistä liiketoimintaosaamista ja kykyä

hahmottaa kokonaisuuksia liiketoiminnassa.

Kehittämisen avuksi etsitään parhaita käytän-

töjä muilta toimialoilta.

Botnian uuteen toimintamalliin kuuluu olen-

naisesti toimiminen yhteistyökumppaneiden

kanssa esimerkiksi kunnossapidon hoitami-

sessa. Tämä vaatii entistä parempaa suoritus-

kyvyn johtamista niin, että yhteistyökumppa-

neiden resurssit saadaan integroitua Botnian

toimintaan.

Uudet osaamistarpeet konkretisoidaan tulevien

vuosien henkilöstönkehittämisen tavoitteiksi

ja toimenpiteiksi.

Henkilöstötutkimus mittaa mm. esimiestyön
tasoa sekä työyhteisön toimivuutta
* Pieni lasku johtuu osittain uusista
 haasteellisemmista kysymyksistä

* Keskiarvo, kpl/milj. työtuntia, sisältää myös
 ns. 0-työtapaturmat

* Prosenttia teoreettisesta säännöllisestä
 työajasta

* Koulutuspäivät keskimäärin henkilöä kohden
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Karita Autio valmistuu keväällä 2007 Tam-

pereen M-Institute Silvasta sellunvalmistuksen

ammattilaiseksi, jonka jälkeen hän alkaa suorit-

taa paperiteollisuuden ammattitutkintoa työn

ohessa. Parhaillaan hän työskentelee Botnian

Äänekosken tehtaan kuivaamolla paalauslin-

jan hoitajana ja trukinkuljettajana viimeisellä

työssäoppimisjaksollaan. Työsuhde jatkuu

määräaikaisena, kunnes ammattitutkinto on

suoritettu. Vasta sen jälkeen hänellä on työ-

paikka Botniassa.

Nyt 24-vuotias Karita Autio hakeutui kaksi-

vuotiseen Silva-koulutukseen luettuaan lehti-

ilmoituksen. Hän on toinen kurssin kahdesta

naisopiskelijasta.

“Hankin ylioppilastutkinnon jälkeen ensin elekt-

roniikka-asentajan koulutuksen ja opiskelin sen

jälkeen toista vuotta ammattikorkeakoulussa

automaatiotekniikkaa. Jos en olisi päässyt Silva-

koulutukseen, olisin jatkanut AMK-opintoni

loppuun”, Karita Autio kertoo.

“Kun olen asunut koko ikäni paperiteollisuus-

kaupungissa, olen aina mielinyt töihin ‘joen

toiselle puolelle’. Halusin tietää, minkälaista

on olla töissä paperiteollisuudessa, millaista

tehtaalla on.”

Koulutus kokonaisuutena on ollut hyvin mie-

lenkiintoista ja antanut paljon uutta tietoa.

Autio arvioi kuitenkin olevansa vielä aloittelija

ammatissaan. Työn oppii vain tekemällä.

“Koulutus ja siihen liittyneet harjoittelujaksot

antoivat vahvan teoriapohjan, jonka pohjalta

on mahdollisuus kehittyä todelliseksi ammat-

tilaiseksi. Kurssilla vallitsi hyvä luokkahenki, ja

opiskelimme toinen toisiamme tukien.”

Kurssilaiset on koulutettu tekemään myös

pieniä huolto- ja korjaustöitä. Aution mie-

lestä monitaitoisuus on hyvä asia, ja se mer-

kitsee naispuoliselle työntekijälle jonkinlaista

aluevaltausta.

“Ennen tätä koulutusta en juuri tuntenut työ-

kaluja pumpuista ja laakereista puhumattakaan.

Eivätkä kaikki työkalut tietysti ole vieläkään

tuttuja. Pojilla on hieman paremmat lähtökoh-

dat korjausten tekoon, sillä he ovat pienestä

pitäen rassanneet mopoja ja muita mekaanisia

vehkeitä. Minä siihen aikaan lähinnä harjasin

hevosia”, Autio naureskelee.

“Innolla otan uusia asioita vastaan. On hyvä

tietää mistä puhutaan ja ymmärtää hieman

laitteen toimintaakin. Varsinaista korjausmiestä

auttaa jo se, että osaan kertoa, mikä häiriö on

ja mistä se saattaa johtua.”

Monitaitoisuus on aluevaltaus



34 Yhteiskuntavastuu

BOTNIAN
YHTEISKUNTAVASTUUN PERIAATTEET 
Yhtiön arvot – luotettavuus, yhteistyö, uudis-

tuminen – ovat Botnian toiminnan peruspilarit. 

Luotettavuus syntyy avoimuudesta, osapuol-

ten tasavertaisesta kohtelusta sekä toisiaan 

kunnioittavasta yhteistyöstä. Uudistuminen 

on jatkuvaa toiminnan kehittämistä.

Botnia on määritellyt yhteiskuntavastuunsa 

seuraavilla periaatteilla, jotka täsmentyvät 

yhtiön henkilöstö-, ympäristö- ja viestintä-

politiikoissa. Edellytämme, että yhteistyö-

kumppanimme sitoutuvat samoihin päämääriin 

Botnian kanssa.

Yleinen liiketoiminnallinen vastuu
• Toimintamme on suunnitelmallista ja vas-

tuullista liiketoimintaa, joka turvaa kestävän 

ja pitkän aikavälin kannattavuuden.

• Tiedotamme toiminnastamme avoimesti ja 

säännöllisesti. Edistämme avointa keskus-

telua sidosryhmiemme kanssa. Teemme 

yhteistyötä tehdaspaikkakunnillamme eri 

yhteisöjen kanssa.

• Noudatamme toiminnassamme voimassa 

olevaa lainsäädäntöä ja viranomaisten 

päätöksiä.

• Emme hyväksy lahjontaa emmekä 

 kor ruptiota.

Sosiaalisen vastuun periaatteet
• Kunnioitamme YK:n yleismaailmallisen 

ihmisoikeuksien julistuksen mukaisia 

ihmisoikeuksia.

• Huolehdimme henkilöstömme osaamises ta

ja edis tämme turvallista ja terveellistä 

työympäristöä.

• Emme hyväksy syrjintää, lapsityövoiman 

käyttöä em mekä pakkotyötä. Edistämme 

tasa-arvoa toi minnassamme.

• Henkilöstöllämme on oikeus järjestäy-

tyä, liittyä yhdistyksiin ja neuvotella 

edustuksellisesti.

Ympäristövastuun periaatteet
• Olemme selvillä toimintamme vaiku-

tuksista ympäristöön tuotteemme koko 

elinkaarella.

• Toimimme aloitteellisesti ja ennakoivasti 

ympäristöasioissa.

• Käytämme ympäristöystävällistä, raaka-

aineita säästävää tekniikkaa ja kehitämme sitä 

yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

• Hankimme puuraaka-aineemme kestävän 

kehityksen periaatteiden mukaisesti. Olemme 

selvillä käyttämämme puun alkuperästä. 

TOIMINTAPOLITIIKAT
Periaatteiden toteuttamista ohjataan toimin-

nan osa-alueille määritellyillä toimintapolitii-

koilla. Näitä ovat muun muassa henkilöstö-, 

turvallisuus-, ympäristö- ja viestintäpolitiikat. 

Ympäristöpolitiikka on tämän vuosikertomuk-

sen sivulla 42.

OY METSÄ-BOTNIA AB:N SITOU-
MUS YHTEISKUNTAVASTUUSTA
Oy Metsä-Botnia Ab on sitoutunut edistämään 

liiketoiminnassaan kestävää kehitystä, paran-

tamaan jatkuvasti toimintaansa ja harjoitta-

maan liiketoimintaansa vastuullisesti. Otamme 

toiminnassamme huomioon taloudelliset ja 

sosiaaliset näkökohdat sekä ympäristön.

Tavoitteenamme on turvata oma ja kumppa-

niemme pitkän aikavälin menestys liiketoi-

minnassa, lisätä tuotteillamme ja toiminnal-

lamme ihmisten hyvinvointia sekä minimoida 

haitalliset ympäristövaikutukset.

Tuemme Global Compactin* periaatteita, 

jotka koskevat ihmisoikeuksia, työelä-

mää, ympäristönsuojelua ja korruption 

vastustamista.

Olemme sitoutuneet edistämään niitä oman 

vaikutusvaltamme rajoissa.

Botnia määrittelee sitoumuksen yhteis-

kuntavastuustaan tarkemmin konkreetti-

silla periaatteilla. Seuraamme myös niiden 

toimeenpanoa.

*Global Compact on YK:n ja elinkeinoelämän 
yhteinen hyvän yrityskansalaisuuden aloite, 
joka perustuu kymmeneen yleismaailmalliseen 
ihmisoikeuksia, työelämää, ympäristönsuo-
jelua ja korruption vastustamista koskevaan 
periaatteeseen.
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HENKILÖSTÖBotnian henkilöstöasioiden raportointi 
suhteessa GRI-suosituksiin

Tarkastelu kattaa sosiaalisen toiminnan osa-alueen Työkäytännöt ja inhimilliset 
työolot, ja siinä ovat mukana GRI-suositusten ydinindikaattorit.

Ydinindikaattorit Botnian seuranta ja raportointi

TYÖSUHTEET

LA1. Työvoiman erittely työsuhdetyypin, työsopimuksien ja 

alueen mukaan

Raportoidaan henkilöstö kokonaisuudessaan ja toimipaikoittain

LA2. Työvoiman lukumääräinen ja prosentuaalinen vaihtuvuus 

ikäryhmän, sukupuolen ja alueen mukaan

Raportoidaan työvoiman lukumääräinen ja prosentuaalinen 

vaihtuvuus

LA3. Vakinaisten työntekijöiden edut, joita ei anneta määräaikaisille 

tai osa-aikaisille työntekijöille, päätoimialueiden mukaan 

Lyhyet määräaikaiset työsuhteet eivät ole tulos- ja kannustinpalk-

kion piirissä. Kaikki vakinaiset ja osa-aikaiset ovat

TYÖNTEKIJÖIDEN JA JOHDON SUHTEET

LA4. Työehtosopimusten piiriin kuuluvien työntekijöiden prosen-

tuaalinen osuus

Liki koko henkilöstö kuuluu ammattiyhdistyksiin, ja kaikki työn-

tekijät ovat kollektiivisten työehtosopimusten piirissä. Johtotason 

työehtosopimukset neuvotellaan yksilöllisesti

LA5. Kuinka paljon etukäteen on viimeistään ilmoitettava toiminnan 

muutoksista ja onko tämä täsmennetty työehtosopimuksessa 

YT-laki säätää asiasta. On myös työehtosopimuksessa

TYÖTERVEYS JA TURVALLISUUS

LA7. Tapaturmien, työperäisten sairauksien, menetettyjen työpäi-

vien ja poissaolojen sekä kuolemaan johtaneiden työhön liittyvien 

onnettomuuksien suhteellinen määrä

Raportoidaan

LA8. Olemassa oleva koulutus, valmennus, neuvonta, ehkäiseminen 

ja riskinhallintaohjelmat, jotka auttavat työntekijäkuntaa, heidän 

perheitään tai yhteisön jäseniä vakavien sairauksien suhteen

Raportoidaan työntekijäkuntaa koskevat

VALMENNUS JA KOULUTUS

LA10. Keskimääräiset vuotuiset koulutustunnit työntekijää kohti 

työntekijätyypin mukaan

Raportoidaan

ERILAISUUS JA TASA-ARVO

LA13. Hallintoelimien kokoonpano ja työntekijöiden erittely työn-

tekijätyypeittäin sukupuolen, iän, ikäryhmän, vähemmistöryhmään 

kuulumisen ja muiden erilaisuuden indikaattorien mukaan

Vuosikertomuksessa raportoidaan hallitus ja johtoryhmä. Rapor-

toidaan myös työntekijätyypeittäin sukupuolen mukaan

LA14. Miesten ja naisten peruspalkan suhdeluku 

työntekijätyypeittäin

Raportointi suunnitteluvaiheessa
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HALLITUS

Kari Jordan  Puheenjohtaja, Metsäliitto-konserni, pääjohtaja
Jussi Pesonen  Varapuheenjohtaja, UPM-Kymmene Oyj, toimitusjohtaja
Hannu Anttila  Jäsen, Metsäliitto-konserni, strategiajohtaja
Pauli Hänninen  Jäsen, UPM-Kymmene Oyj, johtaja
Martin Lillandt  Jäsen, Metsäliitto Osuuskunta, varatoimitusjohtaja
Heikki Malinen  Jäsen, UPM-Kymmene Oyj, strategiajohtaja
Arimo Uusitalo  Jäsen, Metsäliitto Osuuskunta
Esa Kaikkonen  Hallituksen sihteeri, Metsäliitto-konserni, varatuomari

JOHTORYHMÄ  

Erkki Varis  Toimitusjohtaja
Maarit Herranen  Johtaja, Kuituteknologia
Ilkka Hämälä  Johtaja, Tuotanto ja Toimitus
Ville Jaakonsalo  Johtaja, Talous
Anneli Karhula  Johtaja, Henkilöstö
Pekka Kauranen  Johtaja, Puunhankinta (ML)
Timo Merikallio  Johtaja, Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen
Timo Piilonen  Johtaja, Uruguay-projekti
Jyrki Yrjö-Koskinen  Johtaja, Myynti ja markkinointi

TILINTARKASTAJAT  

PriceWaterhouseCoopers Oy
KHT-yhteisö
Ilkka Haarlaa
KHT
Göran Lindell
KHT

Hallinto ja johtoryhmä
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Hallintoperiaatteet

YHTIÖKOKOUS
Yhtiökokous on yhtiön ylin päättävä elin. Se 

muun muassa vahvistaa vuosittain yhtiön 

tuloslaskelman ja taseen, päättää osinkojen 

maksamisesta ja hallituksen jäsenten sekä 

yhtiön tilintarkastajien valitsemisesta. Varsi-

nainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain 

kesäkuun loppuun mennessä.

HALLITUS
Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukai-

sesta järjestämisestä huolehtii hallitus, jonka 

yhtiökokous valitsee vuodeksi kerrallaan. 

Jäsenen toimikausi alkaa hänet valinneen 

yhtiökokouksen päättymisestä ja jatkuu seu-

raavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. 

Yhtiöjärjestyksen mukaan Oy Metsä-Botnia 

Ab:n hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja 

enintään kahdeksan jäsentä. Hallitus valitsee 

keskuudestaan puheenjohtajan.

Hallituksen tehtäviin kuuluu osakeyhtiölaissa ja 

yhtiöjärjestyksessä erikseen mainittujen tehtä-

vien lisäksi muun muassa yhtiön strategian ja 

vuosisuunnitelman vahvistaminen sekä näiden 

noudattamisen valvonta, liiketoimintajärjeste-

lyistä, huomattavista investoinneista, sijoituksista 

ja lainoista, toimitusjohtajan nimittämisestä ja 

palvelussuhteen ehdoista päättäminen sekä 

yhtiön henkilöstön tulospalkkiojärjestelmän 

periaatteiden vahvistaminen. 

Vuonna 2006 hallituksella oli kuusitoista 

kokousta.

HALLITUKSEN TYÖRYHMÄ
Hallitus on nimennyt keskuudestaan työryh-

män, jonka tehtävänä on valmistella halli-

tuksen kokouksissa käsiteltäviä asioita sekä 

perehtyä muihin yhtiön liiketoiminnan ja sen 

kehittämisen kannalta keskeisiin operatiivisiin 

ja hallinnollisiin kysymyksiin. Hallituksen työ-

ryhmään ovat vuonna 2006 kuuluneet yhtiön 

hallituksen jäsenet Hannu Anttila, Pauli Hän-

ninen, Heikki Malinen ja Martin Lillandt sekä 

yhtiön toimitusjohtaja Erkki Varis.

Hallituksen työryhmä on pitänyt vuoden 2006 

aikana viisi kokousta.

TOIMITUSJOHTAJA
Hallitus valitsee yhtiölle toimitusjohtajan, jonka 

palvelussuhteen keskeiset ehdot on määri-

telty kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa. 

Toimitusjohtajan tehtävänä on hoitaa yhtiön 

juoksevaa hallintoa lainsäädännön sekä hal-

lituksen antamien ohjeiden ja määräysval-

lan mukaisesti. Yhtiön toimitusjohtajana on 

vuodesta 1997 toiminut diplomi-insinööri 

Erkki Varis.

PALKAT JA PALKKIOT
Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle mak-

setut palkat, palkkiot ja luontaisedut vuonna 

2006 olivat yhteensä 511 000 euroa.

YHTIÖN JOHTORYHMÄ
Johtoryhmä vastaa yhtiön päivittäisestä johta-

misesta sekä valmistelee hallituksen työryhmän 

ja yhtiön hallituksen kokouksissa käsiteltäviä 

asioita. Yhtiön johtoryhmän puheenjohtajana 

toimii Erkki Varis ja jäseninä Maarit Herranen, 

Ilkka Hämälä, Ville Jaakonsalo, Anneli Karhula, 

Pekka Kauranen (Metsäliitto), Timo Merikal-

lio, Timo Piilonen ja Jyrki Yrjö-Koskinen sekä 

sihteerinä Marko Kuoppa. 

Vuonna 2006 yhtiön johtoryhmällä oli yksi-

toista kokousta.

SISÄINEN TARKASTUS
Osana Metsä-Botnian sisäisen valvonnan jär-

jestelmää yhtiön sisäisen tarkastuksen tehtäviä 

hoitavat Metsäliitto-konsernin sisäinen tarkas-

tus sekä PwC Services Oy.
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Oy Metsä-Botnia Ab:n hallitus 2006

Kari Jordan, 50

Asema

Hallituksen puheenjohtaja, jäsen 

vuodesta 2004 alkaen 

Päätehtävä

Metsäliitto-konserni, 

pääjohtaja

Koulutus ja keskeinen

työ- ja muu kokemus

Ekonomi, Nordea Bank AB:n varatoi-

mitusjohtaja 2000–2004. 

Keskeisimmät muut tehtävät

Metsäliitto Osuuskunnan hallituksen 

varapuheenjohtaja vuodesta 2006 

alkaen, M-real Oyj:n hallituksen 

puheenjohtaja 2005 alkaen, Metsä 

Tissue Oyj:n hallituksen puheenjoh-

taja 2004 alkaen, Metsäteollisuus 

ry:n hallituksen varapuheenjohtaja 

ja työvaliokunnan jäsen 2006, EK:n 

hallituksen ja työvaliokunnan jäsen 

2006, Finnair Oyj:n hallituksen vara-

puheenjohtaja 2003 alkaen, Neste 

Oil Oyj:n hallituksen jäsen 2005 

alkaen. Suomen Kulttuurirahaston 

hallintoneuvoston jäsen vuodesta 

2004, Liikesivistys rahaston hallituk-

sen jäsen 2001 alkaen, Mannerheim-

säätiön hallituksen jäsen vuodesta 

2003, Lastentautien Tutkimussäätiön 

hallintoneuvoston puheenjohtaja 

vuodesta 2003. 

Jussi Pesonen, 46

Asema

Hallituksen varapuheenjohtaja ja 

jäsen vuodesta 2004 alkaen

Päätehtävä

UPM-Kymmene Oyj, 

toimitusjohtaja

Koulutus ja keskeinen 

työ- ja muu kokemus

Diplomi-insinööri, eri johtotehtävissä 

UPM-Kymmene Oyj:ssä, viimeksi 

UPM-Kymmene Oyj:n varatoimitus-

johtaja 2001–2003.

Keskeisimmät muut tehtävät

Sampo Oyj hallituksen jäsen vuo-

desta 2006 alkaen, EK:n hallituksen 

jäsen vuodesta 2005, Metsäteollisuus 

ry:n hallituksen jäsen vuodesta 2003 

sekä hallituksen puheenjohtaja vuo-

desta 2006 alkaen. Confederation 

of European Paper Industries CEPI:n 

hallituksen jäsen vuodesta 2004 sekä 

Kansainvälisen Kauppakamarin (ICC) 

Suomen osasto ry:n hallituksen jäsen 

vuodesta 2006. 

Hannu Anttila, 51

Asema

Hallituksen jäsen 

vuodesta 2004 alkaen 

Päätehtävä

Metsäliitto-konserni, 

strategiajohtaja

Koulutus ja keskeinen 

työ- ja muu kokemus

Ekonomi, M-real Oyj:n toimitusjoh-

taja 2005–2006, Metsäliitto-Yhtymän 

fi nanssijohtaja 2003–2004, Metsä 

Tissue Oyj:n toimitusjohtaja 1998–

2003, Oy Metsä-Botnia Ab:n varatoi-

mitusjohtaja 1997–1998, Metsä-Serla 

Oy:n talousjohtaja 1992–1996.

Keskeisimmät muut tehtävät

Metsä Tissue Oyj:n hallituksen jäsen 

vuodesta 2004, Neomarkka Oyj:n 

hallituksen jäsen vuodesta 2003 ja 

Myllykoski Paper Oy:n hallituksen 

jäsen vuodesta 2004.

Pauli Hänninen, 58

Asema

Hallituksen jäsen 

vuodesta 2004 alkaen 

Päätehtävä

UPM-Kymmene Oyj, 

teknologiajohtaja

Koulutus ja keskeinen 

työ- ja muu kokemus

Tekn. lis. A. Ahlström Oy:ssä erilai-

sissa tuotannon ja tuotantojohdon 

tehtävissä vuosina 1974–1986, vii-

meisenä Kauttuan tehtaanjohtaja 

1986–1989. Kaipolan LWC-yksikön 

johtaja 1989–1993 ja Kajaanin teh-

taan johtaja 1993–2000. Päällystä-

mättömien papereiden tuoteryhmän 

johtaja 2000–2001, hienopaperiteh-

taista vastaava johtaja 2001–2003, 

liiketoiminnan kehitysjohtaja 

2003–2006.

Keskeisimmät muut tehtävät

KCL:n hallituksen varapuheenjohtaja. 



39

Martin Lillandt, 61

Asema

Hallituksen jäsen 

vuodesta 2006 alkaen

Päätehtävä

Metsäliitto Osuuskunta, 

varatoimitusjohtaja

Koulutus ja keskeinen 

työ- ja muu kokemus

Metsänhoitaja, Helsingin yliopisto 

1969, metsäjohtaja, Maa- ja metsä-

taloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. 

