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POHJOISIA BIOTUOTTEITA 
MAAILMALLE
Metsä Group valmistaa pohjoisen metsien puusta uusiutuvia tuotteita, jotka korvaavat 
fossiilisten raaka-aineiden käyttöä. Hyödynnämme maailman parasta raaka-ainetta 
vastuullisesti ja resurssiviisaasti. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, 
puutuotteisiin, selluun, ensikuitukartonkiin sekä pehmo- ja tiivispapereihin. Liike- 
toimintojemme kasvu- ja kannattavuusnäkymät ovat hyvät. Metsä Group investoi  
vuosina 2015–2018 noin kaksi miljardia euroa, josta valtaosa Suomeen.



VUOSI 2018
INVESTOINNIT
MILJ. EUROA

272

LIIKEVAIHTO
MILJ. EUROA

5 709   
+ 13 % 2017: 5 040

VERTAILU KELPOINEN LIIKETULOS 
MILJ. EUROA

849  
+50 %

+37 %

2017: 566

VERTAILUKELPOINEN
SIJOITETUN PÄÄOMAN TUOTTO 
%

16,8  
2017: 12,3

88 %
SERTIFIOITUA PUUTA

80 %
TUOTANNOSSA KÄYTETYSTÄ 
ENERGIASTA ON UUSIUTUVAA

100 %
JÄLJITETTÄVÄÄ PUUTA

TUOTANTOA 8 MAASSA JA

36 TUOTANTOYKSIKÖSSÄ

METSÄ FOREST

PUUNHANKINTA JA 
METSÄPALVELUT

Liikevaihto 2,0 mrd. euroa
Henkilöstö 840

Omistus 
Metsäliitto Osuuskunta 100 %

METSÄ WOOD

PUUTUOTTEET

Liikevaihto 0,4 mrd. euroa
Henkilöstö 1 500

Omistus 
Metsäliitto Osuuskunta 100 %

METSÄ FIBRE

SELLU JA  
SAHATAVARA

Liikevaihto 2,5 mrd. euroa
Henkilöstö 1 200

Omistus 
Metsäliitto Osuuskunta 50,1 % 
Metsä Board 24,9 %  
Itochu Corporation 25,0 %

METSÄ BOARD**

KARTONKI

Liikevaihto 1,9 mrd. euroa
Henkilöstö 2 400

Omistus 
Metsäliitto Osuuskunta  
omistaa 41,2 %  
(osuus äänimäärästä 61,9 %)

METSÄ TISSUE

PEHMO- JA 
TIIVISPAPERIT

Liikevaihto 1,0 mrd. euroa
Henkilöstö 2 800

Omistus
Metsäliitto Osuuskunta 100 %

METSÄLIITTO OSUUSKUNTA

METSÄ GROUP
KONSERNIN EMOYRITYS OMISTAJINA 103 000 SUOMALAISTA METSÄNOMISTAJAA

METSÄ SPRING  |  INNOVAATIOYHTIÖ
* sisäiset myynnit huomioitu
** Osake listattu Nasdaq Helsingissä

9 300 HENKILÖSTÖ5,7LIIKEVAIHTO* MRD. EUROA

UUSIUTUVAA ENERGIAA 28,4 TWH
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VUODEN 2018 
KOHOKOHDAT

Metsä Board lanseerasi ecobarrier-kartongin, jonka pinnassa on muoviton  
barrier-käsittely, joka parantaa rasvankestoa. Kartonki on ekologinen vaihto ehto 
take away -ruoan ja muiden elintarvikkeiden pakkausmateriaaliksi. Päällyste 
sisältää biopohjaisia ainesosia ja luonnonmineraaleja, ja kartonki on kierrätet-
tävä, kompostoituva sekä biohajoava. Kevyt kartonki on turvallinen suorassa 
elintarvikekontaktissa. Ympäristöystävällisyyden lisäksi uudella kartongilla  
on merkittäviä hyötyjä tuotantotehokkuudessa.

METSÄ 
BOARD

Metsä Tissuessa valmistui useita 
investointi hankkeita, jotka paranta-
vat pehmo- ja tiivispapereidemme 
kilpailu asemaa ja toimintamme  
kannattavuutta. Saksassa sijaitsevan 
Raubachin tehtaalle rakennettiin 
uusi jalostuslinja, joka  
vastaa kysynnän kas-
vuun Länsi-Euroopan 
markkinoilla. Uudis-
timme myös leivin-
paperikoneen Dürenin 
tehtaalla Saksassa ja 
rakensimme uuden 
pehmopaperin jalostus-
linjan Slovakian Žilinan 
tehtaalle.

METSÄ 
TISSUE

INVESTOINTEJA PEHMO- 
JA TIIVISPAPEREIHIN

Metsä Groupilla on Suomessa kattava puunhankintaorganisaatio, 
jossa yli 300 metsäasiantuntijaa ostaa puuta ja tarjoaa metsänhoi-
topalveluita. Puuta tarvittiin vuonna 2018 selvästi aiempia vuosia 
enemmän ja puukauppaa tehtiinkin ennätystahtia. Puunhankinta-
määrien kasvu 32 miljoonasta kuutiosta 36:een osoittaa, että 
puunhankinnan ammattilaisemme pärjäävät isoissakin haasteissa. 

METSÄ 
FOREST

ENNÄTYKSELLISEN  
PALJON PUUKAUPPOJA

UUDENLAISIA  
TEKSTIILEJÄ PUUSTA 
Metsä Groupin innovaatioyhtiö Metsä Spring Oy rakentaa 
uudenlaista puupohjaista tekstiilikuitua valmistavan koe-
tehtaan Äänekosken biotuotetehtaalle yhdessä japanilai-
sen Itochu Corporationin kanssa. Tarkoituksena on testata 
uutta teknologiaa, jolla sellua jalostetaan esimerkiksi vaa-
tetuksessa käytettäviksi, ympäristöystävällisiksi kuiduiksi. 
Tehtaan käynnistyttyä vuoden 2019 lopussa tutkitaan, min-
kälaiset edellytykset on rakentaa Suomeen suurempi teks-
tiilikuitutehdas tuomaan ekologisia vaihtoehtoja puuvillalle 
ja öljypohjaisille materiaaleille. 

ECOBARRIER – MUOVITON 
PÄÄLLYSTE KARTONGILLE

METSÄ 
GROUP
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Metsä Fibre käynnisti 
esiselvityksen merkittä-
västä biotalousinvestoin-
nista, Kemin sellutehtaan 
uudistamisesta. Selvityk-
sessä arvioidaan sekä 
täysin uuden biotuote-
tehtaan rakentamista  
että nykyisen tehtaan 
modernisointia. Täysin 

uusi biotuotetehdas tuottaisi nykyistä enemmän uusiutuvia biotuotteita ja 
olisi kooltaan, työllisyysvaikutuksiltaan sekä puunkulutukseltaan nykyistä 
suurempi. Kesään 2019 mennessä valmistuva esiselvitys keskittyy erityisesti 
puun saatavuuteen, Kemin tehdasalueen infrastruktuuriin sekä liikenne-
yhteyksiin. Mikäli päädymme uuteen biotuotetehtaaseen, lopullinen inves-
tointipäätös tehdään aikaisintaan vuonna 2020.

METSÄ 
FIBRE

POLAR KING –  
KEMIN SELLU-
TEHTAAN 
ESISELVITYS 
KÄYNTIIN

Metsä Woodin Pärnun koivuvaneritehtaan 
käyntiinlähtö vuoden 2018 syksyllä oli tärkeä 
merkkipaalu yhtiön investointiohjelmassa. 
Koivuvanerin käyttökohteita ovat kuljetus-
väline- ja valumuottiteollisuus, joiden markki-
noita kiihtyvä kaupungistuminen kasvattaa. 
Noin 200 henkilöä työllistävän vaneritehtaan 
lisäksi Metsä Wood investoi Kerto® LVL:n tuo-
tantoon Punkaharjulla. Kerto LVL:n kysyntää 
kasvattaa puun käytön yleistyminen rakenta-
misessa. Nopeus, keveys ja ympäristöystäväl-
lisyys tarjoavat loistavia mahdollisuuksia 
rakentamisessa.

METSÄ 
WOOD

MITTAVIA 
INVESTOINTEJA 
PUUTUOTTEISIIN

PRO NEMUS – 
UUDENLAINEN 
VIERAILUKOKEMUS
Metsä Group avasi Pro Nemus 
-vierailu keskuksen Äänekosken bio-
tuotehtaan yhteyteen. Pro Nemus 
kertoo, kuinka suomalainen puu 
muuntuu erilaisiksi tuotteiksi. Vierai-
lukseskus yhdistää virtuaalitodelli-
suutta, teollisuutta ja aitoa luontoa.

METSÄ  
GROUP
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KANNATTAVAN  
KASVUN STRATEGIA
Maailman väestö kasvaa ja kilpailu energiasta ja luonnonvaroista 
kiristyy, minkä vuoksi resursseja on käytettävä entistä tehokkaammin. 
Biotalouden edelläkävijänä toimintaympäristön muutokset luovat 
Metsä Groupille moninaisia mahdollisuuksia.