1993–2002, toimitusjohtaja, Kone-

yrittäjien liitto r.y. 1979–1993, puun-

hankinnan ja konekaupan tehtäviä 

1969–1979.

Keskeisimmät muut tehtävät

Puutuoteteollisuuden toimialan halli-

tuksen jäsen 2003 alkaen, Vapo Oy:n 

hallintoneuvoston jäsen ja varapu-

heenjohtaja 2007 alkaen, 4H-säätiön 

hallituksen puheenjohtaja 2001 

alkaen, Suomen Metsäsäätiön halli-

tuksen puheenjohtaja 2005 alkaen ja 

Työtehoseura ry:n metsätaloustoimi-

kunnan puheenjohtaja 2005 alkaen.

Heikki Malinen, 44

Asema

Hallituksen jäsen 

vuodesta 2005 alkaen

Päätehtävä

UPM-Kymmene Oyj, 

strategiajohtaja

Koulutus ja keskeinen 

työ- ja muu kokemus

KTM, MBA (Harvard), Finnpapin pal-

veluksessa 1988–1994 useissa eri 

tehtävissä, mm. myynti- ja markki-

nointijohtajana. Yhtyneet Paperiteh-

taat Oy:n palveluksessa 1995–1996 

liiketoiminnan kehitysjohtajana. 

Kansainvälisen konsulttiyrityksen 

McKinsey & Companyn palveluksessa 

1997–1999. Jaakko Pöyry Consul-

tingin johtava partneri 2000–2001. 

UPM-Kymmene Inc:n Pohjois-Ameri-

kan myynnistä vastaavana johtajana 

2002–2004. UPM:n Pohjois-Ame-

rikan toiminnoista vastaava johtaja 

2004–2005.

Arimo Uusitalo, 64

Asema

Hallituksen jäsen 

vuodesta 1994 alkaen 

Päätehtävä

Maanviljelijä

Koulutus ja keskeinen 

työ- ja muu kokemus

Agronomi, maanviljelysneuvos 

Keskeisimmät muut tehtävät

Metsäliitto Osuuskunnan hallituksen 

puheenjohtaja, M-real Oyj:n ja Metsä 

Tissue Oyj:n hallituksen jäsen.

Erkki Varis, 58

Asema

Toimitusjohtaja 

vuodesta 1997 alkaen 

Päätehtävä

Oy Metsä-Botnia Ab:n 

toimitusjohtaja

Koulutus ja keskeinen 

työ- ja muu kokemus

Diplomi-insinööri, eri johtotehtävissä 

Metsä-Botniassa, viimeksi Oy Metsä-

Rauma Ab:n toimitusjohtaja.

Keskeisimmät muut tehtävät

Jäsen Pohjolan Voima Oy:n hal-

lituksessa vuodesta 2000, Eläke-

vakuutusyhtiö Ilmarisen hallinto-

neuvoston jäsen vuodesta 1997, 

A/S Baltic Pulpin hallintoneuvoston 

puheenjohtaja alkaen 2005, Suomen 

Laatuyhdistys ry:n neuvottelukunta, 

jäsen vuodesta 2003, hallituksen 

puheenjohtaja Compañia Forestal 

Oriental S.A.:ssa sekä Botnia S.A.:ssa 

alkaen 2003, jäsen Teknillisten Tie-

teiden Akatemiassa 2003 alkaen, 

Metsäteollisuus ry:n kilpailukykyvalio-

kunnan jäsen 2007 alkaen.
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Ympäristötilinpäätös
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BOTNIAN YMPÄRISTÖPOLITIIKKA 

Liiketoimintamme menestyksen turvaava 

jatkuva kehittäminen tarkoittaa, että

• Tuotteidemme hyvä, asiakkaiden tarpeisiin 

sovitettu ja kustannustehokkaasti tuotettu 

laatu säästää asiakkaamme tarvitsemia 

resursseja, tukee lopputuotteiden kierrätet-

tävyyttä ja auttaa asiakkaitamme ympäris-

tön kannalta vastuullisessa toiminnassa.

• Edellytämme kumppaneiltamme vastuullisen 

ympäristöpolitiikan noudattamista. Yhdessä 

puunhankinnastamme vastaavien toimit-

tajien kanssa olemme sitoutuneet siihen, 

että metsänhoidossa ja puunhankinnassa 

otetaan huomioon taloudelliset, sosiaaliset 

ja ympäristönäkökohdat kestävän kehi-

tyksen periaatteiden mukaisesti. Olemme 

selvillä käyttämämme puun alkuperästä ja 

asetamme sertifi oidun puun etusijalle. 

• Olemme ympäristöasioissa selluteollisuuden 

edelläkävijöitä. Käytämme tehtaillamme 

parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa. 

Olemme aktiivisesti mukana teknologian 

kehityksessä ja parannamme tehtaiden 

ympäristösuorituskykyä. Varmistamme 

häiriöttömän käynnin henkilöstön korkealla 

ammattitaidolla ja laadukkaalla ennakko-

huolto- ja kunnossapitotoiminnalla.

• Tuotamme sähköä ja lämpöä tehokkaasti 

ja käytämme niitä säästeliäästi. Olemme 

biopolttoaineeseen perustuvan energian 

nettotuottaja.

• Työyhteisömme jäsenet ovat selvillä omiin 

tehtäviinsä liittyvistä ympäristövaikutuksista 

sekä siitä, millaiset mahdollisuudet ja velvol-

lisuudet heillä on itse vaikuttaa asioihin.

• Minimoimme toimintamme aiheuttamat 

ympäristövaikutukset ja tarkkailemme 

ympäristöä säännöllisesti. Arvioimme 

säännöllisesti toimintamme ympäristö-

riskejä ja vähennämme niitä toimimalla 

ennakoiden.

• Panostamme entistä parempaan häi riö-

tilanteiden hallintaan. Olemme näin mukana 

kehittämässä tehdaspaikkakuntiamme 

entistä viihtyisämmiksi.

• Hoidamme ympäristöasiat avoimesti yhteis-

työssä asiakkaiden, yleisön ja viranomais-

ten kanssa. Tähän kuuluu avoin ja selkeä 

ympäristöviestintä.
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Botnia on sitoutunut ympäristöasioissa toimimaan 

vastuullisesti noudattaen lakeja, määräyksiä ja 

lupia, tiedottamaan avoimesti toiminnastaan ja 

edistämään keskustelua sidosryhmien kanssa. 

Yhtiön ympäristöpolitiikkaa ja ympäristöperi-

aatteita on terävöitetty ja niitä noudatetaan 

kaikessa toiminnassa. 

Tehtaiden ympäristöluvat asettavat raja-arvot 

osalle päästöistä ja velvoittavat tehtaat seu-

raamaan ja raportoimaan viranomaiselle kaikki 

lupaan sisältyvät päästöt. Jos jokin lupa-arvo 

uhkaa ylittyä, asiasta ilmoitetaan välittömästi 

ympäristöviranomaiselle ja sovitaan korjaavista 

toimenpiteistä.

PAINOPISTE KEHITTÄMISEEN 
JA PARANTAMISEEN
Joutsenon, Rauman ja Äänekosken tehtaat 

saivat ympäristön yhtenäislupapäätökset, 

joista on jätetty muutosvaateet. Kaskisten 

ja Kemin tehtaiden luvat saataneen vuoden 

2007 alkupuolella. Botnian ympäristöryhmän 

painopiste on siirtynyt lupa-asioista toiminnan 

kehittämiseen ja parantamiseen.

Tuotannon päästöt ovat olleet pääsääntöi-

sesti luparajojen alapuolella. Vuoden 2005 

pitkä tuotantokatkos pudotti sekä tuotanto-

tason että kokonaispäästöt aikaisempia vuo-

sia alemmalle tasolle. Raporttivuonna neljän 

tehtaan tuotanto oli ennätystasolla ja vastaa-

vasti ympäristön kokonaispäästöt palautuivat 

aikaisemmalle tasolle.

Rauman tehtaalla investoitiin valkaisun uudis-

tamiseen ja jäteveden käsittelyn laajennukseen. 

Uusi prosessi käynnistyy keväällä 2007. Jout-

senossa valmistui käyttöön uusi kaatopaikka. 

Kaskisissa, Kemissä ja Äänekoskella uudet 

kaatopaikat ovat rakenteilla ja otetaan käyt-

töön vuonna 2007. 

Raumalla tehtiin neljäs hajupaneelitutkimus, 

joka kartoitti Botnian ja Forchemin tuotanto-

laitosten aiheuttamia hajuja ja hajuhaittoja. 

VTT:n tekemän tutkimuksen mukaan hajujen 

esiintymistiheys on vähentynyt edelleen tai 

pysynyt lähes samana aiempiin tutkimuksiin 

verrattuna. Sellutehtaan hajun häiritseväksi 

kokeneiden asukkaiden osuus oli pienentynyt 

ensimmäisen vuonna 1997 suoritetun tutki-

muksen 18 prosentista 8 prosenttiin. 

Tehtaat ovat osallistuneet Metsäliitto konser-

nin energiaoptimointiprojektiin kartoittamalla 

olennaiset kohteet ja toteuttamalla erilaisia 

säästöhankkeita. Vähenevä energiankulutus 

pienentää useimmiten myös tuotantoproses-

sin ominaispäästöjä ilmaan. 

Ympäristöjärjestelmän sisäistä arviointia on 

tehostettu liittämällä se prosessiin, jolla teh-

taat hakevat parhaita käytäntöjä. 

Keskustelukanavia ja vuorovaikutusta ympäris-

töjärjestöihin on pyritty parantamaan.

KANSAINVÄLISET PROJEKTIT
Uruguayn projektin ympäristöasioissa on 

keskitytty jäteveden puhdistamon ja muiden 

ympäristönhallintaprosessien toteuttamiseen, 

ympäristön monitorointiin ja vaadittujen yksi-

tyiskohtaisten ympäristönhallintasuunnitelmien 

tekoon.  IFC:n rahoituspäätöstä varten tekemä 

kerrannaisvaikutustutkimus (CIS) tuli valmiiksi 

lokakuussa, mikä mahdollisti myönteisen rahoi-

tuspäätöksen tekemisen. 

Venäjällä käynnistyi Svir Timberin saha ja sen 

ensimmäiset ympäristöpäästötiedot löytyvät 

tästä raportista. 

RAPORTOINTIVUODEN TÄRKEIMMÄT 
TAPAHTUMAT JA TOIMENPITEET

• Joutsenon, Rauman ja Äänekosken tehtaat saivat uudet ympäristölu-

vat, joista jätetty korjausvaatimukset. Kaskisissa ja Kemissä odotetaan 

yhtenäislupia.

• Rauman tehtaan valkaisun muutosprojekti käynnistetty. Projekti sisältää 

pesun tehostamisen ja jätevesilaitoksen laajentamisen.

• Uuden jätehuoltoalueiden määräysten mukainen kaatopaikka valmistunut 

Joutsenossa.

• Käynnistetty Energiatehokkuuden optimointi -projekti, jonka toimenpitei-

den avulla parannettu energiatehokkuutta.

• Venäjän sahan tuotanto käynnistetty ympäristötarkkailuineen.

• Uruguayn tehdasprojektin rakennus- ja asennustyöt käynnissä. Jokiveden, 

pohjaveden ja ympäristöilman laatua tarkkailtu. Rakentamisenaikaiset 

ympäristönhallintasuunnitelmat tehty ja niiden mukaan tehty valvonta.

BOTNIAN YMPÄRISTÖTAVOITTEET 

VUODELLE 2007

• Uruguayn sellutehtaan tuotanto käynnistetään ja ympäristöpäästöt 

minimoidaan.

• Kaikkien Suomen tehtaiden ympäristöhajuja vähennetään.

• Kaskisten tehtaalle investoidaan biolietteen polttoon soo dakattilassa.

• Rauman tehtaan valkaisumuutos käynnistetään ja ympäristöpäästöt 

minimoidaan.

• Kaskisten, Kemin ja Äänekosken tehtaiden uudet kaatopaikat rakennetaan 

ja otetaan käyttöön vuonna 2007. 

• Ympäristöraportoinnin, -analyysien ja -mittausten kehittämistä ja yhtenäis-

tämistä jatketaan.

• Ympäristöviestintää ja -koulutusta tehostetaan oman henkilökunnan ja 

sidosryhmien osalta.

YMPÄRISTÖASIAT HOIDETAAN VASTUULLISESTI
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YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS
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Kokonaistuotanto

Sellu

Sahatavara

t/a

m³

571 143 412 770 533 294 531 645 471 105 2 519 957 2 177 431 16

164 540

Puunkulutus

Kokonaispuunkulutus

Sertifi oitu puu

1 000 k-m³

%

3 226 1 846 2 741 3 004 2 284 13 102 11 307 16 359

62 54 86 84 91 76 75 1

Päästöt

Prosessijätevesi

Virtaama 1 000 m³/a 25 023 18 338 28 257 13 027 14 537 99 181 81 947 21 249

Kiintoaine t/a 128 356 414 249 437 1 584 1 400 13

CODCr t/a 6 248 4 650 7 957 3 592 7 065 29 512 24 942 18

BOD7 t/a 101 109 158 198 148 714 689 4

Kok.P kg/a 3 541 5 344 6 917 5 579 8 725 30 107 26 509 14

Kok.N t/a 67 48 69 40 57 280 283 -1

AOX t/a 90 22 65 0 140 317 277 15

Ilmapäästöt

Prosessi*

SO2 t SO2/a 138 310 67 113 381 1 009 1 084 -7

TRS t S/a 98 135 54 95 17 399 243 64

NOX t NO2/a 937 859 1 166 951 978 4 891 3 699 32

CO2  -fossiilinen 1 000 t/a 79 56 60 63 131) 271 233 16

        - biopolttoaine 1 000 t/a 1 236 746 1 280 1 257 796 5 315 4 499 18

Hiukkaset t/a 143 240 57 623 502 1 564 1 220 28

Energian kehitys**

SO2 t SO2/a Kuori 
myyntiin

88 31 Kuori 
myyntiin

Kuori
myyntiin

119 85 40 0,4

NOX t NO2/a 7 260 479 0 0 746 582 28 29

CO2  -fossiilinen*** 1 000 t/a 5 8 13 0 0 26 43 -40 0,4

         -biopolttoaine 1 000 t/a 0 215 227 0 0 442 391 13 22

Hiukkaset t/a 0 70 7 0 0 77 45 71 68

Jätteet (kuivatonneja)

Kaatopaikalle t/a 12 860 10 277 5 938 10 461 4 812 44 348 33 619 32 1 600

Ongelmajätteet t/a 79 245 15 13 21 373 85 339 0,2

Prosessipolttoaineet polttoaine maakaasu öljy öljy öljy öljy

Meesauuni ja soihtu/hkk GWh/a 288 158 195 192 152 984 830 19

Energia

Lämmön tuotanto TJ/a 11 642 8 893 10 938 9 810 6 977 48 262 41 684 16 210

        - lipeä TJ/a 11 236 6 678 8 992 9 623 6 893 43 422 37 099 17

        - kuori / hajukaasu TJ/a 1 389 1 596 4 0 2 989 2 998 0 206

        - ostopolttoaineet TJ/a 406 827 350 183 85 1 851 1 588 17 4

Biopolttoaineilla TJ/a 11 236 8 637 10 751 9 708 6 908 47 240 40 509 17 206

Biopolttoaineen osuus % 97 97 98 99 99 98 97 1 98

Sähkön tuotanto GWh/a 664 400 558 514 340 2 476 2 076 19

Sähkön kulutus GWh/a 346 327 379 400 274 1 726 1 538 12 36

Sellutehtaan omavaraisuusaste % 192 122 147 128 124 143 135 6

*  soodakattila, meesauuni ja muu prosessi

**  primäärikattilat

***  turve laskettu fossiiliseksi polttoaineeksi

1) CO2 käytetään PCC:n valmistukseen
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Joutseno Kaskinen Kemi Rauma Äänekoski

Jätevesi Nykyinen lupa Korkein 

hallinto-oikeus

20.5.2003

Vaasan 

hallinto-oikeus

23.12.2004

Vesiylioikeus

30.6.1999

Vaasan 

hallinto-oikeus

15.5.2001

Vaasan 

hallinto-oikeus

9.5.2000

Ilmapäästöt Nykyinen lupa 29.7.1994

/10.8.1998

22.12.1992

/16.5.1997

15.6.1999 2.6.1995

/25.1.2001

27.5.1992

/20.1.1998

Kiinteät jätteet Nykyinen lupa 25.5.2000 12.3.1999 15.6.1999 1.6.1998 15.6.1998

Yhtenäislupa-
tilanne

Lupa myönnetty

20.12.2006. Lupa 

valitusprosessissa

Lupapäätöstä

odotetaan

Lupapäätöstä

odotetaan

Lupa myönnetty 

31.10.2006. Lupa 

valitusprosessissa

Lupa myönnetty 

7.11.2006. Lupa

valitusprosessissa

Botnian vuoden 2006 suurimmat ympäristöinves-

tointipäätökset Suomessa olivat Rauman tehtaan 

valkaisumuutokseen liittyvä pesun parantami-

nen ja jätevedenpuhdistamon laajentaminen. 

Kaskisiin, Kemiin ja Äänekoskelle rakennettiin 

uusia kaatopaikkoja sekä Joutsenossa käynnis-

tettiin kaatopaikan laajennustyöt.

Venäjällä Svir Timberin sahalla otettiin käyt-

töön jätevedenpuhdistamo. Yhtiön suurimmat 

ympäristöinvestoinnit olivat Uruguayn tehtaan 

rakentamiseen liittyvät toteutukset. Vuoden 2006 

ympäristöinvestointeina näkyy kuitenkin vain 

noin miljoona euroa, koska investointisummat 

kirjautuvat vasta niiden käyttöönottovuonna 

2007 tilinpäätökseen.

Myös vuoden 2007 suurimmat ympäristöinves-

toinnit liittyvät Uruguayn tehtaaseen. Suomessa 

jatkuu Rauman valkaisumuutosprojekti sekä 

kaatopaikkojen rakentaminen. Kaskisissa toteu-

tetaan biolietteen poltto soodakattilassa.

Vuoden 2005 pitkä tuotantokatkos pudotti sekä 

tuotantotason että kokonaispäästöt aikaisempia 

vuosia alemmalle tasolle. Vuonna 2006 Botnian 

neljän tehtaan tuotanto on ollut ennätystasolla 

ja vastaavasti kokonaispäästöt ympäristöön ovat 

palautuneet aikaisemmalle tasolle.

Kemin tehtaan jätevesipäästöjen määrää on 

pystytty huomattavasti pienentämään. Muilla 

tehtaillla on ollut häiriöitä, jotka ovat vaikutta-

neet tonnikohtaisiin kokonaisjätevesipäästöihin 

ja ovat parametrista riippuen joko aikaisempaa 

hieman alemmat (biologinen hapenkulutus, 

fosfori, typpi, AOX) tai korkeammat (kiintoaine 

ja kemiallinen hapenkulutus).

Ilmapuolella rikkidioksidipäästöt on saatu kuriin, 

mutta kohonnut tuotantovauhti on kasvattanut 

typen oksidipäästöjä. Pelkistyneiden rikkiyhdis-

teiden päästöissä on huomioitu hajapäästöt 

aikaisempaa paremmin ja luvut ovat tämän 

takia kasvaneet huomattavasti.

Ongelmajätteiden määrää nosti Kaskisten tehtaan 

mäntyöljysäiliön puhdistus sekä Joutsenon teh-

taan lukuun sisältyvä lievästi öljyinen maa.

Tehtaiden kasvanut tuotantomäärä on vaikut-

tanut energian ominaiskulutukseen laskevasti. 

Vastaavasti energiaomavaraisuus on noussut 

ennätystasolle.

YMPÄRISTÖINVESTOINNIT

PÄÄSTÖKEHITYS

YMPÄRISTÖLUVAT
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Joutseno Kaskinen Kemi Rauma Äänekoski

Jätteen
hyötykäyttö

Jätteen lajittelu; kierrä-

tyskelpoiset materiaalit 

ohjataan hyötykäyttöön. 

Primääriliete myydään kuo-

ren ohella polttoaineeksi, 

bioliete poltetaan sooda-

kattilassa. Meesauunin 

kalkkipöly toimitetaan 

hyötykäyttöön.

Jätteen lajittelu; kierrä-

tyskelpoiset materiaalit 

ohjataan hyötykäyttöön. 

Polttokelpoiset jätteet, pri-

määri- ja bioliete poltetaan 

tehtaan kuorikattilassa. 

Kuorituhkaa käytetään

maanrakennusaineena

tehdasalueella. Meesauu-

nin kalkkipöly toimitetaan 

hyötykäyttöön.

Jätteen lajittelu; kierrä-

tyskelpoiset materiaalit 

ohjataan hyötykäyttöön. 

Kuitu- ja kuoriliete pol-

tetaan kuorikattilassa, 

bioliete soodakatti-

lassa. Tuhka käytetään 

maanrakennukseen.

Jätteen lajittelu; kierrä-

tyskelpoiset materiaalit 

ohjataan hyötykäyttöön, 

polttokelpoiset jätteet 

poltetaan UPM-Kymmene 

Oyj:n Rauman tehtaalla. 

Kuoriliete toimitetaan Tmi 

Veikko Laville jätteiden 

kompostointiin. Meesauu-

nin kalkkipöly toimitetaan 

hyötykäyttöön.

Jätteen lajittelu; kierrä-

tyskelpoiset materiaa-

lit ohjataan hyötykäyt-

töön. Primääri- ja bioliete 

myydään kuoren ohella 

polttoaineeksi Ääne-

voima Oy:n biopolttoai-

nekattilalle. Meesauu-

nin kalkkipöly myydään 

hyötykäyttöön.

Kaatopaikka
ja sen arvioitu 
käyttöikä

Oma kaatopaikka, yhtei-

nen Stora-Enso Oyj:n ja 

M-realin CTMP-laitoksen 

kanssa.

Nykyinen täyttöalue otettu 

käyttöön vuoden 2002 

alussa. Käyttöaikaa 10 

vuotta.

Nykyisen oman kaato-

paikan sulkeminen alkaa 

vuonna 2008. Uusi kaa-

topaikka rakenteilla ja 

otetaan käyttöön vuoden 

2007 lopulla. 