Metsä Groupissa eletään nyt vahvaa, kannattavan  
kas vun aikaa. Liiketoimintamme perustuu uusiutuviin 
raaka-aineisiin ja kierrätettäviin tuotteisiin, joiden val-
mistuksessa vastuullisesti hoidettujen pohjoisten  
metsien puu ja syvällinen osaamisemme tarjoavat kil-
pailuetua. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalve-
luihin, puutuotteisiin, selluun, kartonkiin sekä pehmo-  

ja tiivis papereihin. Kehitämme toimintaamme vas-
tuullisesti huomi oi den aina sekä taloudelliset, sosi-
aaliset että ekologiset näkö kulmat. Parannamme 
metsien kasvua, laajennamme teollisuutta kestä-
västi ja korvaamme fossiilisia tuotteita uusiutuvilla. 
Näemme, että puu on ratkaisu moniin tulevai suuden 
haasteisiin. 

POHJOINEN PUU 
Ilmastonmuutos koskettaa meitä kaikkia, ja tulevai- 
suutemme on perustuttava uusiutuvien luonnonvarojen 
käyttöön. Pohjoinen puu on maailman paras uusiutuva 
raaka-aine ja liiketoimintamme ydin. Huolehdimme,  
että kaikki käyttämämme puu on peräisin vastuullisesti 
hoidetuista metsistä, jotka kasvavat enemmän kuin  
niitä käytetään. Suurin osa hankkimastamme puusta tulee 
suomalaisten omistajajäsentemme metsistä.

TUOTTEET JA UUDET 
INNOVAATIOT 
Uusiutuvasta raaka-aineesta valmistetut, hiiltä sitovat  
ja kierrätettävät tuotteemme tarjoavat kestäviä ratkaisuja 
globaaleihin haasteisiin. Markkinamme ovat maailman-
laajuiset. Tavoitteenamme on tarjota asiakkaillemme 
ensiluokkainen asiakaskokemus tekemällä tiivistä yhteis-
työtä ja hyödyntämällä parhaita digitaalisia työkaluja.

Keskitymme markkinaehtoiseen tuotekehitykseen  
laajentamalla nykyistä tuotevalikoimaamme ja investoi-
malla uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin, esimerkiksi 
innovaatioyhtiömme Metsä Springin kautta.

KILPAILUKYKYINEN TUOTANTO 
Tuotantolaitoksemme ovat suunnitelmallisten  
inves tointien ansiosta alansa kärkeä, oli mittarina 
sitten ympäristö suorituskyky, energiatehokkuus  
tai kannattavuus. Investoimme fossiilittomiin 
tehtaisiin ja maailmanluokan resurssitehokkuu - 
teen. Kehitämme toimintaamme tehokkaasti 
yhtenäi senä eri liiketoiminnat yhdistävänä 
konsernina.

IHMISET 
Toimintamme perustuu jatkuvaan parantamiseen, 
mikä luo henkilöstöllemme mahdollisuuksia oman 
osaamisensa kasvattamiseen ja uusien vahvuuksien 
löytämiseen. Suuri osa henkilöstömme kehitty-
misestä on työssäoppimista, jota tuemme työn-
kierrolla ja kannustamalla moniosaajuuteen.  
Hyvä johtaminen on menestyksemme kulmakivi.

4 METSÄ GROUP KESTÄVÄSTI METSÄSTÄ 2018



TARKOITUS
Edistää bio- ja kiertotaloutta jalostamalla pohjoisesta 
puusta tehokkaasti ensiluokkaisia tuotteita.

VISIO
Olla halutuin kumppani vastuullisen  
liiketoiminnan kehittämisessä.

ARVOT

LUOTETTAVUUS YHTEISTYÖ UUDISTUMINEN VASTUULLINEN TULOKSENTEKO
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Kestävä kehitys on mukana 
kaikessa, mitä teemme.  
Sen neljä teemaa kattavat  
kaiken toimintamme metsästä 
markkinoille. Vahva sitoutumi-
semme strategisiin 2030 
tavoitteisiin rakentaa tietä  
kohti vähähiilistä yhteis- 
kuntaa. Toimintamme tukee  
YK:n kestävän kehityksen 
tavoitteita (Sustainable 
Development Goals, SDG).

KESTÄVÄN 
KEHITYKSEN 
2030 TAVOITTEET

Lue lisää Metsä Groupin kestävän kehityksen raportista

TUEMME YK:N 
KESTÄVÄN 
KEHITYKSEN 
TAVOITTEITA (SDG)

TUOMME  
METSÄN  
LUOKSESI

• Metsiin ja tuotteisiin 
sitoutuneen hiilen lisääminen

•  Monimuotoisuuden 
turvaaminen

• Vastuullinen yrityskulttuuri

•  Tapaturmaton työympäristö 

LUOMME  
HYVINVOINTIA
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• Fossiilittomat raaka-aineet

• Vastuullinen toimitusketju 

TARJOAMME  
KESTÄVIÄ VAIHTOEHTOJA

HUOMIOIMME  
ILMASTON  
JA YMPÄRISTÖN 

• Fossiilittomat tehtaat

•  Resurssitehokas tuotanto
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LIIKEVAIHTO ALUEITTAIN

VASTUULLISILLE 
TUOTTEILLE  
ON KYSYNTÄÄ
Metsä Groupin liiketoiminta-alueet muodostavat vahvan arvoketjun,  
jossa puu hyödynnetään mahdollisimman tarkkaan. Tuotteidemme 
valmistuksessa syntyviä sivuvirtoja hyödynnetään joko materiaaleina  
tai energiantuotannossa. Uusiutuvasta puuraaka-aineesta valmistetuilla 
tuotteilla voidaan korvata fossiilisten raaka-aineiden käyttöä. 

19 %

APAC

METSÄ TISSUEMETSÄ BOARDMETSÄ FIBREMETSÄ WOODMETSÄ FOREST

• Uusiutuva ja kestävästi 
kasvatettu raaka-aine 

• Puu on 100 %  
jäljitettävää; sertifioitua 
ja/tai kontrolloitua

• Lujia, kevyitä ja tasa-
laatuisia puutuotteita 

• Puutuotteilla rakentami-
nen on nopeaa, ja  
ne varastoivat hiiltä

• Ensiluokkaista sellua, 
sahatavaraa ja muita 
biotuotteita

• Lisäarvoa asiakkaille 
kuituasiantuntemuksen, 
laadukkaiden palvelujen 
ja pitkä jänteisen yhteis-
työn ansiosta 

• Puhtaita, turvallisia 
ja kevyitä kartonkeja

• Kevyillä kartongeilla on 
pienempi ympäristö-
vaikutus, ja ne tuottavat 
vähemmän jätettä

• Hygieniaa ja hyvin-
vointia edistäviä 
pehmo papereita

• Ruokahävikkiä sekä 
energian ja veden  
käyttöä vähentäviä 
tiivis papereita

7 %

AMERIKAT

74 %

EMEA
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Metsä Forest haluaa olla metsänomistajien paras  
kumppani metsäasioissa puunkaupasta metsänhoito-  
ja sijoitus palveluihin. Vastaamme puun ostosta,  
korjuusta, mittauksesta ja kuljetuksista konsernin  
tuotantolaitoksille ja muille valituille asiakkaille. 

Hankimme vuonna 2018 yli 36 miljoonaa kuutio-
metriä puuta, josta valtaosa ostettiin suomalaisilta  
metsänomistajilta. Teemme Suomessa noin 35 000  
puukauppaa vuodessa. Olemme Suomen suurin  
puunostaja ja metsänomistajien digitaalisten  
palvelujen edelläkävijä – nyt ja tulevaisuudessa.

METSÄ FOREST edustaa Metsä Groupin 
puunhankinta-, metsä- ja luonnonhoito-
palveluita sekä palvelee metsänomistajia  
ja puuta käyttävää teollisuutta. 

METSÄVARALLISUUDEN  
HOIDON  
EDELLÄKÄVIJÄ

METSÄ  
TISSUE

METSÄ  
BOARD

METSÄ  
FIBRE

METSÄ  
WOOD

METSÄ  
FOREST

METSÄNOMISTAJILLE  
PUUKAUPPATULOJA

640 
MILJOONAA EUROA 
VUONNA 2018
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METSÄ  
TISSUE

METSÄ  
BOARD

METSÄ  
FIBRE

METSÄ  
WOOD

METSÄ  
FOREST

PUUTUOTTEITA 
TEOLLISELLA 
TEHOKKUUDELLA

EUROOPAN  
SUURIN LVL:N  
VALMISTAJA

Metsä Wood valmistaa puuviilutuotteita, joihin hiili 
varastoituu vuosikymmeniksi. Päätuotteemme ovat 
Kerto® LVL sekä koivu- ja havuvanerit. 

Havupuuviilusta valmistettava Kerto LVL on paras 
vaihtoehto, kun rakentamiselta edellytetään nopeutta, 
keveyttä ja ympäristöystävällisyyttä. Ydinosaamistamme 
on tuotanto teollisessa mittakaavassa. Kerto LVL  
-ekosysteemin elementti- ja moduulivalmistajat puoles-
taan kehittävät omia tuotteitaan tästä monipuolisesta 
materiaalista. 

Koivuvanerituotteet soveltuvat erinomaisesti teollista 
kestävyyttä vaativien kuljetusväline- ja valumuottiteolli-
suuden tarpeisiin, ja valmiiksi pintakäsitellyt havu - 
vaneri levyt ovat helppokäyttöisiä rakennustyömaalla. 