Nykyisen oman kaato-

paikan sulkeminen alkaa 

vuonna 2008. Uusi kaa-

topaikka rakenteilla ja 

otetaan käyttöön vuoden 

2007 lopulla. 

UPM-Kymmene Oyj:n kaa-

topaikan laajennus otettu 

käyttöön 2003. Käyttöai-

kaa 10 vuotta.

Äänekosken teollisuusin-

tegraatin kaatopaikka siir-

tynyt Botnian omistukseen 

2006. Kaatopaikka otettu 

käyttöön 1990. Käyttöai-

kaa jäljellä 13 vuotta. Uusi 

kaatopaikka rakenteilla ja 

otetaan käyttöön vuoden 

2007 lopulla. 

Talousjätteet Yhdyskuntajäte toimitetaan kunnalliselle kaatopaikalle. 

Suotovesien
käsittely

Tehtaiden biologisilla puhdistamoilla. Raumalla suotovedet johdetaan ensin Rauman kaupungin puhdistamolle, 

josta edelleen metsäteollisuuden biologiselle puhdistamolle.

Ongelmajätteet Toimitetaan ongelmajätteen käsittelylaitoksille. 

Käytöstä
poistetut
kaatopaikat

Joutsenon 1992–2001 käytössä olleen kaatopaikan maisemointityö käynnissä. 

Äänekoskella 1940–50 luvulla käyttöönotettu M-realin vanha kaatopaikka suljettu ja maisemoidaan. 

JÄTTEENKÄSITTELY JA KAATOPAIKAT
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JÄTEVESIPÄÄSTÖT

Botnian sellutehtaiden prosessiperäisten päästöjen julkinen raportointi

on aloitettu vuonna 1998. Prosessiperäisillä tarkoitetaan soodakattilan,

meesauunin ja hajukaasukattilan tai soihdun ilmapäästöjä.

Raportointiperiaatteet ovat vuosien varrella tarkentuneet. Osa tuloksista

perustuu kertamittauksiin ja osa jatkuvatoimisiin mittauksiin. Pelkisty-

neiden rikkiyhdisteiden hajapäästöjen määritys on hankalaa ja rapor-

tointivuonna perusteita onkin täsmennetty. Botniassa on käynnistetty

sekä ilmapäästöjen mittaukseen ja raportoinnin parantamiseen että

pelkistyneiden rikkiyhdisteiden päästöjen vähentämiseen kohdenne-

tut tutkimukset.

PÄÄSTÖT ILMAAN

t / a tuotanto 1 000 t / a tuotanto
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Joutseno Kaskinen Kemi Rauma Äänekoski
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Virtaama       1 000 m³/d 74 69 45 54 50 44 91 77 76 38 36 28 52 40 31

Kiintoaine t/d 0,5 0,4 0,3 2,0 1,0 0,7 1,6 1,1 1,6 1,2 0,7 0,5 2,6 1,2 1,0

BOD7 t/d 3,5 0,4 0,3 0,3 1,9 0,5 0,3 0,3 4,0 0,6 0,4 0,7 3,3 0,9 0,5 0,4 4,0 1,5 0,4 0,3

CODcr t/d 50 19 17 14 29 17 13 12 50 27 22 25 45 11 10 7 35 26 19 13

AOX t/d 0,50 0,30 0,25 0,22 0,25 0,08 0,06 0,06 0,35 0,23 0,18 0,19 0,45 0,00 0,00 0,00 0,50 0,46 0,38 0,31

Kok.P kg/d 50 30 10 8 50 31 15 14 70 28 19 24 70 21 15 12 40 36 24 18

Kok.N kg/d 264 184 225 300 191 129 113 650 392 189 227 158 110 85 222 156 159

1)  Yhteiset luparajat M-real Oyj:n BCTMP-tehtaan kanssa. Vuosikeskiarvoluparajat Joutsenossa ovat: BOD7 2,5 t/d, CODCr 37 t/d, AOX 0,40 t/d sekä P 35 kg/d.

2)  Yhteiset luparajat M-real Oyj:n BCTMP-tehtaan kanssa.

3)  Yhteinen luparaja Kemin sellutehtaan ja Kemiart Linersin kanssa.

4)  Yhteiset luparajat UPM-Kymmene Oyj Rauman paperitehtaan kanssa. Metsäteollisuuden jätevedenpuhdistamolle johdetaan myös 

 Rauman kaupungin viemärilaitoksen jätevedet.

5)  Yhteiset luparajat M-real Oyj:n paperi- ja kartonkitehtaan sekä CP Kelco Oy:n sekä Speciality Minerals Nordic Oy Ab:n PCC-tehtaan kanssa.

PÄÄSTÖT VESISTÖÖN JA LUPARAJAT

Joutseno Kaskinen Kemi* Rauma ** Äänekoski ***

Korvaukset
vesialueiden
omistajille

Maksettu

kertakorvauksena

Maksettu vuoteen 

2005 saakka

Maksettu

kertakorvauksena

9 980 eur

(korvataan

kalaistutuksin)

Maksettu

kertakorvauksena

Korvaukset
rantatonttien
omistajille
ja vuokramiehille

Maksettu

kertakorvauksena

Maksettu vuoteen 

2005 saakka

Maksettu

kertakorvauksena

Maksettu

kertakorvauksena

Maksettu

kertakorvauksena

Korvaukset
ammattikalastajille

Maksettu

kertakorvauksena

Maksettu

kertakorvauksena

vuonna 2005

Maksettu

kertakorvauksena

Vesiensuojelumaksut 20 520 eur/a 8 409 eur/a  20 780 eur/a

Istutusvelvollisuus meritaimen

40 000 kpl/a

siika 200 000 kpl/a

meritaimen

12 000 kpl/a

arvo 18 960 eur

siika 155 000 kpl/a

kuha 20 000 kpl/a

taimen 15 000 kpl/a

Kalatalousmaksut 23 546 eur/a 14 735 eur/a 8 409 eur/a

* Korvaukset ovat yhteiset Kemin metsäteollisuusintegraatissa. 

** Sellutehtaan osuus velvoitteista. Vesilupa yhteinen UPM-Kymmene Oyj Rauman paperitehtaan kanssa.

*** Äänekosken metsäteollisuusintegraatin yhteinen vesilupa. 

JÄTEVESILUPIEN KORVAUSVELVOITTEET
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SUOMEN JA RUOTSIN TEHTAIDEN OMINAISPÄÄSTÖT

Seuraavissa graafeissa suomalaisten ja ruotsalaisten valkaistua sulfaattisellua tuottavien tehtaiden ominaispäästöt. Suomalaisten tehtaiden 

vuoden 2005 päästöluvut ovat Metsäteollisuus ry:n julkaisemia ja ruotsalaisten tehtaiden luvut Svenska Skogsindustriernan julkaisemia.
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AOX (Adsorbable Organic Halogens) ilmaisee 

jäteveden eloperäisiin eli orgaanisiin yhdisteisiin 

sitoutuneen kokonaiskloorin määrän.

BOD5, BOD7 eli biologinen hapenkulutus 

osoittaa, kuinka paljon happea vesistön mikro-

organismit kuluttavat tietyn jätevesimäärän 

hajottamiseen viiden tai seitsemän vuoro-

kauden aikana.

CODCr (Chemical Oxygen Demand) eli kemi-

allinen hapenkulutus on mittayksikkö sille 

happimäärälle, joka tarvitaan jäteveden kemi-

allisessa hajottamisessa. Se kuvaa jäteveden 

hitaasti hajoavien orgaanisten yhdisteiden 

aiheuttamaa hapen kulutusta.

Hiilidioksidi (CO²) on palamisen tuloksena 

syntyvä kaasu, jonka kohonneen pitoisuuden 

ilmakehässä on todettu kiihdyttävän kasvihuo-

neilmiötä. Peräisin joko bio- tai fossiilisesta 

polttoaineesta.

Hiukkaset ovat ilman epäpuhtauksia, esim. 

päästön sisältämiä kiinteitä aineita (natrium-

sulfaatti, poltettu kalkki, meesa, noki).

Kiintoaine tarkoittaa esim. puun kuorinnassa 

ja massanvalmistuksessa veteen päässyttä 

puuainesta sekä jäteveden puhdistuksessa 

kiinteään muotoon muutettuja epäpuhtauk-

sia. Kiintoainetta voidaan poistaa jätevedestä 

laskeuttamalla tai suodattamalla.

N on typen kemiallinen merkki. Typpi on ilman 

pääkomponentti (n. 79 %). Se on myös vesis-

töjen rehevöitymistä aiheuttava alkuaine, joka 

on peräisin pääasiassa ilmasta ja puuraaka-

aineesta sekä eräistä kemikaaleista. Sitä lisätään 

aktiivilietteen ravinteeksi tarvittaessa.

NOX on typen oksideista käytetty kemiallinen 

merkki. Typen oksidit syntyvät palamisen yhtey-

dessä puun (ja muun polttoaineen) sisältämästä 

typestä sekä osin myös ilmassa olevan typen 

ja hapen reaktiotuotteena. Typen oksideja on 

savu- ja pakokaasuissa. Ne muodostavat hap-

pamoittavia ja rehevöittäviä yhdisteitä.

P on fosforin kemiallinen merkki. Fosfori on 

vesistöjen rehevöitymistä aiheuttava alkuaine. 

Se on peräisin pääasiassa raaka-aineena käy-

tetystä puusta. Sitä myös lisätään biologi-

sessa jätevedenpuhdistamossa aktiivilietteen 

ravinteeksi.

Päästöoikeus Yksi päästöoikeus oikeuttaa 

päästämään ilmaan yhden tonnin fossiilista 

hiilidioksidia (CO2).

Rikkidioksidi (SO2) on rikkiä sisältävien polt-

toaineiden palamistuotteena syntyvä kaasu. 

Kun rikkidioksidi reagoi ilmassa veden ja hapen 

kanssa, syntyy rikkihappoa ja -hapoketta, joka 

sateen mukana maaperään tullessaan happa-

moittaa sitä.

TRS (Total Reduced Sulphur) tarkoittaa pelkis-

tyneitä rikkiyhdisteitä, mm. sulfaattiselluteh-

taista ilmaan pääseviä yhdisteitä, jotka haisevat 

erittäin pieninä pitoisuuksina.

SANASTO
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Hallituksen toimintakertomus
vuodelta 2006

LIIKEVAIHTO JA TULOS
Botnia-konsernin liikevaihto kasvoi edellisvuoteen

verrattuna 39 prosenttia ja oli 1 311,3 miljoo-

naa euroa (946,5). Voitto ennen satunnaiseriä

oli 202,3 miljoonaa euroa eli 152 prosenttia

parempi kuin vuonna 2005 (80,4). Katsauskau-

den liikevaihtoa ja tulosta paransi etenkin sellun

vahva hintakehitys, merkittävimpänä pienentä-

vänä tekijänä oli dollarin selvä heikentyminen

euroon nähden. Edellisvuoteen verrattuna

liikevaihto, tulos sekä tuotanto paranivat sel-

västi, joskin vuoden 2005 toimintaa ja tulosta

rasittivat alkuvuoden työselkkaukset.

Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) vuonna

2006 oli 14,3 prosenttia (6,2). Tuottoastetta

laski Uruguayn rakennusvaiheessa oleva sel-

lutehdasinvestointi, jonka osuus konsernin

taseessa on huomattava. Oman pääoman

tuotto oli 11,2 (5,2) prosenttia.

Sellun toimitusmäärät nousivat edellisvuo-

desta 17 prosenttia. Sellun kokonaismyynti oli

2 503 568 tonnia (2 141 341). Toimituksista

1 587 755 tonnia (1 572 908) oli osakkaille ja

915 813 tonnia (568 433) markkina-asiakkaille.

Havusellun osuus myynnistä oli 1 722 156

tonnia (1 462 841) ja lehtisellun 781 412

tonnia (678 500).

Venäjälle Syvärin rannalle Podporodzhjen

kaupunkiin rakennetun Svir Timberin sahan

tuotannollinen toiminta alkoi huhtikuussa.

Sahan toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin

ja ensimmäisen vuoden tuotantotavoitteet

ylitettiin.

Vuoden 2006 aikana sellun kysyntä ja tarjonta

olivat jokseenkin tasapainossa, ja tuottajien

selluvarastot pysyivät normaalilla tasolla. Vuo-

den aikana Pohjois-Amerikassa suljettiin 1,6

miljoonaa tonnia kannattamatonta ja vanhaa

sellukapasiteettia. Syinä sulkemisiin olivat teh-

taiden pieni koko, energian noussut hinta sekä

Kanadan vahva paikallinen valuutta. Vuoden

lopulla lähti käyntiin kaksi miljoonaa tonnia

uutta sellukapasiteettia Chilessä ja Brasiliassa.

Pääosa sellusta on eukalyptusta. Uuden kapa-

siteetin vaikutus markkinoilla tuntuu vasta

vuoden 2007 aikana.

Sellun hinta nousi tasaisesti vuoden 2006

aikana. Tammikuussa havusellun hinta Euroo-

passa oli 600 dollaria ja joulukuussa 730 dol-

laria. Vastaavat luvut lehtisellulla olivat 590 ja

670 dollaria. Havusellun ja lehtisellun hintaero

vuoden 2006 aikana oli keskimäärin 38 dollaria

(25 dollaria vuonna 2005).

Euron ja dollarin välinen keskikurssi vuonna

2006 oli noin 1,26 (1,24) eli hieman edellis-

vuoden tasoa korkeampi.

RAHOITUS
Botnian rahoitusasema ja maksuvalmius säilyi-

vät hyvinä toimintavuoden aikana. Yhtiöllä oli

31.12.2006 likvidejä varoja ja nostokelpoisia

luottoja yhteensä 433,6 miljoonaa euroa (303,8),

mikä oli noin 130 miljoonaa euroa enemmän

kuin vuoden alussa. Uruguayn investoinnin

vaatimista pääomituksista huolimatta parantu-

nut likviditeetti on seurausta tarkastelukauden

aikana tehdyistä lainajärjestelyistä.

Konsernin omavaraisuusaste toimintavuoden

alussa oli 71,6 prosenttia. Vuoden lopussa

omavaraisuus oli 65,8 prosenttia. Velkaisuus-

aste (net gearing) nousi 20,4 prosenttiin (6,3).

Korolliset nettovelat vuoden lopussa olivat

268,5 miljoonaa euroa (74,8).

Uruguayn sellutehdasinvestoinnin lainarahoitus

eteni loppuvuodesta, kun Maailmanpankin yksi-

tyissektorin rahoitusjärjestön IFC:n (International

Finance Corporation) ja vakuutusjärjestö MIGAn

(Multilateral Investment Guarantee Agency)

johtokunnat hyväksyivät rahoitus- ja vakuutus-

paketin esitetyn mukaisesti. Päätös mahdollistaa

IFC:n ja MIGAn mukanaolon investoinnissa 170

miljoonan dollarin rahoitusosuudella ja enintään

350 miljoonan dollarin poliittisen riskin vakuu-

tusosuudella. Emoyhtiön likviditeetti on riittänyt

turvaamaan investoinnin rahavirrat rahoituspää-

töksen viivästyksestä huolimatta.

INVESTOINNIT
Konsernin käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 569,8

miljoonaa euroa (288,8).  Käyttöomaisuuden

myynnit olivat 18,9 miljoonaa euroa (16,0).

Uruguayn sellutehdasinvestointi eteni suunni-

telman mukaan ja tehdas käynnistyy vuoden

2007 kolmannella vuosineljänneksellä. Pro-

jektin työvoimavahvuus oli vuoden lopussa

4 200 henkilöä ja investoinnin kokonaisarvo

noin 1,1 miljardia US-dollaria.

Maailmanpankin suorittamat tutkimustulokset

investoinnin ympäristö- ja sosioekonomisista

vaikutuksista julkaistiin loppuvuodesta. Tutki-

mus vahvisti edelleen hankkeen merkittävän

positiivisen sosioekonomisen vaikutuksen ja

sen, ettei tehdas aiheuta merkittävää haittaa

ympäristölle tai alueen elinkeinoille. Maa-

ilmanpankin yksityssektorin rahoituslaitos

IFC ja poliittisen riskin vakuutuslaitos MIGA

hyväksyivätkin hankkeelle haetut rahoitus- ja

vakuutusosuudet marraskuun lopussa.

Botnian tytäryhtiö Forestal Oriental S.A. (FOSA)

jatkoi edelleen istutus- ja korjuukapasiteetin

kehittämistä. FOSA omistaa tällä hetkellä

vajaat 160 000 hehtaaria maata, josta 60

prosenttia viljellään.

Podporodzhjen kaupunkiin Leningradin lääniin

rakennettu saha käyttöönotettiin menestyk-

sekkäästi alkuvuonna ja se ylitti vuodelle 2006

suunnitellun tuotantomääränsä.

Vologdan läänissä sovittiin läänin hallinnon

kanssa sellutehtaan vaatiman esiselvityksen

aloittamisesta osana Botnian pitkän aikavälin

kehitysmahdollisuuksien kartoitusta.

Vuoden lopulla Botnia ehdotti Latvian valtiolle,

että yhteisomistuksessa ollut A/S Baltic Pulp

-yhtiö ja lepäämässä ollut sellutehdashanke

lopetetaan.

Merkittävin kotimaan investointi oli Rauman

tehtaan valkaisuprosessin muuttaminen ECF-
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valkaistun sellun tuotantoa varten. Päätavoit-

teena on kehittää tuotteiden laatua entistä 

paremmin asiakastarvetta vastaavaksi. Inves-

toinnin yhteydessä tehtaan kapasiteetti kasvaa 

45 000 tn/v. Kokonaiskustannusarvio vuosina 

2006 ja 2007 toteutuvalle hankkeelle on 45 

miljoonaa euroa.

ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ 
Yhtiön liiketoiminnan ohjaus perustuu proses-

sijohtamiseen, jossa vastuu asiakaskeskeisestä 

ja tehokkaasta toiminnasta on ydinprosessien 

johdolla. Yhtiön henkilöstö on organisoitu 

osaamiskeskuksiin. Prosessijohtamisen keskei-

senä tavoitteena on luoda parhaat mahdolliset 

edellytykset asiakaskeskeiseen toimintatapaan 

sekä osaamisen ja resurssien joustava ja tehokas 

hyödyntäminen. Henkilöstön kehittämisen tavoit-

teena on tukea yhtiön strategian toteutumista 

kehittämällä pitkäjänteisesti ja suunnitelmalli-

sesti osaamista, toimintatapoja ja työyhteisön 

toimivuutta. Henkilöstöetuuksista on kerrottu 

tilinpäätöksen laadintaperiaatteissa.

Vuoden 2006 keskeiset painopistealueet olivat 

Uruguayn tehtaan resurssien varmistaminen ja 

henkilöstön koulutussuunnitelman toteutus, 

Botnian toimintatavan ja monitaitoisuuden 

edistäminen sekä johtamisen ja avainresurs-

sien edelleen kehittäminen.

Uruguayssa jatkettiin paikallisen henkilöstön 

rekrytointia ja koulutettiin tehtaan tulevat 

esimiehet Suomessa. Loppuvuodesta käyn-

nistettiin tuotannon käynnissäpitäjien haku 

ja aloitettiin heidän koulutuksensa. 35 pro-

jektihenkilöä perheineen muutti Suomesta 

Fray Bentosiin. 

Podporodzhjen sahan venäläinen henkilöstö 

koulutettiin yhteistyössä Finnforestin kanssa 

Suomen sahoilla. Vastuu sahan käytöstä siirtyi 

suunnitelman mukaisesti venäläiselle käyttö-

henkilöstölle kevään aikana. 

M-instituutti Silvan toteuttama Botnian teh-

dastyöntekijöiden neljäs rekrytointikoulutus 

käynnistyi 15 hengen ryhmällä. AEL:n moni-

taitoisuuden tueksi toteuttamaan koulutus-

ohjelmaan osallistui 150 henkilöä.

Yhtiö sopi elokuussa Oy Botnia Mill Service 

Ab:n (BMS) kanssa Rauman ja Äänekosken 

tehtaiden kunnossapidon ja noin 100 henkilön 

siirtymisestä YIT:n ja Botnian yhteisyritykselle 

BMS:lle vuoden 2007 alusta lukien. Tämän 

jälkeen BMS vastaa kaikkien viiden tehtaan 

kunnossapidosta.

Konsernin henkilöstömäärä oli keskimäärin 

1 852 henkilöä (1 677). Vuoden lopussa kon-

sernin palveluksessa oli 1 898 henkilöä (1 654). 

Henkilöstön palkkakustannus oli 59,4 miljoo-

naa euroa (48,5).

KEHITYSTOIMINTA
Vuoden 2006 toiminnan painopiste on ollut 

yhtiön strategian mukaisesti asiakkaiden tarpeita 

vastaavan kuituosaamisen kehittämisessä sekä 

tuote- että prosessikehityksessä. Kehitystyötä 

on ohjattu tuotteiden ja tuotantoprosessien 

kehittämissuunnitelman mukaisesti. 

Tärkein kehityskohde tuotekehityksessä on 

ollut osaamisen hankkiminen eukalyptustuot-

teen toimivuudesta asiakkaiden prosessissa. 

Tehdasmittakaavan simulointikoeajoja tehtiin 

Kaskisten tehtaalla samalla raaka-aineseossuh-

teella ja valmistusprosessilla kuin Uruguayssa 

käynnistyvässä tehtaassa. Tulokset ja koke-

mukset tuotteen laadusta ja sen toimivuu-

desta paperikoneilla ovat lupaavat. Tuotteen 

laatu on vertailukelpoinen tämänhetkisten 

eteläamerikkalaisten kilpailijoiden kanssa ja 

lähtökohdat tuotteen onnistuneeseen lan-

seeraukseen ovat hyvät.

Havusellujen puolella armeeraussellujen kehi-

tystyön painopisteinä ovat olleet sellun ajetta-

vuus ja toimivuus asiakkaiden prosessissa sekä 

laadun tasaisuus. 

Rauman tehtaan uudistunut prosessi käynnis-

tyy keväällä 2007 ja se lisää armeeraussellujen 

tuotantomäärää sekä laadullista suorituskykyä. 

Kuluneen vuoden aikana määriteltiin tulevaisuu-

den armeeraussellutehtaan tekninen konsepti 

ja prosessikehityksen lähiajan tavoitteet.