METSÄ WOOD valmistaa teollisen 
mittaluokan puutuotteita rakennus-
teollisuus- ja jakeluasiakkaille. 

10 METSÄ GROUP KESTÄVÄSTI METSÄSTÄ 2018



METSÄ  
TISSUE

METSÄ  
BOARD

METSÄ  
FIBRE

METSÄ  
WOOD

METSÄ  
FOREST

BIOTUOTTEITA  
KASVAVILLE  
MARKKINOILLE

0 %
FOSSIILISIA POLTTOAINEITA  
BIOTUOTETEHTAALLA 

METSÄ FIBRE on maailman suurin 
markkinahavusellun valmistaja ja 
Suomen suurin sahatavaran tuottaja. 

Metsä Fibre jalostaa pohjoista puuraaka-ainetta kannatta-
vasti erilaisiksi biotuotteiksi. Valkaistut havu- ja koivusellut  
on kehitetty korkealaatuisiin kartonkeihin, pehmo- ja 
painopapereihin sekä erikoistuottesiin. Lisäksi Metsä Fibre 
tuottaa sahatavaraa, biokemikaaleja ja uusiutuvaa energiaa. 
Metsä Fibren kuituasiantuntemus, palvelut ja pitkä jänteinen 
yhteistyö tuovat asiakkaille lisäarvoa. 

Sahat hyödyntävät ensiluokkaisen raaka-aineen parhaita 
ominaisuuksia ja pystyvät räätälöimään uusimmalla 
tuotanto teknologialla sahatavaran asiakkaiden yksilöllisten 
toiveiden mukaisesti.

Metsä Fibre on edelläkävijä, jolla on rohkeutta uudistua. 
Tästä esimerkkejä ovat uuden sukupolven biotuotetehdas 
Äänekoskella ja esiselvitys Kemin tehtaan uudistamisesta.
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METSÄ  
TISSUE

METSÄ  
BOARD

METSÄ  
FIBRE

METSÄ  
WOOD

METSÄ  
FOREST

KORKEALAATUISIA 
KARTONKEJA 
PAKKAAMISEEN

TAIVEKARTONGIN JA 
VALKOISEN KRAFT LAINERIN 
MAAILMAN LAAJUINEN 
KYSYNTÄ KASVAA NOIN 

3 %
VUODESSA

Metsä Boardin tuotevalikoimaan kuuluvat taive- ja  
tarjoilu pakkauskartongit sekä valkoiset kraftlainerit. 
Kevyet, turvalliset ja ympäristöystävälliset ensikuitu-
kartongit soveltuvat ruoka-, kosmetiikka-, lääke- ja 
elektroniikka pakkauksiin sekä erilaisiin vähittäiskaupan 
myyntitelineisiin ja pakkauksiin. 

Tuotevalikoimaa täydentävät asiantuntijapalvelut  
pakkausten analysoin nissa ja suunnittelussa, teknisessä 
asiantuntemuksessa sekä tutkimuksessa ja tuote- 
kehityksessä.

Metsä Board kasvaa kannattavasti ja maailman - 
 laa jui ses ti merkkituotevalmistajien, kartongin jalostajien 
ja tukkureiden kanssa liiketoiminnoissa, jotka hyötyvät 
turvallisista ja ekologisista kartongeista.

METSÄ BOARD on johtava 
eurooppalainen korkealaatuisten ja 
kevyiden ensikuitukartonkien valmistaja. 
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METSÄ  
TISSUE

METSÄ  
BOARD

METSÄ  
FIBRE

METSÄ  
WOOD

METSÄ  
FOREST

PUHTAAMPAA ARKEA 
LAADUKKAILLA  
PEHMO- JA TIIVISPAPEREILLA

METSÄ TISSUEN  
PEHMOPAPEREITA  
KÄYTETÄÄN  
PÄIVITTÄIN YLI  

30
MAASSA

METSÄ TISSUE valmistaa pehmo-  
ja tiivispapereita, jotka tekevät arjesta 
hieman pehmeämpää, helpompaa  
ja puhtaampaa.  

Metsä Tissuen kuluttajabrändit Lambi, Serla, Mola  
ja Tento tarjoavat kattavan valikoiman wc- ja talous-
papereita sekä nenäliinoja. SAGAn monikäyttöiset 
tiivispaperit on suunniteltu käytettäväksi ruoanlaitossa 
ja leivonnassa kotona, suurissa ammat  tikeittiöissä  
ja leipomoissa. 

Suurtalouksille ja ammat ti käyttöön suunniteltu 
Katrin-tuotesarja sisältää käsi pyyhkeitä, wc-papereita, 
kasvo pyyhkeitä, lautasliinoja ja teollisuuspyyhkeitä  
sekä annostelijoita, saippuoita ja lisävarusteita.  
Metsä Tissue valmistaa tuotteita myös asiakkaiden 
omille tuote merkeille.