PUUNHANKINTA 
Botnian puunkäyttö oli 13,1 miljoonaa 

kuutiometriä (11,3). Puunkäytöstä havu-

puuta (mukaan lukien hake ja puru) oli 9,8 

miljoonaa kuutiometriä (8,5) ja lehtipuuta 

3,3 miljoonaa kuutiometriä (2,8). Kaskis-

ten tehtaalla käytettiin Uruguaysta tuotua 

eukalyptusta sekä Uruguayn tehtaan tuote-

kehityksen ja teknisen markkinoinnin osana 

että korvaamaan kaliimpia Itämeren alueen 

tuontipuueriä.

Kotimaan puun tehdashinnat pysyivät varsin 

vakaina. Tuontipuun hinnat nousivat merkit-

tävästi loppuvuoden aikana. 

Kaikilla Botnian nykyisillä tehtailla on oikeus 

käyttää PEFC (Programme for the Endorsement 

of Forest Certifi cation Schemes) -tuotemerkkiä. 

Puunhankinta, sellutuotanto sekä myynti ovat 

sertifi kaatin vaatimusten mukaisia. Botnian puun 

hankinnasta 77 % tuli FFCS:n (Finnish Forest 

Certifi cation System) mukaisesti sertifi oiduista 

metsistä. Botnian Uruguaylaisen tytäryhtiön 

Forestal Oriental S.A.:n (FOSA) metsät Urugu-

ayssa on puolestaan sertifi oitu FSC:n (Forest 

Stewardship Council) mukaisesti.

TUOTANTO 
Tuotantomäärä oli 2 519 956 tonnia (2 177 429), 

mikä on Botnian uusi vuosituotantoennätys. 

Tavoitteesta jäätiin kuitenkin noin 80 000 

tonnia. Tästä 30 000 tonnia aiheutui kevään 

Paperiliiton lakosta. Havusellun osuus oli 69 

prosenttia tuotannosta (67 prosenttia). 

YMPÄRISTÖ
Joutsenon, Rauman ja Äänekosken tehtaat 

saivat uudet ympäristöluvat, joista on jätetty 

tavanomaiset muutosvaateet. Kaskisten ja 

Kemin tehtaiden lupia odotetaan. Botnian 

ympäristöryhmän painopiste on samalla siir-

tynyt lupa-asioista toiminnan parantamiseen. 

Tehtaiden ympäristölupa-arvot alitettiin. 



55Tilinpäätös

Uruguayn projektin ympäristöasioissa on 

keskitytty jäteveden puhdistamon ja muiden 

ympäristönhallintaprosessien toteuttamiseen, 

ympäristön monitorointiin ja vaadittujen yksi-

tyiskohtaisten ympäristönhallintasuunnitel-

mien tekoon. 

IFC:n rahoituspäätöstä varten tehty yhteisvai-

kutustutkimus (CIS) tuli valmiiksi lokakuussa, 

mikä mahdollisti myönteisen rahoituspäätök-

sen tekemisen.

Tehtaiden benchmarkingissa on tehostettu 

ympäristöauditointia. Keskustelukanavia ympä-

ristöjärjestöihin on pyritty parantamaan.

HALLITUS
Hallituksen uusina jäseninä aloittivat 1.1.2006 

alkaen Metsäliitto Osuuskunnan varatoimitus-

johtaja Martin Lillandt sekä UPM:n strategia-

johtaja Heikki Malinen. Hallituksessa jatkoivat 

vanhoina jäseninä Kari Jordan (puheenjohtaja 

1.1.2006 alkaen), Arimo Uusitalo, Hannu Ant-

tila, Jussi Pesonen sekä Pauli Hänninen. 

MUUTOKSET
KONSERNIRAKENTEESSA
Botnian Uruguayssa toimiva metsäyhtiö Forestal 

Oriental S.A. osti tammikuussa 2006 loput 50 

prosenttia puunhankinta- ja logistiikkayhtiö Tile 

Forestal S.A.:n osakkeista Grupo Otegui -yhtiöltä, 

joka puolestaan hankki alkuvuodesta 9 prosent-

tia tehdasyhtiö Botnia S.A.:n osakkeista. Tile 

Forestalin liiketoiminnot yhdistettiin 1.11.2006 

alkaen FOSAan (samasta päivästä lukien viral-

liselta nimeltään Forestal Oriental).

Näin ollen Uruguayn investoinnin omistusra-

kenne saatettiin vuoden aikana vastaamaan 

tavoitetilaansa, jossa Botnia South America 

S.A. omistaa tehdasyhtiö Botnia S.A.:sta 91 

prosenttia ja Grupo Otegui loput 9 prosenttia. 

Botnia South America S.A.:n omistus jakautuu 

puolestaan Botnia B.V.:n (82,1 prosenttia), UPM 

Oyj:n (12,4 prosenttia) ja Metsäliiton (5,5 pro-

senttia) kesken. 

Liiketoiminnan kannalta tarpeettomiksi käyneet 

holdingyhtiöt Haukivaara Oy, Kaskisten Lämpö 

Oy, Joutsenon Pulp Oy sekä Pulpin Talot Oy 

sulautettiin joulukuussa tytäryhtiöfuusiolla Oy 

Metsä-Botnia Ab:hen.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Sellun maailmanmarkkinahinnan kehityksellä 

ja dollarin kurssikehityksellä on olennainen 

vaikutus toiminnan tulokseen. Raakapuun 

hintakehitys sekä riittävyys ovat vaikutuksellisia 

riskitekijöitä sekä tuloksen että operatiivisen 

toiminnan kannalta. 

LÄHIAJAN NÄKYMÄT
Vuoden 2007 aikana panostetaan Uruguayn 

sellutehtaan suunnitelman mukaiseen käyn-

nistämiseen vuoden kolmannen neljännek-

sen aikana. Teknisen käyntiinlähtövalmiuden 

saavuttamisen lisäksi keskeistä on henkilös-

tön kouluttamisen jatkaminen ja toimintojen 

kehittäminen edelleen vastaamaan kaikilta osin 

Botnian toimintatapaa. Tehtaaseen liittyvien 

poliittisten kysymysten ratkaisemiseen pyritään 

myötävaikuttamaan aktiivisesti ja paikalliseen 

tiedottamiseen panostetaan edelleen.

Venäjän sahan onnistuneen käyntiinlähdön 

myötä sahan lähiajan näkymät ovat hyvät. 

Suomen liiketoiminnoissa jatketaan kustan-

nustehokkuuden ja laadun jatkuvaa paranta-

mista sekä liiketoimintaprosessien ja osaamisen 

kehittämistä. Muita keskeisiä tavoitteita ovat 

edelleen armeeraussellun raaka-aineen saata-

vuuden varmistaminen sekä valmiuksien luonti 

mahdolliselle sellun valmistukselle Venäjällä.

Kysyntä ja tarjonta ovat kohtuullisen hyvin 

tasapainossa ja tehtaiden tuotannolliset tavoit-

teet ovat täyskäynnin mukaiset. Kunnossapi-

toseisokkien lisäksi olennaisia tuotannon kes-

keytyksiä ei ole näköpiirissä, joskin sääolojen 

vaikutus puun korjuuseen ja kuljetukseen voi 

aiheuttaa poikkeusjärjestelyjä puuhuoltoon 

vuoden aikana.

Vuoden 2007 alkupuolella markkinoilla vaikut-

taa edellisen vuoden lopulla käynnistynyt uusi 

kahden miljoonan tonnin sellukapasiteetti, josta 

suurin osa on eukalyptussellua. Samaan aikaan 

esiintyy myös alueittaista puupulaa - Pohjois-

Amerikassa sahojen huono tilauskanta on 

johtanut sahahakkeen niukkuuteen, varsinkin 

Kanadan British Columbiassa. Yhdysvalloissa 

puunsaanti on tiukoilla etelävaltioissa ja länsi-

rannikolla. Euroopassa puun hinta on noussut 

selvästi Saksassa ja Ranskassa. Loppuvuonna 

2007 Brasiliassa ja Uruguayssa käynnistyy 2,3 

miljoonaa tonnia uutta eukasellukapasiteettia. 

Sen vaikutukset markkinoilla näkyvät kuitenkin 

vasta vuonna 2008.

Tuotantotehokkuuden ja tuotteiden laadun 

pitkäjänteisen kehittämisen ansiosta Botnian 

kilpailukyky sellumarkkinoilla jatkuu hyvänä. 

Uruguayn tehtaan loppuvuoteen ajoittuva 

käynnistyminen ei vaikuta olennaisesti yhtiön 

tulokseen.

MUUT SEIKAT
Tiedot yhtiön osakkeista ilmenevät liitetietojen 

kohdasta 17. Hallituksen esitys jakokelpoisten 

varojen käytöstä on esitetty sivulla 84.
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KONSERNIN TULOSLASKELMA       

1 000 euroa Liite 1-12/2006 1-12/2005

Liikevaihto 3 1 311 294 946 512
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden
varastojen muutos  11 517 14 590
Liiketoiminnan muut tuotot 4 27 051  27 629
Materiaalit ja palvelut 
 Aineet, tarvikkeet ja tavarat  669 318 558 617
 Ulkopuoliset palvelut  172 040 84 407
Henkilöstökulut 5 96 693  81 558
Poistot ja arvonalentumiset 6 103 764  112 207
Liiketoiminnan muut kulut 5 95 549  72 187

Liikevoitto  212 498 79 755
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista  -440 515
Kurssierot 7 -250  3 849
Muut rahoitustuotot ja -kulut 7 -9 509  -3 711

Tilikauden tulos ennen veroja   
jatkuvista liiketoiminnoista  202 299 80 407
Tuloverot 8 -62 482  -21 029

Tilikauden tulos  139 817 59 377

Jakautuminen
Emoyrityksen omistajille  147 998 58 223
Vähemmistölle  -8 181 1 155

 139 817 59 377
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KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

       

1 000 euroa    2006 2005

Liiketoiminnan rahavirrat     
Tilikauden voitto    147 998 58 223
Oikaisut kauden voittoon    170 785 124 630
Saadut korot    4 010 3 638
Maksetut korot    -9 247 -5 911
Saadut osingot    12 5
Muut rahoituserät, netto    -3 249 1 992
Maksetut verot    -33 058 -21 016
Käyttöpääoman muutos    34 675 -50 764

Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat    311 928 110 797

      
Investointien rahavirrat     
Tytäryritysosakkeiden hankinnat    -41 671 -2 045
Osakkuusyritysosakkeiden hankinnat    -714 -2 209
Käyttöomaisuusinvestoinnit    -527 428  -254 408
Käyttöomaisuushyödykkeiden luovutukset    24 342  16 149
Pitkäaikaisten saamisten lisäykset ja vähennykset, netto    14 535 -15 303

Investointien nettorahavirrat    -530 936 -257 816

Rahoituksen rahavirrat     
Pitkäaikaisten velkojen lisäys    137 268 0
Pitkäaikaisten velkojen vähennys    0 -1 853
Lyhytaikaisten velkojen lisäykset ja vähennykset, netto    22 822 -19 102
Lyhytaikaisten korollisten saamisten lisäykset ja vähennykset, netto   -41 390 225 742
Maksetut osingot    -31 980 -39 796
Muut rahoituksen rahavirrat    79 111 40 434

Rahoituksen nettorahavirrat    165 831 205 425

      

Rahavarojen muutos    -53 177 58 405

Rahavarat tilikauden alussa    71 259 11 998
Rahavarojen muuntoero    -6 194 856
Rahavarojen muutos    -53 177 58 405

Rahavarat tilikauden lopussa    11 888 71 259

      
Konsernin rahavirtalaskelman liitetiedot     
Oikaisut tilikauden voittoon     
 Verot    62 482 21 029
 Poistot ja arvonalentumiset    103 764 112 207
 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista    440 -515
 Käyttöomaisuushyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot   -5 477 -11 184
 Rahoituskulut, netto    10 199 1 166
 Pakollisten varausten muutos    -435 -93
 Muut oikaisut    -189 2 020

      170 785 124 630
Käyttöpääoman muutos     
 Vaihto-omaisuus    9 591 -37 872
 Lyhytaikaiset saamiset    -218 -81 159
 Lyhytaikaiset korottomat velat    25 302 68 267

      34 675 -50 764
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KONSERNIN TASE    

    

1 000 euroa Liite 31.12.2006 31.12.2005

VARAT
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo 9  3 075 3 874
Muut aineettomat hyödykkeet 9 12 260  12 244
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 9 1 443 947  1 089 691
Biologiset hyödykkeet 10 134 346  91 565
Osuudet osakkuusyhtiöissä 11 3 475  7 310
Osuudet muissa yhtiöissä 11 7 580  7 649
Korolliset saamiset 12 255  15 867
Muut korottomat saamiset 12 1 077 0

 1 606 014 1 228 200
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 14 146 238  155 829
Korolliset saamiset 15 65 811  24 422
Myyntisaamiset ja muut korottomat saamiset 15 169 165  168 947
Rahavarat 16 11 888  71 259

 393 103 420 457

Varat yhteensä  1 999 117 1 648 657

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
 Osakepääoma 17 179 664  179 664
 Ylikurssirahasto 17 233 771  233 771
 Muuntoerot 17 -24 485  5 823
 Muut rahastot 17 223 186  223 186
 Kertyneet voittovarat 17 585 307  469 289

 1 197 444 1 111 734
Vähemmistön osuus 17 117 884  69 242
Oma pääoma yhteensä  1 315 328 1 180 976

Pitkäaikaiset velat
 Laskennalliset verovelat 13 106 437 112 360
 Eläkevelvoitteet 18 2 626 3 428
 Varaukset 19 1 726 1 359
 Korolliset velat 20 285 612  148 344
 Muut korottomat velat 21 12 060  13 404

 408 462 278 895
Lyhytaikaiset velat
 Korolliset velat 20 60 832  38 010
 Ostovelat ja muut korottomat velat 22, 23 214 496  150 776

275 327 188 786
Velat yhteensä  683 789 467 681

Oma pääoma ja velat yhteensä  1 999 117 1 648 657
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LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA      

   Osake- Ylikurssi- Muut  Ed tilikau- Vähemmistö- 
1 000 euroa pääoma rahasto rahastot Muuntoero sien tulos osuus Yhteensä

Oma pääoma 1.1.2005 179 664 233 771 223 186 -2 792 450 856 30 023 1 114 709

Muuntoero    8 615   8 615
Vähemmistöosuus      39 219 39 219

Tilikauden tulos     58 223  58 223

   179 664 233 771 223 186 5 823 509 079 69 242 1 220 766

Maksettu osinko     -39 795  -39 795

Oma pääoma 31.12.2005 179 664 233 771 223 186 5 823 469 289 69 242 1 180 976

         

Oma pääoma 1.1.2006 179 664 233 771 223 186 5 823 469 289 69 242 1 180 976

Muuntoero    -30 308   -30 308
Vähemmistöosuus      48 641 48 641
Tilikauden tulos     147 998   147 998

   179 664 233 771 223 186 -24 485 617 287 117 884 1 347 308

Maksettu osinko     -31 980  -31 980

Oma pääoma 31.12.2006 179 664 233 771 223 186 -24 485 585 307 117 884 1 315 328
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KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET

1. TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET

Seuraavassa on lueteltu merkittävimmät tilinpäätöksen laadintaperiaat-

teet, joita on sovellettu konsernitilinpäätöstä laadittaessa.

PÄÄTOIMINNOT
Oy Metsä-Botnia Ab on suomalainen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on 

Helsinki. Oy Metsä-Botnia Ab tytäryhtiöineen muodostaa metsäteol-

lisuuskonsernin, jonka päätuotteita ovat havu-, koivu- ja haapasellut. 

Metsä-Botnia-konserni kuuluu Metsäliitto-konserniin, jonka emoyhtiö 

on Metsäliitto Osuuskunta.

LAADINTAPERIAATTEET JA ARVOSTUSPERUSTE
Oy Metsä-Botnia Ab:n konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisen 

tilinpäätöskäytännön (IFRS) mukaisesti. Tilinpäätös on laadittu perustuen 

historiallisiin hankintamenoihin lukuun ottamatta biologisia hyödykkeitä 

ja johdannaissopimuksia, jotka on arvostettu käypään arvoon.

ARVIOIDEN KÄYTTÖ TILINPÄÄTÖKSESSÄ
Tilinpäätöksen laadinta IFRS:n mukaisesti edellyttää arvioiden ja ole-

tusten käyttämistä. Nämä arviot ja oletukset vaikuttavat tilinpäätös-

hetken tase-erien arvoon, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin 

sekä raportointikauden tuottojen ja kulujen määriin. Arviot perustuvat 

johdon parhaaseen näkemykseen tilinpäätöshetkellä, mutta lopulliset 

toteutumat saattavat poiketa tehdyistä arvioista.

KONSOLIDOINTIPERIAATTEET
Konsernitilinpäätös sisältää emoyhtiö Oy Metsä-Botnia Ab:n ja kaikki 

ne tytäryhtiöt, joissa emoyhtiöllä on vuoden lopussa joko suoraan tai 

välillisesti yli 50 prosenttia äänimäärästä tai sillä muutoin on yhtiössä 

määräysvalta.

Tilikauden aikana hankitut yhtiöt sisältyvät konsernitilinpäätökseen 

hankintahetkestä lähtien.

Tytäryhtiöiden tilinpäätökset on tarvittaessa muunnettu vastaamaan 

konsernin tilinpäätöksen laatimisperiaatteita.

Konserniyhtiöiden keskinäinen osakeomistus on eliminoitu hankin-

tamenomenetelmällä. Hankintahetkellä tytäryhtiön oman pääoman 

ylittävä hankintameno on esitetty liikearvona taseen vastaavissa.

1.4.2004 voimaan tulleen standardin IFRS 3 ”Yritysten yhteenliittymät” 

mukaisesti liikearvoista ei ole tehty poistoja. 

Konsernin sisäiset liiketapahtumat, realisoitumattomat katteet, sisäiset 

saamiset ja velat samoin kuin sisäinen voitonjako on eliminoitu.

Vähemmistöosuudet on erotettu emoyhtiön osakkeenomistajille kuu-

luvasta konsernin tuloksesta ja omasta pääomasta ja esitetty omana 

eränään omassa pääomassa.

Osakkuusyhtiöt ovat yrityksiä, joissa Oy Metsä-Botnia Ab:lla suoraan 

tai välillisesti on 20–50 prosenttia äänimäärästä tai huomattava vai-

kutusvalta mutta joissa sillä ei ole määräysvaltaa. Osakkuusyhtiöt on 

yhdistetty konsernitilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmää käyttäen. 

Konsernin osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta esitetään tuloslaskel-

massa rivillä ”Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta”. Konsernin osuus 

osakkuusyhtiöiden nettovarallisuudesta, yhdessä hankinnasta syntyneen 

liikearvon kanssa 31.12.2003 mennessä kertyneillä poistoilla vähennet-

tynä, esitetään taseessa rivillä ”osuudet osakkuusyhtiöissä”.

ULKOMAANRAHAN MÄÄRÄISET TAPAHTUMAT
Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat muunnetaan euroiksi käyt-

täen tapahtumapäivän kurssia. Ulkomaanrahan määräiset saamiset ja 

velat muunnetaan euroiksi käyttäen tilinpäätöspäivän kursseja. Näistä 

syntyvät valuuttakurssierot kirjataan kokonaisuudessaan rahoitustuot-

toihin ja -kuluihin. 

Konserniyhtiöiden, joiden tilinpäätösvaluutta on jokin muu kuin euro, 

tuloslaskelmat muunnetaan euroiksi käyttäen raportointikauden kes-

kikursseja ja taseet käyttäen tilinpäätöspäivän kursseja. Tytäryhtiöiden 

tuloslaskelmien ja taseiden muuntamisesta eri kursseilla sekä hankin-

tamenomenetelmän soveltamisesta syntyvät muuntoerot kirjataan 

konsernin omaan pääomaan. IFRS:n siirtymisen yhteydessä ennen 

1.1.2004 syntyneet muuntoerot on kirjattu konsernin kertyneisiin 

voittovaroihin, eikä niitä enää myöhemmin tytäryhtiöstä luovuttaessa 

kirjata tuloslaskelmaan.

RAHOITUSVARAT
Konserni on soveltanut IAS 32- ja IAS 39 -standardia 1.1.2004 lähtien. 

Tätä aiemmin rahoitusvarat ja -velat on arvostettu suomalaisen tilinpää-

tösnormiston mukaisesti. Vuoden 2004 alusta lähtien konsernin rahoitus-

varat on luokiteltu standardin mukaisesti seuraaviin ryhmiin: 1) Käypään 

arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat, 2) Eräpäivään asti 

pidettävät sijoitukset, 3) Lainat ja muut saamiset sekä 4) Myytävissä 

olevat rahoitusvarat. Luokittelu tapahtuu rahoitusvarojen hankinnan 

tarkoituksen perusteella alkuperäisen kirjauksen yhteydessä. Rahoitus-

varojen ostot ja myynnit kirjataan kaupan selvittämispäivänä.

Pääsääntöisesti konsernin rahoitusvarat ryhmitellään ”Eräpäivään asti 

pidettäviin sijoituksiin” tai ”Lainoihin ja muihin saamisiin”. Eräpäivään 

asti pidettäviin sijoituksiin on ryhmitelty sijoitukset, jotka konsernilla 

on vakaa aikomus ja kyky pitää eräpäivään saakka. Lainojen ja mui-

den saamisten ryhmään on ryhmitelty konsernin sisäiset talletukset. 

Molempiin kategorioihin ryhmitellyt rahoitusvarat on arvostettu jak-

sotettuun hankintamenoon.

RAHOITUSVELAT
Konserni on ryhmitellyt kaikki rahoitusvelat “Muiden velkojen” ryhmään, 

eikä lainoja ryhmitellä lainkaan “Käypään arvoon tulosvaikutteisesti 

kirjattaviksi rahoitusveloiksi”. Kun rahoitusvelka merkitään kirjanpi-

toon, se arvostetaan hankintamenoon, joka on yhtä suuri kuin siitä 

saadun vastikkeen käypä arvo. Transaktiomenot sisällytetään kaikkien 

rahoitusvelkojen alkuperäiseen kirjanpitoarvoon. Myöhemmin kaikki 

rahoitusvelat arvostetaan efektiivisen koron menetelmällä jaksotettuun 

hankintamenoon.
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JOHDANNAISSOPIMUKSET JA SUOJAUSLASKENTA
Konserni käsittelee johdannaissopimukset IAS 32- ja IAS 39 -standardin 

mukaisesti. Johdannaissopimukset kirjataan sopimuksentekohetkellä 

taseeseen niiden hankintamenoon ja myöhemmin ne arvostetaan käy-

pään arvoon jokaisena tilinpäätöspäivänä. 

Konserni ei ole toistaiseksi soveltanut IFRS:n mukaista johdannaisso-

pimusten suojauslaskentaa. Näin ollen kaikki johdannaissopimukset 

on arvostettu käypään arvoon ja käyvän arvon muutokset on kirjattu 

välittömästi tuloslaskelmaan rahoituseriin. Johdannaiset on arvostettu 

vakiintuneiden rahamarkkinoiden arvostuskäytäntöjen mukaisesti. Valuut-

tatermiinien käyvät arvot perustuvat tilinpäätöspäivän termiinihintoihin. 

Johdannaissopimukset erääntyvät vuoden sisällä, joten niiden käypä 

arvo esitetään lyhytaikaisissa korottomissa saamisissa tai veloissa. 

Itsenäiseen ulkomaiseen yksikköön tehdyn nettosijoituksen suojaukseen 

on sovellettu suojauslaskentaa ja tehty suojauslaskennan edellyttämää 

tehokkuustestausta siitä, että suojaussuhteessa suojausinstrumentin 

käyvän arvon muutos riittävän tehokkaasti vastaa suojattavan erän 

käyvän arvon muutosta suojatun riskin osalta. Tehokkaaksi osoittau-

tuneen johdannaissuojauksen käyvän arvon muutos on kirjattu suoraan 

konsernin omaan pääomaan kertyneitä muuntoeroja vastaan. 

TULOUTUSPERIAATE
Liikevaihtoa laskettaessa myyntituotoista on vähennetty myynnin välil-

liset verot, annetut alennukset ja muut myynnin oikaisuerät. Tuotot 

tavaroiden myynnistä tuloutetaan kun myytyjen tuotteiden omistukseen 

liittyvät merkittävät riskit ja edut siirtyvät ostajalle, eikä myyjällä ole enää 

tosiasiallista hallintaoikeutta eikä määräysvaltaa tuotteisiin. Palveluiden 

myynnistä tuotot kirjataan, kun palvelut on suoritettu.

TOIMITUS- JA KÄSITTELYKULUT
Tuotteiden toimituksesta ja käsittelystä syntyneet kulut kirjataan tuloslas-

kelmassa liiketoiminnan kuluihin.

TUTKIMUS- JA KEHITYSMENOT
Tutkimusmenot kirjataan kuluksi toteutumishetkellä. IFRS:n mukaan 

aktivoitavia tutkimusmenoja ei ole ollut.

TULOVEROT
Tuloslaskelman verokulu muodostuu raportointikauden verotettavaan 

tuloon perustuvasta verosta ja laskennallisesta verosta. Tuloverot kir-

jataan suoriteperusteisesti kunkin raportoivan yksikön verotettavan 

tuloksen perusteella soveltaen kyseisen maan senhetkistä verokantaa. 

Veroa oikaistaan mahdollisilla edellisiin kausiin liittyvillä veroilla.

Laskennalliset verovelat ja -saamiset lasketaan kaikista kirjanpidon ja 

verotuksen välisistä väliaikaisista eroista. Suurimmat väliaikaiset erot 

syntyvät käyttöomaisuuden poistoerosta.

Laskennalliset verot on laskettu käyttämällä tilinpäätöspäivään men-

nessä vahvistettuja verokantoja. Laskennalliset verosaamiset on kirjattu 

siihen määrään asti, kun on todennäköistä, että tulevaisuudessa syntyy 

verotettavaa tuloa, jota vastaan väliaikainen ero voidaan hyödyntää.

VUOKRASOPIMUKSET
Käyttöomaisuuden vuokrasopimukset, joissa konsernilla on olennainen 

osa omistamiselle olennaisista riskeistä ja eduista, luokitellaan rahoi-

tusleasing-sopimuksiksi. Rahoitusleasing-sopimus merkitään taseeseen 

vuokra-ajan alkamisajankohtana vuokratun omaisuuserän käypään 

arvoon tai sitä alempaan vähimmäisvuokrien nykyarvoon. Vastaava 

leasingvuokravastuu kirjataan muihin pitkäaikaisiin korollisiin velkoihin. 

Rahoitusleasing-sopimuksella hankittu käyttöomaisuus poistetaan ta lou-

dellisen pitoajan tai sitä lyhyemmän vuokra-ajan kuluessa. Maksettavat 

leasingvuokrat jaetaan rahoitusmenoon ja velan vähennykseen.

Vuokrasopimukset, joissa omistamiselle ominaiset riskit ja edut jäävät 

vuokralle antajalle, luokitellaan muiksi kuin rahoitusleasing-sopimuk-

siksi. Näistä suoritettavat vuokramaksut kirjataan tuloslaskelmaan 

tasasuuruisina erinä vuokra-ajan kuluessa.

VAIHTO-OMAISUUS
Vaihto-omaisuus arvostetaan hankintamenoon tai sitä alempaan net-

torealisointiarvoon. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden hankin-

tameno sisältää raaka-aineiden ostomenot, valmistuksen välittömät 

palkat, muut välittömät valmistusmenot sekä osuuden valmistuksen 

välillisistä kustannuksista. Valmistuksen välillisten kustannusten allo-

koinnissa eri tuoteyksiköille käytetään jakajana ns. normaalitoiminta-

asteen mukaista tuotantomäärää.

Vaihto-omaisuuden arvostuksessa käytetään FIFO-menetelmää (fi rst-in, 

fi rst-out) tai vaihtoehtoisesti painotetun keskihinnan menetelmää. Net-

torealisointiarvo on arvioitu saatava myyntihinta vähennettynä tuotteen 

valmiiksi saattamisen kustannuksilla ja myyntikustannuksilla.

AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET
Konsernin hankkimat käyttöomaisuushyödykkeet arvostetaan alkupe-

räiseen hankintamenoon. Hankittujen tytäryhtiöiden käyttöomaisuus 

arvostetaan hankintahetken käypään arvoon. Aineellinen käyttöomaisuus 

esitetään taseessa hankintamenoon vähennettynä kertyneillä poistoilla 

ja arvonalentumistappioilla. Pitkää rakennusaikaa edellyttävien käyttö-

omaisuusinvestointien rakennusaikaiset korot aktivoidaan taseeseen 

osana käyttöomaisuutta siltä ajalta, joka tarvitaan investoinnin saatta-

miseksi käyttötarkoituksensa mukaiseen käyttökuntoon. 

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet poistetaan tasapoistoin perus-

tuen seuraaviin odotettuihin taloudellisiin vaikutusaikoihin:

Rakennukset ja rakennelmat 20–40  vuotta

Raskaat koneet 15–20  vuotta

Kevyet koneet ja kalusto 5–10  vuotta

Muut aineelliset hyödykkeet 10–20  vuotta

Maa- ja vesialueista ei tehdä poistoja. Mikäli aineellisen käyttöomai-

suushyödykkeen merkittävillä osilla on eri pituiset taloudelliset vaiku-

tusajat, kustakin osasta tehdään poistot erikseen.

Arvioidut taloudelliset pitoajat tarkistetaan jokaisena tilinpäätöspäivänä 

ja jos ne eroavat merkittävästi aikaisemmista arvioista, poistoaikoja 

muutetaan vastaavasti.
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Kooltaan merkittävistä uudistus- ja parannushankkeista syntyvät menot 

aktivoidaan taseeseen, jos on todennäköistä, että hankkeista koituva 

taloudellinen hyöty ylittää uudistettavasta omaisuuserästä alun perin 

saataviksi arvioidut tuotot. Muut korjaus- ja kunnossapitomenot kir-

jataan kuluksi sillä tilikaudella, jolla ne ovat syntyneet.

Käyttöomaisuuden luovutuksista ja käytöstä poistamisista syntyvät voitot 

ja tappiot lasketaan saatujen nettotuottojen ja tasearvon erotuksena. 

Myyntivoitot ja -tappiot sisältyvät tuloslaskelmassa liikevoittoon.

BIOLOGISET HYÖDYKKEET
Biologiset hyödykkeet (kasvava puusto) arvostetaan käypään arvoon 

vähennettynä arvioiduilla myyntiin liittyvillä menoilla. Puuston, pois 

lukien nuoret taimikot, käypä arvo perustuu odotettavissa olevien 

(tuottojen ja kulujen) rahavirtojen nykyarvoon. Hakkuutulojen ja met-

sien kasvatuskustannusten laskenta perustuu vallitsevaan hintatasoon 

sekä yhtiön näkemykseen tulevasta hinta- ja kustannuskehityksestä. 

Kolmansilta osapuolilta hankitut kasvavat metsät on arvostettu han-

kintahintaan. Puuston käyvän arvon muutokset tilikauden aikana 

sisältyvät liikevoittoon.

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
Liikearvo

Liikearvo on hankintamenon osa, joka ylittää hankitun tytäryrityksen net-

tovarallisuuden käyvän arvon hankintahetkellä. Metsä-Botnia soveltaa tätä 

IFRS 3:n vaatimusta yritysostoihin, jotka on tehty 1.1.2004 jälkeen. IFRS 1

-standardin salliman helpotuksen mukaisesti tätä aiemmat yrityshan-

kinnat on arvostettu aikaisempien tilinpäätösperiaatteiden mukaisesti 

eikä niitä ole oikaistu takautuvasti.

Liikearvosta ei tehdä poistoja vaan ne testataan vuosittain mahdollisen 

arvonalentumisen varalta. Liikearvo arvostetaan alkuperäiseen hankin-

tamenoon vähennettynä 31.12.2003 mennessä kertyneillä poistoilla.

Tietokoneohjelmat

Merkittävien uusien tietokoneohjelmien kehittämis- ja rakentamismenot 

aktivoidaan taseeseen aineettomina hyödykkeinä ja kirjataan tasapois-

toina kuluksi taloudellisena vaikutusaikanaan. Poistoaika on enimmillään 

viisi vuotta. Aktivoitaviin välittömiin kuluihin sisältyvät ulkopuolisille 

maksetut konsultointi- ja asiantuntijapalkkiot, sovellusta varten han-

kitut ohjelmistolisenssit, henkilöstökulut siltä osin kuin ne välittömästi 

ovat kohdistettavissa hankkeelle sekä muut välittömät kustannukset. 

Tietokoneohjelmien ja ATK-sovellusten ylläpito- ja käyttömenot kirja-

taan kuluksi sillä raportointikaudella, jolla ne ovat syntyneet.

Muut aineettomat hyödykkeet

Patenttien, lisenssien ja tavaramerkkien, joilla on rajallinen talou-

dellinen vaikutusaika, hankintameno aktivoidaan taseeseen aineet-

tomiin hyödykkeisiin ja kirjataan tasapoistoin kuluksi taloudellisena 

vaikutusaikanaan.

PÄÄSTÖOIKEUDET
Hallituksilta vastikkeetta saadut päästöoikeudet on kirjattu aineettomiksi 

hyödykkeiksi ja niitä vastaava julkinen avustus ennakkomaksuksi taseen 

velkoihin hankintahetken käypään arvoon. Päästöoikeudet arvostetaan 

alkuperäiseen hankintamenoon tai sitä alhaisempaan käypään arvoon. 

Päästöoikeuksista ei tehdä poistoja. Toteutuneita päästöjä koskeva 

velka kirjataan kuluksi ja velaksi sekä vastaava julkinen avustus tuo-

toksi toteutuneiden päästöjen kanssa samaan aikaan alkuperäiseen 

hankintahintaan. Tuloslaskelmaan ei siten synny alkujaossa saatujen 

päästöoikeuksien osalta tulosvaikutusta. Vain lisäoikeuksien ostosta tai 

ylijäämäoikeuksien myynnistä syntyy tulosvaikutusta.

MYYNTISAAMISET
Myyntisaamiset arvostetaan odotettuun nettorealisointiarvoon, joka 

on alkuperäinen laskutusarvo vähennettynä saatavien arvioiduilla 

arvonalentumisvarauksilla. Varaus tehdään tapauskohtaisesti, kun on 

olemassa perusteltu syy olettaa, että konserni ei tule saamaan suori-

tusta laskutetusta määrästä alkuperäisin ehdoin.

VARAUKSET
Varaus kirjataan taseeseen, kun konsernilla on aikaisemman tapahtuman 

seurauksena olemassa oleva oikeudellinen tai tosiasiallinen velvoite ja 

on todennäköistä, että velvoitteen täyttäminen edellyttää taloudellista 

suoritusta tai aiheuttaa taloudellisen menetyksen ja että velvoitteen 

määrä on luotettavasti arvioitavissa. Jos on odotettavissa, että velvoitteen 

täyttämiseksi joko kokonaan tai osittain saadaan korvaus kolmannelta 

osapuolelta, saatava korvaus kirjataan taseeseen erillisenä saamisena, 

mutta vain jos korvauksen saaminen on käytännössä varmaa.

YMPÄRISTÖVELVOITTEET
Ympäristöolosuhteiden korjaamisesta syntyvät kustannukset, jotka 

eivät lisää nykyisiä tai tulevia tuottoja kirjataan vuosikuluksi. Ympäris-

tövastuut kirjataan nykyisten ympäristönsuojelulakien ja -säännösten 

mukaisesti, kun on todennäköistä, että on syntynyt velvoite ja sen 

määrä voidaan kohtuudella arvioida.

VIERAAN PÄÄOMAN MENOT
Vieraan pääoman menot kirjataan pääsääntöisesti kuluksi sillä rapor-

tointikaudella, jonka aikana ne ovat syntyneet. Kun kyseessä on mer-

kittävä ja pitkäkestoinen aineellisen käyttöomaisuushyödykkeen inves-

tointiprojekti, sisällytetään välittömästi hyödykkeen hankinnasta ja 

rakentamisesta johtuvat vieraan pääoman menot kyseisen hyödykkeen 

hankintamenoon. Lainojen hankinnasta välittömästi johtuvat transak-

tiomenot vähennetään kyseisen lainan alkuperäisestä hankintamenosta 

ja jaksotetaan korkokuluksi efektiivisen koron menetelmää käyttäen.

TYÖSUHDE-ETUUDET
Eläke-etuudet

Konsernilla on eri maissa eläkejärjestelmiä, jotka noudattavat kunkin 

maan paikallisia säännöstöjä ja käytäntöjä. Suurin osa eläkejärjeste-
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lyistä on maksupohjaisia. Etuuspohjaisissa järjestelyissä työnantaja on 

yleensä vastuussa siitä, että järjestelyn piiriin kuuluvat entiset ja nykyiset 

työntekijät saavat järjestelyn säännöissä määritellyt etuudet.

Etuuspohjaisissa järjestelyissä eläkevastuuna esitetään tulevien eläke-

maksujen nykyarvo tilinpäätöspäivänä vähennettynä järjestelyyn kuu-

luvien varojen tilinpäätöspäivän käyvällä arvolla ja oikaistuna vakuutus-

matemaattisilla voitoilla ja tappioilla. Eläkevastuun laskevat konsernista 

riippumattomat vakuutusmatemaatikot. Eläkevastuut kirjataan taseen 

velkoihin eläkevelvoitteina.

Maksupohjaisissa eläkejärjestelyissä eläkemaksut suoritetaan vakuutus-

yhtiölle työntekijöiden palvelusaikana perustuen saatuun työsuorituk-

seen, minkä jälkeen konsernilla ei ole enää muita maksuvelvoitteita. 

Konsernin suoritukset maksupohjaisiin järjestelyihin kirjataan kuluksi 

sille tilikaudelle, jota velvoite koskee. 

Osakeperusteiset maksut

Ylimmälle johdolle on perustettu osakepohjainen kannustinjärjestelmä. 

Kannustinjärjestelmän mahdollinen palkkio perustuu Oy Metsä-Botnia 

Ab:n liikevoittoon ja sijoitetun pääoman tuottoon ja se maksetaan osittain 

M-real Oyj:n B-osakkeina ja UPM-Kymmene Oyj:n osakkeina 

ja osittain rahana. Osakkeen käypä arvo on sen markkinahinta 

myöntöpäivänä.

MAKSETTAVAT OSINGOT
Yhtiön maksamat osingot kirjataan oman pääoman vähennykseksi sille 

tilikaudelle, jonka aikana osakkeenomistajat ovat yhtiökokouksessa 

hyväksyneet osingon maksettavaksi.

2. RAHOITUSRISKIEN HALLINTA

Liiketoimintaan sisältyviä rahoitusriskejä hallitaan yhtiön hallituksen ja 

johdon vahvistaman rahoituspolitiikan mukaisesti. Politiikassa määritel-

lään yksityiskohtaiset toimintaohjeet muun muassa valuutta-, korko- ja 

vastapuoliriskin hallintaan sekä johdannaisinstrumenttien käyttöön. 

Tavoitteena on suojautua merkittäviltä rahoitusriskeiltä, tasapainottaa 

kassavirtaa ja antaa liiketoimintayksiköille aikaa sopeuttaa toimintansa 

muuttuneisiin olosuhteisiin.

VALUUTTARISKI
Konsernin valuuttariski koostuu valuuttariskistä ja valuuttamääräisen 

oman pääoman muuntoriskistä. Pääosa konsernin kustannuksista syn-

tyy euroalueella, mutta myyntituloista osa saadaan dollareina ja myös 

osakasmyynnin hinnoittelu perustuu dollarimääräisiin markkinahin-

toihin. Sen vuoksi myyntituotot vaihtelevat dollarin kurssimuutosten 

vuoksi tuotantokustannusten pysyessä muuttumattomina. Dollarin 

vahvistuminen vaikuttaa näin ollen positiivisesti konsernin tulokseen 

ja sen heikkeneminen negatiivisesti.

Valuuttamääräisen oman pääoman muuntoriski syntyy euroalueen 

ulkopuolella sijaitsevien tytär- ja osakkuusyhtiöiden oman pääoman 

konsolidoinnista euroiksi tilinpäätöksessä. Dollarimääräisestä oman 

pääoman positiosta konsernissa on ollut suojattuna tilinpäätöshet-

kellä 15,5 prosenttia.

KORKORISKI
Pääasiassa korkoriski kohdistuu taseen korollisiin saataviin ja velkoihin. 

Korkoriskin hallinnassa keskeisimmät valuutat ovat euro ja Yhdysvaltain 

dollari. Konsernin tavoitteena on valikoivasti suojata merkittävimpiä kor-

koriskejä rahoituspolitiikan antamien suuntaviivojen pohjalta. Tilinpää-

töspäivänä konsernilla ei ole avoimia korkojohdannaissopimuksia.

HYÖDYKERISKI
Hyödykeriskien suojausta voidaan soveltaa valikoivasti selluhintariskin 

ja sähköhintariskin hallinnassa. Selluhintariskin hallinta pohjautuu osa-

kassopimukseen perustuvien sellun hinnoitteluperiaatteiden noudatta-

miseen erilaisissa kaupallisissa tilanteissa. Tilinpäätöspäivänä konsernilla 

ei ole avoimia hyödykejohdannaissopimuksia.

LIKVIDITEETTIRISKI
Likviditeettiriskillä tarkoitetaan sitä, että rahoitusvarat eivät riitä toi-

minnan rahoitustarpeen kattamiseen tai että varainhankinta tulee 

kohtuuttoman kalliiksi. Riskiä valvotaan arvioimalla 12–24 kuukau-

den likviditeettitarve ja varmistamalla että likviditeetti kattaa pääosan 

12–24 kuukauden tarpeesta.

VASTAPUOLIRISKI
Rahoitusinstrumentteihin sisältyy riski siitä, että konserni kärsii tappioita, 

koska vastapuoli on kyvytön vastaamaan sitoumuksistaan. Konserni 

hallitsee tätä riskiä tekemällä rahoitustapahtumat vain luottokelpoisim-

pien vastapuolien kanssa ja ennalta päätetyissä rajoissa. Rahoituksen 

luottoriskeistä ei tilikauden aikana aiheutunut tappioita. 

UUDET JA MUUTTUNEET STANDARDIT JA TULKINNAT
Konserni ei ole soveltanut standardia Rahoitusinstrumentit, tilinpää-

töksessä esitettävät tiedot (IFRS 7). Standardi edellyttää uusia liitetieto-

vaatimuksia rahoitusinstrumenteista tilinpäätöksessä ja se on voimassa 

1.1.2007 jälkeen alkavilla tilikausilla. Konserni soveltaa uutta standardia 

1.1.2007 alkavalla tilikaudella. Käyttöönotto vaikuttaa konsernin arvion 

mukaan lähinnä liitetietojen esittämiseen. Konserni ei ole soveltanut 

standardia Toiminnan segmentit (IFRS 8). Kyseisen standardin sovelta-

minen tulee voimaan 1.1.2009 alkaen. Käyttöönotto vaikuttaa kon-

sernin arvion mukaan lähinnä liitetietojen esittämiseen.

Konserni ei ole soveltanut tulkintoja Kytkettyjen johdannaisten uudel-

leenarvostus (IFRIC 9) ja Omien osakkeiden käyttö osakepalkitsemi-

sessa (IFRIC 11). Soveltamatta jättämisellä ei ole vaikutusta esitettyi-

hin lukuihin. 
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3. SEGMENTTI-INFORMAATIO          
        

Segmentti-informaation laskennassa on käytetty samoja laadintaperiaatteita, jotka esitettiin konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteissa. Segmentti-

informaatio esitetään konsernin maantieteellisen segmenttijaon mukaisesti.
     
Maantieteellisten segmenttien liikevaihto esitetään asiakkaiden sijainnin mukaan ja varat sekä investoinnit varojen sijainnin mukaan.