Metsä Tissuen kasvua vauhdittaa tuotebrändien 
systemaattinen kehittäminen.
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TEEMME  
PUUSTA 
ENEMMÄN
Metsä Group on kestävän biotalouden edelläkävijä, 
jonka toiminta perustuu tehokkaisiin kiertoihin sekä 
uusiutuvan raaka-aineemme, pohjoisen puun, resurssi-
viisaaseen hyödyntämiseen. 

Käytämme puun jokaisen osan mahdollisimman 
tehokkaasti siihen käyttötarkoitukseen, missä se tuottaa 
eniten arvoa. Jokainen tuotantomme sivuvirta on tärkeä 
ja juuri mitään ei mene hukkaan. 

Kiertotalouden idea toimii parhaiten teollisissa  
ekosysteemeissä. Näissä verkostoissa toimii hyvinkin 
erilaisia lopputuotteita valmistavia kumppaneita, minkä 
ansiosta yhden toimijan jäte on toiselle arvokas raaka- 
aine. Teolliset ekosysteemit luovat edellytyksiä kehittää 
uusia sovelluksia, joissa puuta voidaan käyttää uusilla 
innovatiivisilla tavoilla.

Puu on monipuolinen materiaali, jota voidaan  
perinteisten puutuotteiden lisäksi hyödyntää myös  
esimerkiksi tekstiileissä ja elektroniikkateollisuuden 
tuotteissa. Uusiutuva puu on yksi parhaista resurssi-
viisaan biotalouden rakennusaineista.

YLI  
90 %
TUOTANTOMME 
SIVUVIRROISTA
HYÖDYNNETÄÄN
MATERIAALINA TAI
UUSIUTUVAN ENERGIAN 
TUOTANNOSSA

 
 
KUORI, OKSAT 
JA LATVUS 
UUSIUTUVAKSI 
ENERGIAKSI
 
SELLUUN  
JA MUIHIN 
BIOTUOTTEISIIN

SAHATAVARAKSI, 
VANERIKSI JA  
LVL -TUOTTEIKSI

Jalostus 

Ydin

Loppukäyttö

Kaikki Metsä Groupin valmistamat tuotteet 
on merkitty LIHAVOIDUILLA kirjaimilla.

Muut tuotteet valmistetaan teollisessa 
ekosysteemissä.
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Media,  
kustantamot, 
rakentaminen, 
elintarvike-
teollisuus

Tekstiili-
teollisuus

Soittimet, 
elektroniikka, 
autoteollisuus

Liikenne polttoaine

Rakennukset, ikkunat, 
ovet, huonekalut, 
listat, paneelit, 
pakkaaminen

Kuluttaja-, myymälä-, 
tarjoilupakkaaminen

Kotitaloudet, teollisuus, 
hotellit, terveyden-
huolto

Kotitaloudet, 
ammattikeittiöt

KAIKKI PUUN  
OSAT KORKEIMMAN 
ARVON TUOTTEIKSI

KARTONKI PEHMO-
PAPERI

TIIVISPAPERI

Sellu -
pohjai set 
tekstiilit
(T&K-
vaiheessa)

 
Bio-
komposiitit

Paperi, 
erikois-
tuot teet

Biokaasu

TUOTE-
KAASU*

RIKKI-
HAPPO*

LÄMPÖ

SÄHKÖ

Rakentaminen, 
teollisuus, 
jakelijat

SAHATAVARA  
JA PUUTUOTTEET 

Hajuvedet, liuottimet, 
maalit, renkaat, 
lääkkeet

Maanviljely, 
metsänhoito, 
puutarhanhoito

SELLU

Uudet 
biotuotteet  
(T&K-
vaiheessa)

Kemian-
teollisuus

LIGNIINI

TÄRPÄTTI, 
MÄNTYÖLJY

Liimat, täyteaineet, 
kemikaalit

*käytetään omassa tuotannossa

Lannoitteet, 
maan-
parannus

TUHKA, 
KALKKI, 
SAKKA

Kotitaloudet, 
teollisuus, 
yhteiskunta

UUSIUTUVA 
ENERGIA
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LUOMME 
ARVOA
Metsä Group luo toiminnallaan sidos-
ryhmilleen sekä taloudellista että sosiaalista 
arvoa niin paikallisesti, kansallisesti kuin 
kansainvälisestikin. 

Tarjoamme työtä yli 9 300 työn tekijälle, ja 
luomme välillisesti tuhansia työpaikkoja esi-
merkiksi puun korjuun ja kuljetusten kautta.

Olemme lisäksi merkittävä vienti yritys 
sekä uusiutuvan energian tuottaja Suomessa. 