       
Maantieteelliset segmentit

   Liikevaihto asiakkaan
   sijainnin mukaan  Varat maittain  Investoinnit

1 000 euroa 2006  2005 2006 2005 2006 2005

Suomi  754 870 598 444 1 154 591  1 202 694 46 436  39 798

Muu EU 286 261 230 216 1 089  662 0 0 

Muu Eurooppa 107 212 62 775 77 831 74 952 9 881 50 454

Muut maat 162 951 55 077 765 606  370 348 513 527 198 550

Yhteensä 1 311 294 946 512 1 999 117 1 648 657 569 845 288 802

Henkilöstö vuoden lopussa

Sijainnin mukaisesti

  2006 2005

Suomi 1 150  1312
Uruguay 590  222
Muut maat 158  120
Yhteensä 1 898 1654
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4. LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT    

    

1 000 euroa 2006 2005

Liiketoiminnan muut tuotot
 Käyttöomaisuuden 
 myyntivoitot 5 477 7 413
 Vuokratuotot 1 027 950
 Palvelusten myynti 6 664 5 801
 Julkiset avustukset 1 991 1 774
 Päästöoikeuksien tuotot 6 235 5 936
 Muut  5 657 5 757

 Yhteensä 27 051 27 629

Julkiset avustukset liittyvät koulutus-, terveydenhoito- ja tutkimuskulujen 

korvauksiin sekä energiatukeen.    

     

5. LIIKETOIMINNAN KULUT

1 000 euroa 2006 2005

Valmiiden ja keskeneräisten 
tuotteiden varastojen muutos -11 517 -14 590

Materiaalit ja palvelut
 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 663 207 570 643
 Varastojen muutos 6 111 -12 026
 Ulkopuoliset palvelut 172 040 84 407

   841 358 643 024

Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
 Hallitusten jäsenten 
 palkat ja palkkiot 219 227
 Muut palkat 59 215 48 305

   59 434 48 532

Henkilösivukulut
 Eläkkeet
 Maksupohjaiset järjestelyt 10 841 10 376
 Muut henkilösivukulut 26 418 22 650

   37 259 33 027

Henkilöstökulut yhteensä 96 693 81 558

Liiketoiminnan muut kulut
 Vuokrakulut 3 559 3 121
 Muut liiketoiminnan kulut 91 989 69 067

    95 549 72 187

Yhteensä 1 022 083 782 179

     
   

Muut liiketoiminnan kulut sisältävät mm. rahti-, energia- ja kunnossapi-
tokuluja sekä hallintoon liittyviä kuluja. 

Tutkimus- ja tuotekehitysmenojen määrä vuonna 2006 oli 9,6 Meur ja 
vuonna 2005 8,2 Meur.

6. POISTOT JA ARVONALENTUMISET   

1 000 euroa 2006 2005

Suunnitelman mukaiset poistot 

Aineettomat oikeudet 1 794 1 905
 Muut pitkävaikutteiset menot 958 706
 Rakennukset ja rakennelmat 15 237 14 404
 Koneet ja kalusto 79 868 86 402
 Muut aineelliset hyödykkeet 1 895 3 135

 Yhteensä 99 752 106 552

Arvonalentumiset
 Liikearvo 4 012 5 655

 Yhteensä 4 012 5 655

Poistot ja arvonalentumiset 
yhteensä 103 764 112 207

7. RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

1 000 euroa 2006 2005

Korkotuotot 3 702 4 268
Korkokulut -11 120 -5 811
Osinkotuotot 12 5
Kurssierot -250 3 849
Muut rahoituskulut -2 544 -1 659

Yhteensä -10 199 652

8. TULOVEROT

   

1 000 euroa 2006 2005

Tilikauden verotettavaan tuloon 
perustuva vero 67 600 22 172
Edellisten tilikausien verot 341 246
Laskennalliset verot -5 922 -1 709
Muut verot 463 320

Yhteensä 62 482 21 029

Tuloslaskelman verojen täsmäytys paikallisiin verokantoihin

1 000 euroa 2006 2005

Tulos ennen veroja 202 299 80 407
Verot laskettuna kotimaan 
verokannalla 52 598 20 906
Verovapaat tulot ja 
vähennyskelvottomat kulut 6 435 -1 053
Tytäryritysten tappiot, joista ei 
kirjattu laskennallista verosaamista 3 449 1 876
Muut   -699
Verot konsernin tuloslaskelmassa 62 482 21 029
Efektiivinen verokanta 30,9 26,2



66 Tilinpäätös

9. AINEETTOMAT HYÖDYKKEET JA AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET

      
Liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet

      Muut   
    Aineettomat pitkävaikut- Keskeneräiset
1 000 euroa Liikearvo oikeudet teiset menot hankinnat Yhteensä

Hankintameno 1.1.2006 21 583 19 008 13 062 65 53 719
Muuntoerot -2 335 -1 0 0  -2 335
Lisäykset 1 536 10 235 9 13   11 792
Vähennykset 0 -9 539 0 -3 -9 542
Siirrot erien välillä 0 1 961 91 0 2 052
Hankintameno 31.12.2006 20 784 21 665 13 162 76 55 686
        

Kertyneet poistot 1.1.2006 -17 709 -13 808 -6 083 0 -37 600
Tilikauden poistot 0 -1 794 -958 0  -2 752
Kertyneet poistot 31.12.2006 -17 709 -15 601 -7 041 0 -40 351

Kirjanpitoarvo 1.1.2006 3 874 5 200 6 980 65 16 118
Kirjanpitoarvo 31.12.2006 3 075 6 063 6 122 76 15 335

      Muut   
    Aineettomat pitkävaikut- Keskeneräiset
1 000 euroa Liikearvo oikeudet teiset menot hankinnat Yhteensä

Hankintameno 1.1.2005 15 940 16 659 10 118 0 42 717
Lisäykset 5 643 3 876 1 331 65 10 916
Vähennykset 0 -1 559 0 0 -1 559
Siirrot erien välillä 0 31 1 614 0 1 644
Hankintameno 31.12.2005 21 583 19 008 13 062 65 53 719
        

Kertyneet poistot 1.1.2005 -12 054 -11 903 -5 377 0 -29 334
Tilikauden poistot 0 -1 905 -706 0 -2 611
Arvonalentumiset -5 655 0 0 0 -5 655
Kertyneet poistot 31.12.2005 -17 709 -13 808 -6 083 0 -37 600

Kirjanpitoarvo 1.1.2005 3 886 4 756 4 741 0 13 383
Kirjanpitoarvo 31.12.2005 3 874 5 200 6 980 65 16 118

Kehitysmenoja ei ole aktivoitu konsernissa.

Päästöoikeudet on kirjattu IFRIC 3:n mukaisesti siten, että saadut päästöoikeudet on esitetty taseessa hankintamenoon aineettomina
hyödykkeinä ja saatuina ennakkoina, jotka tuloutetaan päästöoikeuksien käytön mukaisesti. 

Vuoden 2006 aineettomat oikeudet sisältävät tilinpäätöshetken käypään arvoon arvostettuja päästöoikeuksia 2,5 milj. euroa.
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Aineelliset hyödykkeet

      Muut
   Maa- ja Rakennukset ja Koneet ja  aineelliset  Keskeneräiset   
1 000 euroa vesialueet rakennelmat  kalusto hyödykkeet hankinnat Yhteensä

Hankintameno 1.1.2006 91 764 372 099 1 505 457 28 739 155 741 2 153 800
Muuntoerot -10 778 -2 066 -1 335 -20 -27 632 -41 830
Lisäykset 58 638 45 201 27 919 741 419 792 552 290
Vähennykset -6 816 -171 -1 858 -43 -47 530 -56 419
Siirrot erien välillä 1 062 14 905 6 379 0 -25 740 -3 395
Hankintameno 31.12.2006 133 869 429 968 1 536 561 29 417 474 631 2 604 446

Kertyneet poistot ja arvon-
alentumiset 1.1.2006 0 -136 085 -907 451 -20 678 0 -1 064 215
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 0 -393 565 106 0 277
Tilikauden poisto 0 -15 237 -79 868 -1 895 0 -97 001
Muuntoerot -217 156 494 4 0 438
Kertyneet poistot ja arvon-
alentumiset 31.12.2006 -217 -151 559 -986 260 -22 464 0 -1 160 500

Kirjanpitoarvo 1.1.2006 91 764 236 014 598 006 8 166 155 741 1 089 691
Kirjanpitoarvo 31.12.2006 133 652 278 409 550 301 6 953 474 631 1 443 947

      Muut
   Maa- ja Rakennukset ja Koneet ja  aineelliset  Keskeneräiset   
1 000 euroa vesialueet rakennelmat  kalusto hyödykkeet hankinnat Yhteensä

Hankintameno 1.1.2005 53 534 356 335 1 490 698 30 733 21 531 1 952 831
Muuntoerot 9 053 528 821 190 6 994 17 586
Lisäykset 26 832 5 977 24 041 750 155 823 213 422
Vähennykset -6 -269 -15 029 -2 933 -10 157 -28 395
Siirrot erien välillä 2 351 9 528 4 927 0 -18 451 -1 644
Hankintameno 31.12.2005 91 764 372 099 1 505 457 28 739 155 741 2 153 800

Kertyneet poistot ja arvon-
alentumiset 1.1.2005 0 -121 694 -835 413 -17 542 0 -974 649
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 0 60 14 666 106 0 14 832
Tilikauden poisto 0 -14 404 -86 402 -3 135 0 -103 941
Muuntoerot 0 -47 -303 -1 0 -351
Kertyneet poistot ja arvon-  
alentumiset 31.12.2005 0 -136 085 -907 451 -20 573 0 -1 064 109 

Kirjanpitoarvo 1.1.2005 53 534 234 641 655 285 13 191 21 531 978 182
Kirjanpitoarvo 31.12.2005 91 764 236 014 598 006 8 166 155 741 1 089 691

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankintamenoon sisältyy rahoitusleasingsopimuksella vuokrattuja  hyödykkeitä seuraavasti:

   Koneet ja kalusto

Hankintameno 4 786
Kumulatiiviset poistot -2 279
Kirjanpitoarvo  2 507
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10. BIOLOGISET HYÖDYKKEET

Biologiset hyödykkeet on alun perin kirjattu taseeseen hankintahintaan. Siirryttäessä IFRS:n mukaiseen laskentaan, kasvava puusto on arvostettu käy-
pään arvoon. Käyvän arvon muutos kirjataan vuosittain tuloslaskelmaan. Arvostettaessa puustoa on käytetty seuraavia oletuksia: Konsernilla on puus-
toa Suomessa ja Uruguayssa. Metsien maa-alueet esitetään käyttöomaisuuden maa- ja vesialueissa.

1 000 euroa 2006 2005

1.1. 91 565 63 511
Ostot tilikauden aikana 52 821 11 120
Hakkuut tilikauden aikana -97 834 -24 028
Voitot ja tappiot käypään arvoon
arvostamisesta 96 919 31 376
Muuntoero -9 125 9 585
31.12. 134 346 91 565

11. OSUUDET OSAKKUUSYRITYKSISSÄ

1 000 euroa 2006 2005

Tilikauden alussa 7 310 4 218
Osuus tilikauden tuloksesta -440 515
Saadut osingot 31 0
Lisäykset 696 2 209
Vähennykset -34 -92
Siirrot erien välillä -3 780 0
Muuntoerot -307 460
Tilikauden lopussa 3 475 7 310

Osakkuusyritysten kirjanpitoarvoon 31.12.2006 sisältyy liikearvoa
0,1 milj. euroa (1,2 milj. euroa 31.12.2005).

Merkittävimmät osakkuusyritykset

2006 Omistus-
1 000 euroa Kotimaa Varat Velat Liikevaihto Tulos osuus (%) Tasearvo

Oy Botnia Mill Service Ab Suomi 17 127 11 402 62 006 1 413 50,2 % 595

Kemi Shipping Oy Suomi 21 314 19 538 15 766 -1 149 35,0 % 194

Mittaportti Oy Suomi 1 830 1 485 11 369 45 33,4 % 112

Ontur S.A. Uruguay 9 445 3 151 0 -180 40,0 % 2 574

Yhteensä 49 716 35 577 89 141 130 3 475

Liiketapahtumat osakkuusyhtiöiden kanssa

1 000 euroa 2006 2005

Myynti 1 708 942
Ostot 55 668 38 112
Korkotuotot 13 12
Korkokulut 15 0
Saamiset

Lyhytaikaiset 1 408 6 389
 Pitkäaikaiset 0 15 432
Velat

Lyhytaikaiset 6 069 7 421
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12. PITKÄAIKAISET RAHOITUSVARAT
   

1 000 euroa 2006 2005

Pitkäaikaiset korolliset saamiset
 Osakkuusyrityksiltä 0 15 432
 Muilta 255 434

   255 15 867

Pitkäaikaiset korottomat saamiset
 Siirtosaamiset 77  0
 Muut saamiset 1 000 0

   1 077 0

13. LASKENNALLISET VEROT

Laskennallisten verovelkojen ja -saamisten täsmäytys taseeseen 2006

      Omaan
    Tulos- Yritysostot/  pääomaan
1 000 euroa  1.1.2006 laskelmassa -myynnit Muuntoerot kirjattavat 31.12.2006

Laskennalliset verosaamiset taseessa
Muut väliaikaiset erot -2 905  430 0  -1 816 0 -4 292
Laskennallinen verosaaminen yhteensä -2 905 430 0 -1 816 0 -4 292
Netotettu laskennallisesta verovelasta 2 905 -430 0 1 816  4 292

Laskennallinen verosaaminen taseessa 0 0 0 0 0 0

Laskennalliset verovelat taseessa
Poistoero  115 244 -4 514  0   0 0  110 730
Laskennallinen verovelka yhteensä 115 244 -4 514 0 0 0 110 730
Netotettu laskennallisesta verosaamisesta -2 905 430 0 -1 816 0 -4 292

Laskennallinen verovelka taseessa 112 338 -4 084 0 -1 816 0 106 437

Nettoverovelka 112 338 -4 084 0 -1 816 0 106 437

Laskennallisten verovelkojen ja -saamisten täsmäytys taseeseen 2005 

       Omaan
    Tulos- Yritysostot/  pääomaan
1 000 euroa  1.1.2005 laskelmassa -myynnit Muuntoerot kirjattavat 31.12.2005

Laskennalliset verosaamiset taseessa
Muut väliaikaiset erot -3 015 121 -11 0 0 -2 905
Laskennallinen verosaaminen yhteensä -3 015 121 -11 0 0 -2 905
Netotettu laskennallisesta verovelasta 3 015 -121 11 0 0 2 905

Laskennallinen verosaaminen taseessa 0 0 0 0 0 0

Laskennalliset verovelat taseessa
Poistoero  117 073 -1 829 0 0 0 115 244
Laskennallinen verovelka yhteensä 117 073 -1 829 0 0 0 115 244
Netotettu laskennallisesta verosaamisesta -3 015 121 11 0 0 -2 905

Laskennallinen verovelka taseessa 114 058 -1 709 11 0 0 112 360

Nettoverovelka 114 058 -1 709 11 0 0 112 360

14. VAIHTO-OMAISUUS

1 000 euroa 2006 2005

Vaihto-omaisuus
 Aineet ja tarvikkeet 54 971 59 286
 Keskeneräiset tuotteet 4 334 3 315
 Valmiit tuotteet 64 418 52 660
 Ennakkomaksut 22 515 40 568

   146 238 155 829

Vaihto-omaisuuden kirja-arvoon ei sisälly  nettorealisointiarvoon kirjauksia.
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15. LYHYTAIKAISET SAAMISET

1 000 euroa 2006 2005

Lyhytaikaiset korolliset
lainasaamiset

Saman konsernin yrityksiltä 65 652 24 172
 Muilta 159 250

65 811 24 422

Myyntisaamiset ja muut
korottomat saamiset

Saman konsernin yrityksiltä
Myyntisaamiset 26 415  23 210
Siirtosaamiset 632  34 824

27 048 58 034

 Osakkuusyrityksiltä
Myyntisaamiset 1 408 6 389

1 408 6 389

 Muilta
Myyntisaamiset 112 866  86 448
Muut saamiset 12 058  2 808
Siirtosaamiset 15 785 15 268

140 709 104 525

Yhteensä 234 976 193 369

Konsernin yritysten toimitusjohtajilta, heidän sijaisiltaan, hallituk-
sen jäseniltä sekä vastaaviin toimielimiin kuuluvilta henkilöiltä ei ole
lainasaamisia.

Siirtosaamisiin liittyvät olennaiset erät

1 000 euroa 2006 2005

Lyhytaikaiset
Verot 6 518 6 622
Vakuutukset 1 606 3 062
Muut 7 661 5 585

Yhteensä 15 785 15 268

16. RAHAVARAT

1 000 euroa 2006 2005

Eräpäivään asti pidettävät
sijoitukset 1 382 12 293
Käteinen raha ja pankkitilit 10 506 58 966
Yhteensä 11 888 71 259

17. OMA PÄÄOMA

Osakepääoman muutokset

Osakkeiden Osake- Ylikurssi- Muut
1 000 euroa lukumäärä pääoma rahasto rahastot Yhteensä

1.1.2005 89 832 179 664 233 771 223 186 636 622
Osakeanti
Omien osakkeiden hankinnat
 31.12.2005 89 832 179 664 233 771 223 186 636 622

Osakeanti
Omien osakkeiden hankinnat
31.12.2006 89 832 179 664 233 771 223 186 636 622

Jakokelpoiset varat 31.12. 2006 2005

Voittovarat 109 340 77 891
Tilikauden voitto 147 998 58 223
Muuntoerot -24 485 5 823

Jakokelpoiset varat 232 854 141 936
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18. ELÄKEVELVOITTEET

Suomen merkittävin eläkejärjestelmä on TEL, jossa etuudet määräy-
tyvät suoraan edunsaajan ansioiden  perusteella. Suomen TEL-järjes-
telmän työkyvyttömyyskorvauksia koskeva osa käsitellään kokonaan 
maksupohjaisena.

Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet

1 000 euroa 2006 2005

Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt 897 1 027
Muut pitkäaikaiset työsuhde-etuudet 1 729 2 401
Velka yhteensä 2 626 3 428

ETUUSPOHJAISET ELÄKEJÄRJESTELYT

Eläkevastuut taseessa

1 000 euroa 2006 2005

Rahastoitujen velvoitteiden nykyarvo 815 968
Kirjaamattomat vakuutusmatemaattiset
voitot ja tappiot 82 59
Eläkevelka taseessa 897 1 027

Eläkevastuut tuloslaskelmassa

1 000 euroa 2006 2005

Tilikauden työsuoritukseen 
perustuvat menot -100 -131
Korot  -30 49
Yhteensä sisältyy muihin liikekuluihin -130 -82

Taseen täsmäytys

1 000 euroa 2006 2005

Nettovelka 1.1. 1 027 1 108
Tuloslaskelmaan merkityt 
nettomääräiset kulut -130 -82
Nettovelka 31.12. 897 1 027

Käytetyt vakuutusmatemaattiset olettamukset:

    2006 2005

Diskonttauskorko % 4,25 4,5
Tulevat eläkkeiden korotukset % 2,1 2,1

19. VARAUKSET

   Ympäristökulu- Eläke- Pakolliset varaukset
1 000 euroa varaukset varaukset yhteensä

1.1.2006 1 359 3 428 4 787
Varausten lisäykset 367 144 511
Käytetyt varaukset 0 946 946
 31.12.2006 1 726 2 626 4 352

Ympäristökuluvarauksiin sisältyy kaatopaikkoihin liittyviä kuluja 1,7 milj. euroa.
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20. KOROLLISET VELAT

Korolliset velat

1 000 euroa 2006 2005

Tasearvot Tasearvot
Pitkäaikaiset korolliset velat
Lainat rahoituslaitoksilta 278 024 134 431
Rahoitusleasingvelat 1 983 2 673

Muut velat 5 606 11 240

Yhteensä 285 612 148 344

Lyhytaikaiset korolliset velat
Pitkäaikaisten velkojen
lyhytaikainen osuus 21 661 3 881

Muut velat 39 171 34 129

Yhteensä 60 832 38 010

Korolliset velat yhteensä 346 444 186 354

Korolliset nettovelat

1 000 euroa 2006 2005

Tasearvot Tasearvot
Pitkäaikaiset korolliset velat 285 612 148 344
Lyhytaikaiset korolliset velat 60 832 38 010
Rahavarat ja korolliset saamiset 77 954 111 547

Korolliset nettovelat yhteensä 268 490 74 807

Pitkäaikaisten korollisten velkojen erääntymisaikataulu

Lainat Rahoitus- Muut
rahoituslaitoksilta leasingvelat lainat Yhteensä

2007 18 167 690 2 803 21 661
2008 166 799 718 2 803 170 320
2009 17 502 747 2 803 21 051
2010 17 502 518 0 18 019
2011– 76 222 0 0 76 222

Yhteensä 296 191 2 673 8 409 307 273

Pitkäaikaisten velkojen lyhytaikainen osuus 21 661
Pitkäaikaiset korolliset velat 285 612

Rahoitusleasingvelkojen erääntymisajat

1 000 euroa 2006 2005

Vähimmäisleasingmaksut
alle 1 vuotta 797 797
1–2 vuotta 797 797
2–3 vuotta 797 797
3–4 vuotta 532 797
4–5 vuotta 0 532

2 924 3 721

Tulevat rahoituskulut 251 384
Rahoitusleasingvastuu-Vähimmäis-
leasingmaksujen nykyarvo 2 673 3 337

Vähimmäisleasingmaksujen
nykyarvo
alle 1 vuotta 690 664
1–2 vuotta 718 690
2–3 vuotta 747 718
3–4 vuotta 518 747
4–5 vuotta 0 518

2 673 3 337

Rahoitusleasingsopimukset koskevat Oy Metsä-Botnia Ab:n trukkien
myyntiä ja takaisinvuokrausta. Maksuaika oli alun perin 7 vuotta.