Toimimme vastuullisesti ja olemme  
tärkeä toimija yhteiskunnassa. Odotam me 
vastuullista toimintaa myös kaikilta yhteis-
työkumppaneiltamme. 

RESURSSIT  
JA OSAAMINEN

TURVATTU 
HANKINTA

OSUUSKUNTA
• Puuta 103 000 

omistajajäseneltä
• Omistajajäsenet omistavat 

noin puolet Suomen 
yksityismetsistä

HENKILÖSTÖ
• 9 310 työntekijää  

29 maassa
• Työntekijöiden 

pysyvyys 97 %

RESURSSI  EN 
TEHOKAS KÄYTTÖ

PUU
• Puunhankinta 36 miljoonaa m³,  

100 % jäljitettävää puuta

VESI
• 99,6 % pintavettä  

– ei rajoita veden saatavuutta

ENERGIA
• 80 % tuotannossa käytetystä  

energiasta on uusiutuvaa 

TUOTANTO
• 36 tuotantolaitosta  

8 Euroopan maassa

VAKAAT NÄKYMÄT

TALOUS
• Likvidit varat 1 940 MEUR
• Sidottu pääoma 5 208 MEUR
• Omavaraisuusaste 53,1 %

UUDISTUVA TEOLLISUUS
• 290 MEUR investointeihin, 

tutkimukseen ja kehitykseen
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PAIKALLINEN ARVO KANSALLINEN ARVO KANSAINVÄLINEN ARVO

• Paikalliset yhteisöt
• Oppilaitokset ja yliopistot
• Osuuskunnan 

omistajajäsenet
• Muut metsänomistajat
• Kansalaisjärjestöt

• Asiakkaat ja kuluttajat
• Järjestöt
• Yritysverkostot
• Media
• Viranomaiset, lainsäätäjät  

ja poliittiset päättäjät

• Henkilöstö
• Osakkeenomistajat
• Sijoittajat ja analyytikot
• Tutkimuskumppanit
• Alihankkijat  

ja toimittajat

SIDOSRYHMÄT

92 % 
työntekij öistä 
vakituisia

635 MEUR palkkoina  
ja etuuksina

Jokainen työpaikka 
metsäteollisuudessa luo 
välillisesti 3 uutta työpaikkaa

640 MEUR:lla puuta 
suomalaisilta metsänomistajilta

400 MEUR:lla korjuu- 
ja kuljetuspalveluita 
suomalaisyrittäjiltä

~30 miljoonaa puuntainta 
metsänomistajille vuosittain

yli 1 000  
kesätyö-
paikkaa

Suomen tehtaiden viennin arvo 
3,4 miljardia euroa vastaa 
noin 5 % Suomen 
kokonaisviennistä

Tuotamme yli 15 % Suomen 
uusiutuvasta energiasta

Kiertotaloutta tukevat 
kumppanuudet:  
94 % tuotantomme  
sivuvirroista hyödynnetään

96 % puusta ja 85 % muista 
hankinnoista tuotantomaista 
Euroopassa

Tuemme biodiversi-
teettiä jättämällä 
metsään vähintään 
2 tekopökkelöä 
hehtaaria kohden

74 MEUR 
korkoina 
osuuskunnan 
omistaja-
jäsenille

69 MEUR korkokuluina

79 MEUR osinkoina muille  
kuin osuuskunnan  
omistajajäsenille

Vähennämme riippuvuutta  
fossiilisista resursseista:

• Hiiltä sitovat puutuotteet
• Sellua kierrätettäviin tuotteisiin
• Kartonkia turvalliseen pakkaamiseen
• Pehmopapereita parempaan hygieniaan

Liikevaihto 5,7 miljardia euroa:

7 % 
Amerikat

74 % 
EMEA

19 %    
APAC
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SERTIFIOINTI  
KERTOO  
KESTÄVÄSTÄ 
METSÄNHOIDOSTA

88 %
METSÄ GROUPIN 
KÄYTTÄMÄSTÄ  
PUUSTA ON 
SERTIFIOITUA

NOIN  

10 %
MAAILMAN 
METSISTÄ ON 
SERTIFIOITU

Metsä Group hankkii käyttämänsä puun 
kestävästi hoidetuilta pohjoisen metsä alueilta, 
missä metsää kasvaa enemmän kuin sitä 
käytetään. Tunnemme aina käyttämämme 
puun alkuperän. 88 prosenttia käyttämäs- 
tämme puusta on joko PEFC™ ja/tai FSC® 
-järjestelmän mukaan sertifioitua. Suurin osa 
käyttämästämme puusta tulee Suomesta,  
joka tunnetaan kestävän metsänhoidon 
edelläkävijänä.

Metsäsertifiointi takaa, että metsää on  
käytetty laillisesti ja hoidettu kestävästi.  
Se on sekä metsänomistajalle että asiakkaalle 
todiste vastuullisesta toiminnasta läpi koko 
arvoketjun. Kummatkin Metsä Groupin käyttä-
mät metsäsertifiointijärjestelmät sisältävät 
kattavat vaatimukset niin taloudellisten,  
sosiaalisten kuin luonnonhoidollisten näkö-
kohtien osalta.

35 %

POHJOIS- 
AMERIKKA

SERTIFIOITUJEN 
METSIEN OSUUS 
MAAILMANLAAJUISESTI

2 %

ETELÄ-  
AMERIKKA
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SERTIFIOITUJEN METSIEN OSUUS  
METSÄ GROUPIN PUUNHANKINTA-ALUEELLA

2 %

1 %

AFRIKKA

6 %

OSEANIA

4 %

AASIA

8 %

IVY

58 %

LÄNSI- 
EUROOPPA

85 %

SUOMI

75 %

RUOTSI

20 %

LUOTEIS-
VENÄJÄ

75 %

VIRO

60 %

LATVIA

55 %

LIETTUA
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MENESTYMME 
YHDESSÄ 

Metsä Groupissa olemme ylpeitä osaamisestamme. 
Jokaisella meistä on mahdollisuus menestyä työssämme  
ja kehittyä ammatillisesti. Selkeät tavoitteet ja arvojemme 
mukainen esimiestyö tukevat onnistumista. 

Uudistuminen, yhteistyö, luotettavuus ja vastuullinen 
tuloksenteko ovat toimintaamme ohjaavia arvoja. Uudis-
tumme aktiivisesti, opimme toisiltamme, kannamme vas-
tuun omasta työstämme ja osaamisestamme. 

Teemme yhdessä vastuullisesti tulosta asiakkaidemme 
parhaaksi. Haluamme olla askeleen edellä. Haastamalla 
jatkuvasti itseämme ja kumppaneitamme rakennamme 
yhdessä tulevaisuuden Metsää.

KESÄTYÖN- 
TEKIJÖITÄ YLI 

1 000

PITKÄT TYÖSUHTEET; 
KESKIMÄÄRIN

16 VUOTTA
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METSÄ GROUP
KESTÄVÄSTI METSÄSTÄ 2018

METSÄSTÄ  
ESITTEEKSI

JULKAISIJA 

Metsä Group  
Nämä julkaisut on saatavilla verkko-osoitteesta www.metsagroup.com.  
Metsä Groupin vuosiraportointi koostuu esitteestä, vuosikatsauksesta ja  
englannin kielisestä kestävän kehityksen raportista.  

Vuosikatsaus sisältää selvityksen hallinnoinnista. 
Metsä Board ja Metsä Fibre julkaisevat lisäksi erilliset vuosiraportit.
Palautteet voi lähettää osoitteeseen communications@metsagroup.com  
tai sosiaalisessa mediassa @MetsaGroup.

Metsä Groupin vuoden 2018 
raportointikokonaisuuden 
kannet on tehty Äänekoskella 
tuotetusta taivekartongista. 

Metsä Groupin tuotteissa 
käytettävä puu on jäljitettävissä 
kannolle saakka. Metsään asti 
jäljitettävä arvoketju takaa 
tuotteidemme vastuullisuuden 
ja turvallisuuden. 

Metsä Fibren
Äänekosken biotuote-
tehdas valmisti taive-
kartongin pinta- 
ja taustakerroksen  
kemiallisen sellun.

Metsä Boardin
Joutsenon tehdas 
valmisti keskiker-
roksen valkaistun 
kemihierteen.

Metsä Boardin
Äänekosken tehdas valmisti näiden 
raporttien kansien MetsäBoard Prime FBB 
Bright -taivekartongin. Se on puhtaasta 
ensikuidusta valmistettu päällystetty 
kartonki, joka sopii pakkaamiseen ja 
graafisiin loppukäyttöihin.

Metsä Groupin
käyttämästä puusta
88 % on sertifioitua.

Metsä Group
Kestävästi metsästä 
2018 -esite 

Metsä Group 
Vuosikatsaus
2018

Metsä Group 
Sustainability Report
2018

Metsä Fibre 
Vuosiraportti
2018

Metsä Board 
Vuosikertomus
2018

METSÄ GROUP
VUOSIKATSAUS 2018

METSÄ GROUP
SUSTAINABILITY REPORT 2018

METSÄ BOARD
VUOSIKERTOMUS 2018

METSÄ FIBRE
VUOSIRAPORTTI 2018

http://www.metsagroup.com
mailto:communications%40metsagroup.com?subject=
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METSÄ GROUP
PL 10
02020 METSÄ
Puh. 010 4601
www.metsagroup.fi

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