21. MUUT PITKÄAIKAISET KOROTTOMAT VELAT

1 000 euroa 2006 2005

Velat saman konsernin yrityksille
Muut pitkäaikaiset korottomat
velat 1 833 1 833

Velat muille
Muut pitkäaikaiset korottomat

 velat 327 416
 Siirtovelat 9 900 11 154

10 227 11 571

Muut pitkäaikaiset korottomat
velat yhteensä 12 060 13 404

22. OSTOVELAT JA MUUT KOROTTOMAT VELAT

1 000 euroa 2006 2005

Velat saman konsernin yrityksille
Ostovelat 14 093 19 617
Siirtovelat 20 389 51 583

34 482 71 200

Velat osakkuusyrityksille
 Ostovelat 0 6 572

Muut velat 5 539 226
 Siirtovelat 512 623

6 051 7 421

Velat muille
Saadut ennakot 1 230 86
Ostovelat 95 781 31 594
Muut velat 4 715 4 073
Siirtovelat 72 237 36 402

173 963 72 155

Lyhytaikaiset korottomat velat

Yhteensä 214 496 150 776

23. SIIRTOVELAT

1 000 euroa 2006 2005

Lyhytaikaiset
 Palkka- ja
 henkilöstökulujaksotukset 22 188 15 781
 Korot 2 146 273

Ostojen jaksotukset 8 820 10 468
Verot 34 147 1 909

Muut 4 936 7 970

Yhteensä 72 237 36 402
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24. JOHDANNAISET

1 000 euroa Nimellisarvo  Käypä arvo 

        Johdannaiset,
     Käyvän   Oman joihin ei sovel-
     arvon Rahavirran pääoman leta suojaus-
2006  Yhteensä suojaukset suojaukset suojaukset laskentaa

Valuuttatermiinisopimukset 37 967 -155    -155
Valuuttajohdannaiset yhteensä 37 967 -155 0 0 0 -155

Johdannaiset yhteensä 37 967 -155 0 0 0 -155

Johdannaissaamiset taseessa 0
Johdannaisvelat taseessa -155

1 000 euroa Nimellisarvo  Käypä arvo 

        Johdannaiset,
     Käyvän   Oman joihin ei sovel-
     arvon Rahavirran pääoman leta suojaus-
2005  Yhteensä suojaukset suojaukset suojaukset laskentaa

Valuuttatermiinisopimukset 584 721 50    50
Valuuttajohdannaiset yhteensä 584 721 50 0 0 0 50
Sellutermiinisopimukset 9 833 372    372
Hyödykejohdannaiset yhteensä 9 833 372 0 0 0 372

Johdannaiset yhteensä 594 554 422 0 0 0 422

Johdannaissaamiset taseessa 422
Johdannaisvelat taseessa 0
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25. TYTÄR- JA OSAKKUUSYRITYKSET

   maa  konsernin omistus %  osakkeiden lukumäärä

Tytäryhtiöosakkeet
Kotimaiset
 Oy Silva Shipping Ab Suomi  100,0  400 000
 Metsä-Botnia Metsät Oy Suomi  100,0  100 000
 Asunto Oy Puistokatu 15 Suomi  100,0  648
Ulkomaiset
 Botnia Pulps GmbH Saksa  100,0  1 000
 Botnia Pulps SA Ranska  99,9  11 533
 Botnia BV Hollanti  100,0  19
 Forestal Oriental S.A. Uruguay  82,1  6 054 587
 Botnia S.A. Uruguay  78,0  10 238 855 000
 Botnia Fray Bentos S.A. Uruguay  82,1  660 174 951
 Botnia South America S.A. Uruguay  82,1  14 901 269 300
 Tile Forestal S.A. Uruguay  82,1  172 449 492
 Uruwood S.A. Uruguay  65,7  2 800 526
 Premeland S.A. Uruguay  82,1  459 876 092
 Teromill S.A. Uruguay  82,1  155 044 116
 Uninor S.A. Uruguay  82,1  16 679
 Valafi r S.A. Uruguay  82,1  1 237 430
 OOO Svir Timber Venäjä  100,0  1
 Baltic Pulp AS Latvia  67,0  132 579
         

Osakkuusyhtiöosakkeet       
  Oy Botnia Mill Service Ab Suomi  50,2  3 010
 Kemi Shipping Oy Suomi  35,0  98 000
 Mittaportti Oy Suomi  33,4  1 000
 Ontur S.A. Uruguay  40,0  52 332 680

Botnia South America S.A.:lla on ehdollinen osto-optio kaikkiin Botnia S.A.:n varsinaisiin osakkeisiin (Put Optio).
Oy Metsä-Botnia Ab on ehdottanut Latvian valtiolle, että sen yhdessä Latvian valtion kanssa omistamasta sellutehdashankkeesta luovutaan ja on val-
mis myymään omistamansa Baltic Pulps AS:n osakkeet.

26. VASTUUSITOUMUKSET

1 000 euroa 2006 2005

Omasta velasta
 Velat, joiden vakuudeksi annettu 
 kiinteistökiinnityksiä
  Lainat rahoituslaitoksilta 253 179  109 703
  Muut velat 9 909  12 293
 Kiinteistökiinnitykset 67 275 67 275

Saman konsernin yritysten puolesta
 Takausvastuut 3 528 2 927

Osakkuusyhtiöiden puolesta
 Takausvastuut 2 995 3 218

Muut vastuut
 Omien sitoumusten vakuudeksi 224 126
 Muiden sitoumusten vakuudeksi 3 4

Leasing-vastuut
 alle vuoden 1 189 1 215
 1–5 vuotta 2 533 3 478

Yhteensä 3 723 4 693

   

 Kiinnitykset 67 275 67 275
 Takaukset 6 523 6 145
 Muut vastuut 227 130
 Leasingvastuut 3 723 4 693

Yhteensä 77 748 78 243

27. LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Metsä-Botnia konserni kuuluu suomalaiseen  Metsäliitto-konserniin. 
M-real Oyj omistaa 39 %, Metsäliitto Osuuskunta 14 % ja UPM-Kym-
mene Oyj 47 % Oy Metsä-Botnia Ab:stä. Metsä-Botnian sellun koko-
naismyynnistä 63 % on myyty M-real- ja UPM-konsernien yhtiöille. 
Metsä-Botnia hankkii puuraaka-aineensa Metsäliitto-konsernin emoyh-
tiöltä, Metsäliitto-Osuuskunnalta.

Liiketoimet omistajien kanssa

1 000 euroa 2006 2005

Liikevaihto 776 210  663 828
Liiketoiminnan muut tuotot 8 411 6 409
Ostot  498 837 462 377
Korkotuotot 1 340 3 158
Korkokulut 409 482

Saamiset
 Lyhyaikaiset 108 603  92 269

Velat
 Pitkäaikaiset 9 090  13 073
 Lyhytaikaiset 38 643  75 034

Saamisiin omistajayhtiöiltä ei sisälly epävarmoja saamisia eikä tilikau-
den aikana ole kirjattu näistä eristä luottotappioita. 

Johtoon kuuluvilta henkilöiltä ei ole saamisia eikä heidän puolesta ole 
annettu sitoumuksia.  Liiketoimet osakkuusyhtiöiden kanssa on esitetty 
kohdassa 11.

Ostositoumukset

1 000 euroa 2006 2005

Ostosopimukset, käyttöom., maksut alle vuoden 353 172 496 108

Ostosopimukset, käyttöom., myöh vuosien maksut  30 372 54 900

Ostosopimukset, muut, maksut alle vuoden 5 581 0

Ostosopimukset, muut, myöh vuosien maksut 168 299 0
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29. YMPÄRISTÖASIAT

Tuloslaskelma

1 000 euroa 2006 2005

Liiketoiminnan muut tuotot 585 610

Aineet ja tarvikkeet 5 355 4 976

Henkilöstökulut

 Palkat ja palkkiot 773 571
 Henkilösivukulut 440 384

Poistot 5 593 5 586

Liiketoiminnan muut kulut 864 784

Yhteensä 12 439 11 690

Tase

1 000 euroa 2006 2005

Aineelliset hyödykkeet

 Hankintameno  1.1. 83 562 82 551

 Lisäykset (+) 1 597 1 010

 Vähennykset (-) 0 0

 Kertyneet poistot 31.12.(-) -40 423 -34 836

Kirjanpitoarvo 31.12. 44 736 48 726

1 000 euroa 2006 2005

Pakolliset varaukset

 Ympäristövaraukset 1 726 1 359

Päästökauppa

2006 2005

Hallussa olevien 
päästöoikeuksien määrä (1 000 tn) 76 12

Toteutuneiden päästöjen määrä 
(1 000 tn) 304 281

Päästöoikeuksien myynti 
(1 000 euroa) 2 214 3 707

28. OSAKEPALKITSEMINEN

Oy Metsä-Botnia Ab:lla on käytössään osakkeen arvoon perus-
tuva osakepalkitsemisjärjestelmä. Järjestelmä tarjoaa kohderyhmälle 
mahdollisuuden saada palkkiona M-real Oyj:n B-sarjan osakkeita ja 
UPM-Kymmene Oyj:n osakkeita kahdelta yhden kalenterivuoden pitui-
selta ansaintajaksolta sille asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. 
Ansaintajaksot ovat kalenterivuodet 2006 ja 2007.

Palkkio maksetaan ansaintajakson päätyttyä osakkeiden ja rahan yhdis-
telmänä. Hallitus päättää vuosittain kohderyhmään kuuluvat johto-
henkilöt ja heidän enimmäispalkkionsa. Enimmäispalkkio ilmaistaan 
osakkeiden kappalemääränä. Ansaintajaksolle asetettujen tavoitteiden 
saavuttaminen määrää sen, kuinka suuri osa enimmäispalkkiosta mak-
setaan johtohenkilöille. Hallitus päättää ansaintajaksolle asetettavista 
tavoitteista kunkin ansaintajakson alkaessa. Järjestelmästä maksetta-
van palkkion määrä sidotaan Botnian liikevoiton (EBIT) ja sijoitetun 
pääoman tuoton (ROCE) kehitykseen. Kauden aikana myönnettyjen 
osakepalkkioiden käypä arvo oli  0,6 miljoonaa euroa. Tilikaudella 
osakepalkkioiden vaikutus Botnian tulokseen oli 0,1 miljonaa euroa. 

 Liikkeeseenlasku pvm 28.2.2006

 Instrumentti Osakepalkkiojärjestelmä 2006

Osakkeen kurssi myöntämishetkellä, euroa

 M-real Oyj  4,21

 UPM-Kymmene Oyj  17,80

Osakkeen kurssi ansaintajakson päättyessä, euroa 

 M-real Oyj  4,79

 UPM-Kymmene Oyj  19,12

Ansaintajakso   1.1.–31.12.06

Kriteerit

50 % painolla  EBIT

50 % painolla  ROCE

Toteuma/toteumaoletus  50 %

Osakeomistusvelvollisuus, vuotta  2

Osakkeiden vapautuminen, pvm  1.1.2009

Jäljellä oleva sitovuusaika, vuotta  2

Taulukossa esitetyt osakepalkkioiden määrät kuvastavat osakepalkkioi-
den perusteella annettavien osakkeiden lukumäärää. Lisäksi yhtiö on 
sitoutunut maksamaan enintään 1,5 kertaa osakkeiden arvon rahana 
(vero-osuus).
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EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA  EMOYHTIÖN RAHOITUSLASKELMA  
    
   

1 000 euroa 2006 2005

Liiketoiminnan rahavirrat
Liikevoitto 218 021 71 550
Oikaisut liikevoittoon 93 674 100 435
Saadut korot 3 583 5 862
Maksetut korot -6 047 -4 141
Saadut osingot 43 642
Muut rahoituserät, netto 2 596 1 718
Maksetut verot -33 058 -20 284
Nettokäyttöpääoman muutos 7 680 -57 296

Liiketoiminnasta kertyneet 
nettorahavirrat 286 493 98 486

Investointien rahavirrat 
Tytäryritysosakkeiden hankinnat -217 422 -326 319
Osakkuusyritysosakkeiden
hankinnat -714 -2 209
Käyttöomaisuusinvestoinnit -45 437 -33 255
Tytäryritysosakkeiden luovutukset 0 96 042
Käyttöomaisuushyödykkeiden
luovutukset 3 383 7 564
Pitkäaikaisten saamisten vähennys 0 24 745
Pitkäaikaisten saamisten lisäys -28 776 0

Investointien nettorahavirrat -288 967 -233 432

Rahoituksen rahavirrat
Pitkäaikaisten velkojen lisäys 123 556 0
Pitkäaikaisten velkojen vähennys 0 -24 659
Lyhytaikaisten velkojen lisäykset 
ja vähennykset, netto -216 -307
Lyhytaikaisten korollisten saamisten 
lisäys/vähennys, netto -91 584 201 760
Maksetut osingot -31 980 -39 796

Rahoituksen nettorahavirrat -223 136 999

Rahavarojen muutos -2 697 2 053

Rahavarat tilikauden alussa 7 580 5 526
Rahavarojen muutos -2 697 2 053

Rahavarat tilikauden lopussa 4 883 7 580

Oikaisut liikevoittoon: 
 Poistot 97 203 106 006
 Käyttöomaisuushyödykkeiden 
 myyntivoitto -2 974 -5 529
 Pakollisten varausten muutos -555 -42

    93 674 100 435

Käyttöpääoman muutos: 
 Vaihto-omaisuus 16 861 -35 759
 Lyhytaikaiset saamiset -13 770 -37 123
 Lyhytaikaiset korottomat velat 4 590 15 586

   7 680 -57 296

    

1 000 euroa 1–12/2006 1–12/2005

Liikevaihto  1 202 247 917 695

Valmiiden ja keskeneräisten 

tuotteiden varastojen muutos (+/-)  5 699 14 008

Liiketoiminnan muut tuotot  33 109 28 957

Materiaalit ja palvelut

 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

  Ostot tilikauden aikana 652 562 571 386

  Aine- ja tarvikevarastojen 

  muutos (+/-) 6 871  -11 255

 Ulkopuoliset palvelut 88 220  73 507

 Henkilöstökulut

  Palkat ja palkkiot 48 487 43 718

  Henkilösivukulut 35 379 32 015

 Poistot ja arvonalentumiset 97 203 106 006

 Liiketoiminnan muut kulut 94 312 73 733

Kulut yhteensä 1 023 035 889 109

Liikevoitto 218 021 71 550

Rahoitustuotot ja -kulut  

 Tuotot osuuksista saman 

 konsernin yrityksissä 0 606

 Tuotot muista pysyvien 

 vastaavien sijoituksista 1 809  3 309

 Muut korko- ja rahoitustuotot 1 963  3 462

 Korkokulut ja muut 
 rahoituskulut -10 227  -5 520

 Kurssierot (+/-) 4 835 3 351

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -1 620 5 209

Voitto ennen satunnaisia eriä 216 400 76 759

Satunnaiset erät  

 Konserniavustus (+/-) 300 200

Satunnaiset tuotot ja kulut 
yhteensä 300 200

Tulos ennen tilinpäätössiirtoja
ja veroja 216 700 76 959

Poistoeron muutos (+/-)  18 663 7 884

Välittömät verot

 Tilikauden verot -66 698 -21 848

 Edellisten tilikausien verot -98 -240

Tilikauden tulos  168 568 62 756
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EMOYHTIÖN TASE    

   

    

VASTAAVAA         1 000 euroa 31.12.2006 31.12.2005

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
 Aineettomat oikeudet 6 051  5 183
 Liikearvo 420  2 102
 Muut pitkävaikutteiset menot 6 119  6 980

  12 590 14 265
Aineelliset hyödykkeet   

 Maa- ja vesialueet 10 223  2 984
 Rakennukset ja rakennelmat 216 396  226 135
 Koneet ja kalusto 528 685  597 400
 Muut aineelliset hyödykkeet 6 305  8 005
 Ennakkomaksut ja keskeneräiset 
 hankinnat 33 615  11 107

  795 223 845 630
Sijoitukset   

 Osuudet saman konsernin 
 yrityksissä 488 294  270 871
 Saamiset saman konsernin 
 yrityksiltä 30 640  1 685
 Osuudet omistusyhteysyrityksissä 3 573  2 894
 Muut osakkeet ja osuudet 7 352  7 411
 Muut saamiset 252  378

  530 112 283 239

Pysyvät vastaavat yhteensä 1 337 925 1 143 134

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
 Aineet ja tarvikkeet 52 294  56 801
 Valmiit tuotteet 53 601  47 902
 Ennakkomaksut 22 515  40 568

  128 411 145 272
Pitkäaikaiset saamiset   
 Muut saamiset 3 56

Lyhytaikaiset saamiset   
 Myyntisaamiset 100 129  72 504
 Saamiset saman konsernin 
 yrityksiltä, korolliset 140 007 48 282
 Saamiset saman konsernin 
 yrityksiltä, korottomat 19 910  29 482
 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä, 
 korottomat 1 408  5 285
 Lainasaamiset 0  141
 Muut saamiset 3 565  2 684
 Siirtosaamiset 6 667  7 953

  271 684 166 331
     

Rahat ja pankkisaamiset 4 883 7 580

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 404 981 319 238

VASTAAVAA YHTEENSÄ 1 742 906 1 462 372

    

VASTATTAVAA         1 000 euroa 31.12.2006 31.12.2005

OMA PÄÄOMA
 Osakepääoma 179 664 179 664
 Ylikurssirahasto 233 771  233 771
 Vararahasto 223 186  223 186
 Voittovarat 101 840  71 064
 Tilikauden tulos 168 568  62 756

Oma pääoma yhteensä 907 029 770 442

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 
 Poistoero 423 357  442 020

PAKOLLISET VARAUKSET 3 941  4 496

VIERAS PÄÄOMA 
Pitkäaikainen
 Lainat rahoituslaitoksilta 235 012  105 822
 Velat saman konsernin yrityksille, 
 korolliset 5 606  11 240
 Velat saman konsernin yrityksille, 
 korottomat 1 833  1 833
 Siirtovelat 9 900  11 154

   252 351 130 049
Lyhytaikainen 
 Lainat rahoituslaitoksilta 18 167  3 881
 Ennakkomaksut 1 230  86
 Ostovelat 18 066  12 778
 Velat saman konsernin yrityksille, 
 korolliset 4 303  18 803
 Velat saman konsernin yrityksille, 
 korottomat 35 290  37 112
 Velat omistusyhteysyrityksille, 
 korottomat 6 051  5 822
 Muut velat, korolliset 18  20
 Muut velat, korottomat 4 068  3 878
 Siirtovelat 69 033  32 984

   156 227 115 365
Vieras pääoma yhteensä 408 578 245 414

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 1 742 906 1 462 372
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EMOYHTIÖN TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

1 000 euroa 2006 2005

1.  Liikevaihto toimialoittain ja 
 markkina-alueittain   

Toimialoittainen jakauma   
 Sellu  1 236 636 937 993

 ./.sisäinen liikevaihto  -34 389 -20 299

  1 202 247 917 695

Maantieteellinen jakauma

 Suomi  726 165 588 329

 EU-maat  248 423 219 087

 Muu Eurooppa  78 877 61 720

 Muu maailma  148 780 48 558

  1 202 247 917 695

2. Liiketoiminnan muut tuotot
 Vuokratuotot  981 950

 Käyttöomaisuuden myyntivoitot 2 974  5 652

 Palvelusten myynti 6 660 5 801

 Muut  22 493 16 554

  33 109 28 957

3. Henkilöstökulut ja henkilö-
 kunnan lukumäärä 
 keskimäärin

Henkilöstökulut

 Palkat työajalta ja palkkiot 48 487 43 718

 Eläkekulut  10 185 10 130

 Muut henkilösivukulut  25 194 21 885

  83 866 75 733

Johdon palkat ja palkkiot  

 Toimitusjohtaja  374 482

 Hallituksen jäsenet ja 
 varajäsenet  137 137

  511 619

Hallituksen jäsenten ja toimitus-
johtajan eläkesitoumukset
Emoyrityksen toimitusjohtajalla on 
oikeus eläkkeeseen 60 vuotta 
täytettyään.

Emoyhtiön palveluksessa oli 
tilikauden aikana keskimäärin
 Toimihenkilöitä  347 375

 Työntekijöitä 866 980

  1 213 1 355

1 000 euroa 2006 2005

4. Poistot ja arvonalentumiset
 Suunnitelman mukaiset poistot  

  Aineettomat oikeudet 1 786 1 890

  Liikearvo 1 682  1 682

  Muut pitkävaikutteiset menot  958 706

  Rakennukset ja rakennelmat  13 059 12 974

  Koneet ja kalusto  77 945 85 651

  Muut aineelliset hyödykkeet  1 774 3 103

 Suunnitelman mukaiset poistot 
 yhteensä 97 203 106 006

 Suunnitelman mukaisten ja 
 kokonaispoistojen erotus  -18 663 -7 884

 Kokonaispoistot 78 540 98 122

 Poistoero tilikauden alussa 442 020 449 905

  Poistojen erotus   -18 741 -6 281

  Myydyn käyttöomaisuuden 

  poistoero 78 -1 604

 Poistoero tilikauden lopussa 423 357 442 020

5. Rahoitustuotot ja -kulut 
Osinkotuotot

 Saman konsernin yrityksiltä  0 606

 Muilta  43 36

  43 642

Korkotuotot pitkäaikaisista 
sijoituksista

 Saman konsernin yrityksiltä  1 766 3 274

  1 766 3 274

Muut korko- ja rahoitustuotot

 Saman konsernin yrityksiltä  1 456 1 694

 Muilta  507 1 768

  1 963 3 462

Korkotuotot pitkäaikaisista 
sijoituksista ja muut korko- ja 
rahoitustuotot yhteensä 3 772 7 378

Korkokulut ja muut rahoituskulut

 Saman konsernin yrityksille  519 628

 Muille  9 707 4 892

  10 227 5 520

Rahoituksen kurssierot   
 Kurssivoitot
  Toteutuneet  6 583 11 190
  Toteutumattomat  6 965 1 627

 Kurssitappiot
  Toteutuneet  -7 729 -9 439

 Toteutumattomat  -983 -26

  4 835 3 351

 Rahoitustuotot ja -kulut 
 yhteensä -1 620 5 209

6. Satunnaiset erät 
Satunnaiset tuotot

 Saadut konserniavustukset  300 200

  300 200
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1 000 euroa 2006 2005

7. Aineettomat ja aineelliset 
 hyödykkeet

Aineettomat oikeudet
Hankintameno 1.1.  18 683 16 341

 Lisäykset 1.1.–31.12. 10 232 3 870

 Vähennykset 1.1.–31.12. -9 539 -1 559

 Siirrot erien välillä 1 961 31

Hankintameno 31.12. 21 338 18 683

Kertyneet poistot 1.1. -13 501 -11 611

 Tilikauden poisto -1 786 -1 890

Kertyneet poistot 31.12. -15 287 -13 501

Kirjanpitoarvo 31.12. 6 051 5 183

Liikearvo
Hankintameno 1.1. 16 819 16 819

Hankintameno 31.12. 16 819 16 819

Kertyneet poistot 1.1. -14 716 -13 035

 Tilikauden poisto -1 628  -1 682

Kertyneet poistot 31.12. -16 398 -14 716

Kirjanpitoarvo 31.12. 420 2 102

Muut pitkävaikutteiset menot
Hankintameno 1.1. 12 863 9 919

 Lisäykset 1.1.–31.12. 6 2 944

 Siirrot erien välillä 91  0

Hankintameno 31.12. 12 960 12 863

Kertyneet poistot 1.1. -5 883 -5 178

Tilikauden poisto -958  -706

Kertyneet poistot 31.12. -6 841 -5 883

Kirjanpitoarvo 31.12. 6 119 6 980

Maa- ja vesialueet
Hankintameno 1.1. 2 984 2 987

 Lisäykset 1.1.–31.12.  7 287 0

 Vähennykset 1.1.–31.12.  -48 -6

 Siirrot erien välillä 0  2

Kirjanpitoarvo 31.12. 10 223 2 984

EMOYHTIÖN TASEEN LIITETIEDOT

1 000 euroa 2006 2005

Rakennukset ja rakennelmat
Hankintameno 1.1. 358 315 348 935

 Lisäykset 1.1.–31.12.  396 4 862

 Vähennykset 1.1.–31.12.  0 -264

 Siirrot erien välillä 2 924  4 781

Hankintameno 31.12. 361 635 358 315

Kertyneet poistot 1.1. -136 704 -123 788

 Vähennysten ja siirtojen 

 kertyneet poistot 0  58

 Tilikauden poisto  -13 059 -12 974

Kertyneet poistot 31.12. -149 763 -136 704

Arvonkorotukset 4 524 4 524

Kirjanpitoarvo 31.12. 216 396 226 135

Koneet ja kalusto
Hankintameno 1.1. 1 499 291 1 487 991

 Lisäykset 1.1.–31.12.  5 449 20 969

 Vähennykset 1.1.–31.12.  -788 -14 595

 Siirrot erien välillä 4 043  4 927

Hankintameno 31.12. 1 507 997 1 499 291

Kertyneet poistot 1.1. -901 892 -830 682

 Vähennysten ja siirtojen 

 kertyneet poistot  525 14 441

 Tilikauden poisto -77 945 -85 651

Kertyneet poistot 31.12. -979 312 -901 892

Kirjanpitoarvo 31.12. 528 685 597 400

Kirjanpitoarvosta 31.12. 

koneiden ja laitteiden osuus 525 061 592 734

Muut aineelliset hyödykkeet
Hankintameno 1.1. 44 417 44 058

 Lisäykset 1.1.–31.12.  74 557

 Vähennykset 1.1.–31.12.  0 -198

Hankintameno 31.12. 44 491 44 417

Kertyneet poistot 1.1. -36 412 -33 414

 Vähennysten ja siirtojen 

 kertyneet poistot 0 106

 Tilikauden poisto -1 774 -3 103

Kertyneet poistot 31.12. -38 185 -36 412

Kirjanpitoarvo 31.12. 6 305 8 005

Ennakkomaksut ja kesken-
eräiset hankinnat

Hankintameno 1.1. 11 107 21 131

 Lisäykset 1.1.–31.12. 31 528 1 331

 Siirrot erien välillä -9 020  -11 355

Hankintameno 31.12. 33 615 11 107

Aktivoitujen korkomenojen 
poistamaton osa konsernissa 
ja emoyhtiössä tase-erässä
‘Muut aineelliset hyödykkeet’ 0 604
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1 000 euroa 2006 2005

8. Arvonkorotukset

Rakennukset 4 524 4 524

Osakkeet 8 907 8 907

13 431 13 431

Arvonkorotukset perustuvat ulkopuolisten asiantuntijoiden anta-
miin arvioihin. Arvonkorotuksilla ei ole vaikutusta tuloverotukseen.

9. Sijoitukset

Osuudet saman konsernin
yrityksissä
Hankintameno 1.1. 266 892 36 616

Lisäykset 653 205 326 319

Vähennykset -435 783 -96 042

Hankintameno 31.12. 484 315 266 892

Arvonkorotukset 3 979 3 979

Kirjanpitoarvo 31.12. 488 294 270 871

Osuudet omistusyhteys-
yrityksissä

Hankintameno 1.1. 2 894 701

Lisäykset 714 2 209

Vähennykset -34 -17

Kirjanpitoarvo 31.12. 3 573 2 894

Muut osakkeet ja osuudet

Hankintameno 1.1. 2 483 2 149

 Lisäykset 4 336

 Vähennykset -64 -1

Hankintameno 31.12. 2 424 2 483

Arvonkorotukset 4 928 4 928

Kirjanpitoarvo 31.12. 7 352 7 411

Saamiset saman konsernin
yrityksiltä
Hankintameno 1.1. 1 685 26 301

Lisäykset 29 000 1 685

Vähennykset -44 -26 301

Kirjanpitoarvo 31.12. 30 640 1 685

Muut saamiset
Hankintameno 1.1. 378 505

 Vähennykset -126 -126

Kirjanpitoarvo 31.12. 252 378

Sijoitukset yhteensä
Hankintameno 1.1. 274 332 66 271

 Lisäykset 682 923 330 548

Vähennykset -436 051 -122 487

Hankintameno 31.12. 521 205 274 332

Arvonkorotukset 8 907 8 907

Kirjanpitoarvo 31.12. 530 112 283 239

1 000 euroa 2006 2005

10. Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset 100 129 72 504

Saamiset samaan konserniin
kuuluvilta yrityksiltä
 Myyntisaamiset 18 538 27 821

Lainasaamiset 140 007 48 282

Siirtosaamiset 1 372 1 660

159 916 77 764

Saamiset omistusyhteysyrityksiltä
 Myyntisaamiset 1 408 5 285

Lainasaamiset 0 141
Muut saamiset 3 565 2 684
Siirtosaamiset 6 667 7 953

Saamiset yhteensä 271 684 166 331

11. Oma pääoma
Osakepääoma 1.1. 179 664 179 664

Muutos 1.1.–31.12. 0 0

Osakepääoma 31.12. 179 664 179 664

Ylikurssirahasto 1.1. 233 771 233 771
Muutos 1.1.–31.12. 0 0

Ylikurssirahasto 31.12. 233 771 233 771

Vararahasto 1.1. 223 186 223 186
 Muutos 1.1.–31.12. 0 0

Vararahasto 31.12. 223 186 223 186

Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1. 133 820 110 859
Tilikauden tulos 168 568 62 756
Osingonjako -31 980 -39 796

Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12. 270 408 133 820

Oma pääoma yhteensä 31.12. 907 029 770 442

Laskelma
jakokelpoisista varoista 31.12.
Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1. 101 840 71 064
Tilikauden voitto 168 568 62 756

Jakokelpoiset varat 31.12. 270 408 133 820

12. Pakolliset varaukset
 Työttömyyseläkekuluvaraus 2 215 3 137

Muut varaukset 1 726 1 359

3 941 4 496
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1 000 euroa 2006 2005

13. Velat, jotka erääntyvät 
 myöhemmin kuin viiden 
 vuoden kuluttua
Rahalaitoslainat  28 571 42 857

14. Lyhytaikainen vieras 
 pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta  18 167 3 881
Saadut ennakot  1 230 86
Ostovelat  18 066 12 778
    
Velat samaan konserniin kuuluville 
yrityksille
 Ostovelat  14 941 19 848
 Muut velat  4 303 18 803
 Siirtovelat  20 349 17 264

   39 593 55 915

Velat omistusyhteysyrityksille
 Siirtovelat 512  623
 Ostovelat  5 539 5 200

   6 051 5 822

Muut velat  4 086 3 898
Siirtovelat 69 033 32 984

Lyhytaikainen vieras pääoma 
yhteensä 156 227 115 365

15. Annetut vakuudet, 
 vastuusitoumukset ja 
 muut vastuut
Omasta velasta
Kiinteistökiinnitykset
 Vastuusitoumuksen määrä  67 275 67 275
 Vakuutta vastaavat velat
  Lainat rahoituslaitoksilta  253 179 109 703
  Muut velat  9 909 12 293

Konserniyhtiöiden puolesta
Takaukset

  Vastuusitoumuksen määrä  60 488 38 483

Omistusyhteysyhtiöiden
puolesta

Takaukset
  Vastuusitoumuksen määrä  2 995 3 218

Muut omat vastuut
 Muut vastuut 227  130

Yhteensä   
 Kiinteistökiinnitykset 67 275 67 275
 Takaukset 63 483 41 701
 Muut omat vastuut  227 130

Leasingvastuut
Seuraavan 12 kk:n osalta  1 189 1 215

 Myöhempien vuosien maksut  2 533 3 478

1 000 euroa 2006 2005

16. Ympäristönsuojeluun 
 liittyvät erät   

Ympäristökulut
Liiketoiminnan muut tuotot  585 610
Aineet ja tarvikkeet ja palvelut  5 355 4 976
Henkilöstökulut
 Palkat ja palkkiot  767 571
 Henkilösivukulut  440 384
Poistot  5 587 5 586
Liiketoiminnan muut kulut 800 784

Yhteensä 12 363 11 690

Aineelliset hyödykkeet 
 Hankintameno  1.1.  83 562 82 551
 Lisäykset   932 1 010
 Kertyneet poistot 31.12. -40 423  -34 836

 Kirjanpitoarvo 31.12. 44 070 48 726

Pakolliset varaukset
 Muut varaukset 1 726  1 359

Päästökauppa

      2006 2005

Hallussa olevien 

päästöoikeuksien määrä 
(1 000 tn) 76 12

Toteutuneiden päästöjen määrä 
(1 000 tn) 304 281

Päästöoikeuksien myynti 
(1 000 euroa) 2 214 3 707
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ERITTELY OSAKKEISTA 31.12.2006

    Osakkeiden Osakkeiden Osakkeiden
    lukumäärä nimellisarvo kirjanpitoarvo
   Omistusosuus % kpl /1 000 1 000 eur

Tytäryhtiöosakkeet
Emoyhtiön omistamat
 Botnia Pulps GmbH 100,0 1 000 52 EUR 52
 Botnia Pulps SA 99,9 11 533 173 EUR 76
 Oy Silva Shipping Ab 100,0 400 000  336 EUR 882
 Botnia BV 100,0 19 19 EUR 454 723
 Asunto Oy Puistokatu 15 100,0 648 14 EUR 130
 Metsä-Botnia Metsät Oy 100,0 100 000 1 000 EUR 6 079
 Baltic Pulp AS 67,0 132 579 133 LVL 3 893
 OOO Svir Timber 100,0 1 10 070 RUR 22 458
Botnia BV:n tytäryhtiöt
 Botnia South America S. A. 82,1 14 901 269 300 1 4901 269 UYU 412 745
Botnia South American tytäryhtiöt
 Compania Forestal Oriental S.A. 82,1 6 054 587 6 055 UYU 217 061
 Botnia S.A. 78,0 10 238 855 000 10 238 855 UYU 323 083
 Botnia Fray Bentos S.A. 82,1 660 174 951 660 175 UYU 20 501
Tile Forestal S.A.:n tytäryhtiöt
 Uninor S.A. 82,0 16 679 1 668 UYU 85
Compania Forestal Oriental S.A.:n tytäryhtiöt
 Tile Forestal S.A. 82,1 172 449 492 172 449 UYU 5 099
 Premeland S.A. 82,1 459 876 092 459 876 UYU 14 455
 Teromill S.A. 82,1 155 044 116 155 044 UYU 4 871
 Valafi r S.A. 82,1 1 237 430 1 237 UYU 45
Premeland S.A.:n tytäryhtiöt
 Uruwood S.A. 65,7 2 800 526 280 053 UYU 14 445

        1 500 684

Osakkuusyhtiöosakkeet
 Kemi Shipping Oy 35,0 98 000 165 EUR 57
 Oy Botnia Mill Service Ab 50,2 3 010 506 EUR 506
 Ontur International S.A. 40,0 52 332 680 52 333 UYU 2 923
 Mittaportti Oy 33,4 1 000 8 EUR 8
 Asunto Oy Kullervokangas 16,0 95 2 EUR 78

      3 573

Muut osakkeet ja osuudet
Emoyhtiön omistamat
 Metsämannut Oy 10,0 10 2 EUR 2
 Keskuslaboratorio Oy 5,2 277 980 47 EUR 81
 Pohjolan Voima Oy  
 - sarja A  382 167
 - sarja B  143 557
 - sarja C  6 131
 - sarja E  460
 - sarja H  5 744
 - sarja N  2 734
 - sarja V  235 541 028  1 237
 - arvonkorotus    4 928
 Powest Oy  4 709  11 EUR 43
 Imatran Seudun kehitysyhtiö Oy 2,8 30 50 EUR 51
 As Oy Rauman Kirstinranta 10,2 102  104
 As Oy Rauman Sepänkallio 25,0 360 37 EUR 373
 Asunto Oy Konttisentörmä 5,0 1 132 19 EUR 22
 Muut osakkeet ja liittymismaksut    511
Tytäryhtiöiden omistamat
muut osakkeet ja osuudet    19

      7 371

Kaikki yhteensä    1 511 629
Konsernitilinpäätöksessä eliminoimattomat tytäryhtiöosakkeet ja -osuudet   130
Konsernitilinpäätöksessä siirretyt omistusyhteysyritysosakkeet    78
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 Konsernin Konsernin Konsernin Viimeksi laaditun  Tili-
   omistus- äänivalt a- osuus omasta tilinpäätöksen Tilin- kauden
   osuus osuus pääomasta mukainen tulos päätös- pituus
   % % 1 000 eur 1 000 eur hetki kk

Konserniyritykset
 Botnia Pulps GmbH 100,0 100,0 340 96 31.12.2006 12
 Botnia Pulps SA 99,9 99,9 375 315 31.12.2006 12
 Oy Silva Shipping Ab 100,0 100,0 6 176 894  31.12.2006 12
 Metsä-Botnia Metsät Oy 100,0 100,0 2 155 108  31.12.2006 12
 OOO Svir Timber 100,0 100,0 19 889 -2 982 31.12.2006 12
 Baltic Pulp AS 67,0 67,0 -1 813 55 31.12.2006 12
 Botnia BV 100,0 100,0 454 704 -20 31.12.2006 12
 Botnia S.A. 78,0 78,0 232 312 -2 629 31.12.2006 12
 Botnia Fray Bentos S.A. 82,1 82,1 17 062 120 31.12.2006 12
 Botnia South America S.A. 82,1 82,1 470 882 346 31.12.2006 12
 Compania Forestal Oriental S.A. 82,1 82,1 163 166 -7 592 31.12.2006 6
 Tile Forestal S.A. 82,1 82,1 4 836 830 31.12.2006 12
 Uruwood S.A. 65,7 65,7 14 860 -281 30.06.2006 12
 Premeland S.A. 82,1 82,1 11 834 -43 31.12.2006 12
 Teromill S.A. 82,1 82,1 4 052 -8 30.06.2006 6
 Uninor S.A. 82,1 82,1 80 17 30.04.2006 12
 Valafi r S.A. 82,1 82,1 47 6 30.09.2006 12

Osakkuusyritykset
 Kemi Shipping Oy 35,0 35,0 196 -1 149 31.12.2006 12
 Mittaportti Oy 33,4 33,4 114 45 31.12.2006 12
 Ontur International S.A. 40,0 40,0 2 517 -180 31.12.2006 12
 Oy Botnia Mill Service Ab 50,2 95,3 2 704 1 413 31.12.2006 12

Sijoitetun pääoman tuotto (%) =

(ROCE)

Omavaraisuusaste (%) =

Velkaisuusaste (%) =

(Net gearing)

Tulos ennen satunnaiseriä + korkokulut, nettokurssierot ja muut rahoituskulut

Taseen loppusumma – korottomat velat (keskimäärin)

Oma pääoma + vähemmistöosuus

Taseen loppusumma – saadut ennakot

Korolliset velat – likvidit varat – korolliset saamiset

Oma pääoma + vähemmistöosuus

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet 2006
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HALLITUKSEN EHDOTUS JAKOKELPOISTEN VAROJEN KÄYTÖSTÄ YHTIÖKOKOUKSELLE

TILINTARKASTUSKERTOMUS

OY METSÄ-BOTNIA AB:N 
OSAKKEENOMISTAJILLE
Olemme tarkastaneet Oy Metsä-Botnia Ab:n 

kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuk-

sen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.–31.12.2006. 

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat laatineet EU:ssa 

käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpää-

tösstandardien (IFRS) mukaan laaditun kon-

sernitilinpäätöksen sekä Suomessa voimassa 

olevien säännösten ja määräysten mukaisesti 

laaditun toimintakertomuksen ja emoyhtiön ti-

linpäätöksen, joka sisältää emoyhtiön taseen, 

tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetie-

dot. Suorittamamme tarkastuksen perusteella 

annamme lausunnon konsernitilinpäätöksestä 

sekä emoyhtiön tilinpäätöksestä, toimintaker-

tomuksesta ja hallinnosta.

Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastus-

tavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen 

ja toimintakertomuksen laatimisperiaatteita, 

sisältöä ja esittämistapaa on tarkastettu riit-

tävässä laajuudessa sen toteamiseksi, etteivät 

tilinpäätös ja toimintakertomus sisällä olennaisia 

virheitä tai puutteita. Hallinnon tarkastuksessa 

on selvitetty emoyhtiön hallituksen jäsenten ja 

toimitusjohtajan toiminnan lainmukaisuutta 

osakeyhtiölain säännösten perusteella.

Konsernitilinpäätös

EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten 

tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaan laadittu 

konsernitilinpäätös antaa näiden standardien 

ja kirjanpitolain tarkoittamalla tavalla oikeat ja 

riittävät tiedot konsernin toiminnan tuloksesta 

ja taloudellisesta asemasta. 

Emoyhtiön tilinpäätös, 

toimintakertomus ja hallinto

Emoyhtiön tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain 

ja tilinpäätöksen laatimista koskevien muiden 

säännösten ja määräysten mukaisesti ja antaa 

kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja 

riittävät tiedot emoyhtiön toiminnan tuloksesta 

ja taloudellisesta asemasta. 

Toimintakertomus on laadittu kirjanpitolain 

ja toimintakertomuksen laatimista koskevien 

muiden säännösten ja määräysten mukai-

sesti. Toimintakertomus on yhdenmukainen 

tilinpäätöksen kanssa ja antaa kirjanpitolaissa 

tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot 

konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tulok-

sesta ja taloudellisesta asemasta.

Konsernitilinpäätös ja emoyhtiön tilinpäätös 

voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää 

emoyhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohta-

jalle tarkastamaltamme tilikaudelta. Hallituksen 

esitys voitonjakokelpoisten varojen käsittelystä 

on osakeyhtiölain mukainen.
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Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat tilinpäätöksessä ovat 270 407 586,29 euroa, josta tilikauden voitto on 168 567 940,00 euroa.
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle voitonjakokelpoisten varojen käyttämistä seuraavasti:

- osinkona jaetaan 509 euroa osakkeelle eli yhteensä 45 724 488,00 eur 
- jätetään vapaaseen omaan pääomaan 224 683 098,29 eur 

270 407 586,29 eur 

Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä eikä 
ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä. 

TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN ALLEKIRJOITUKSET

Espoossa helmikuun 8. päivänä 2007

 Kari Jordan Jussi Pesonen
 Hannu Anttila Pauli Hänninen
 Martin Lillandt Heikki Malinen
 Arimo Uusitalo Erkki Varis

Toimitusjohtaja
TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ
Edellä oleva tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Tilintarkastuskertomus on annettu tänään.

Espoossa helmikuun 8. päivänä 2007

  Pricewaterhouse Coopers Oy,
  KHT-yhteisö

 Ilkka Haarlaa Göran Lindell
 KHT KHT



Oy Metsä-Botnia Ab
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Revontulentie 6
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Puh. 01046 12

Faksi 01046 94402

TEHTAAT SUOMESSA

Oy Metsä-Botnia Ab

Joutsenon tehdas

54120 PULP

Puh. 010 466 5499

Faksi 010 466 5378

Oy Metsä-Botnia Ab

Kaskisten tehdas

64260 KASKINEN

Puh. 010 466 9999

Faksi 010 466 9214

Oy Metsä-Botnia Ab

Kemin tehdas

94200 KEMI

Puh. 010 466 1999

Faksi 010 466 1402
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Rauman tehdas

PL 165

26101 RAUMA

Puh. 010 466 8999

Faksi 010 466 8990

Oy Metsä-Botnia Ab

Äänekosken tehdas

44100 ÄÄNEKOSKI

Puh. 010 466 2999

Faksi 010 466 2550

TOIMIPAIKAT ULKOMAILLA

Botnia Pulps GmbH

Wilhelmstrasse 16

D-65185 Wiesbaden

GERMANY

Puh.  +49 611 992 150

Faksi  +49 611 992 1599

Botnia Pulps S.A

6, Rue Lauriston

FR-75116 Paris

FRANCE

Puh.  +33 1 53 64 1500

Faksi  +33 1 53 64 1501

Botnia S.A.

Ituzaingó 1377 of. 101

CP 11.000 Montevideo

URUGUAY

Puh.  +598 2 915 8022

Faksi  +598 2 915 8552

Svir Timber

187742, Leningradskaja oblast

Podporozhskij raion 

Poselok gorodskogo tipa Vazhiny 

ulitsa Karjernaja, No. 48

RUSSIA

Puh.  +7 812 380 5166

Faksi  +7 812 380 5179 

Botnia Pulps 

Shanghai Representative Offi ce

Rm 1204A-1, Jin Mao Tower

88 Century Boulevard

Pudong New Area

Shanghai 200121 

CHINA

Puh. +86 21 5047 0138

Faksi +86 21 5047 0459

Sisällöntuotanto Oy Metsä-Botnia Ab ja Alma Media Lehdentekijät Oy

Graafi nen suunnittelu ja toteutus Ezpa Oy

Valokuvat Pentti Hokkanen, Juha Rahkonen ja Ilkka Ärrälä 

Etukansi Avainasiakasjohtaja Ursula Metsärinta sekä käynnissäpitäjät Janne Laine ja Marko Räikkönen Botnian Rauman tehtaalla

Takakansi UPM Rauman paperitehtaan PK 4:n massamies Erkki Sutelainen (vas.), tehtaan LWC-tuotantoyksikön johtaja Janne Ussa ja 
Botnian avainasiakasjohtaja Ursula Metsärinta

Paperit kansi: Galerie Art Gloss 300g, sisus: Galerie Art Silk 130g, tilinpäätökset: Galerie One Silk 90g

Painotyö Lönnberg Print 2007

YHTEYSTIEDOT
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