Metsän vuosi
2021

Kumppanisi kestävässä
kasvussa
Ilmastonmuutos koskettaa meitä kaikkia, ja
tulevaisuutemme on perustuttava uusiutuvien
luonnonvarojen käyttöön. Pohjoinen puu on maailman
paras uusiutuva raaka-aine ja ratkaisu moniin
tulevaisuuden haasteisiin. Koko puun arvoketjun
kattavan liiketoimintamme ytimessä ovat pehmoja tiivispaperit, kartonki, sellu, puutuotteet sekä
puunhankinta ja metsäpalvelut.
Tervetuloa tutustumaan meihin!

Vuoden 2021
kohokohdat

Liikevaihto*
milj. euroa

6 017

Tuotantolaitos
Pääkonttori

Vertailukelpoinen
liiketulos

Vahvat investoinnit jatkuvat

milj. euroa

914

Vuosi 2021 oli Metsä Groupissa investointien aikaa.
Teimme päätöksen rakentaa Kemiin 1,85 miljardin
euron biotuotetehtaan, joka on Suomen metsä
teollisuuden historian suurin investointi kotimaahan.

Vertailukelpoinen ROCE

Rauman noin 200 miljoonan euron sahan rakennustyöt

%

jatkuivat suunnitellusti, ja sahan on tarkoitus käynnis-

16,2

tyä vuonna 2022. Kerroimme myös suunnittelevamme
uuden, noin 200 miljoonan euron Kerto® LVL -tehtaan
rakentamista Äänekoskelle. Kotimaan lisäksi
investoimme myös Ruotsissa, jossa Husumin
sellutehdas uudistetaan kahdessa vaiheessa.

Työntekijöitä

Teimme myös noin 210 miljoonan euron

9 500

investointipäätöksen Husumin tehtaan
vuotuisen taivekartonkikapasiteetin
kasvattamisesta 200 000 tonnilla.

Uusia innovaatioita puusta
Liikevaihdon jakautuminen vuonna 2021

tuotteita ja uutta liiketoimintaa. Uudenlaisia 3D-kuitutuotteita valmistava koetehdas

LIIKETOIMINNOITTAIN
%

MARKKINA-ALUEITTAIN
%

EMEA**
Amerikka
APAC***

Metsä Groupin innovaatioyhtiö Metsä Spring kehittää aktiivisesti uusia puupohjaisia

69
9
21

Puunhankinta ja
metsäpalvelut
Metsä Wood
Metsä Fibre
Metsä Board
Metsä Tissue

käynnistyy Äänekoskella alkuvuonna 2022. Lanseerasimme myös uuden tekstiilikuitubrändimme Kuuran, joka saavutti Canopyn vastuullisuusarvioinnissa parhaan ”Green
Shirt”-tason. Äänekosken koetehtaassa sellusta valmistettavan Kuuran negatiiviset
24
7
32
25
11

vaikutukset ilmastonmuutokseen osoittautuivat pienemmiksi kuin valtaosalla muista
tekstiilikuiduista.
Sijoitimme myös kahteen uuteen start-upiin, jotka hyödyntävät puuta uusissa tuotteissaan. Montinutra tuottaa tärkeitä ainesosia kosmetiikka-, elintarvike- ja lääketeollisuudelle käyttämällä raaka-aineena sahanpurua. Innomost puolestaan hyödyntää mm.
koivun kuorta valmistaessaan arvokkaita aineosia kosmetiikkaan ja hygieniatuotteisiin.

* Ulkoinen liikevaihto
** Eurooppa, Lähi-Itä ja Afrikka
*** Aasia ja Tyynenmeren alue
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Kuvan takki on valmistettu Kuura-kuidusta.

Kannattavan kasvun
strategia

Arvot
Luotettavuus

Liiketoimintamme perustuu uusiutuviin raakaaineisiin ja kierrätettäviin tuotteisiin, joiden valmis-

varastoivia ja kierrätettäviä tuotteita ihmisten

tuksessa vastuullisesti hoidettujen pohjoisten met-

arkeen. Laajennamme tuotevalikoimaamme ja

sien puu ja syvällinen osaamisemme tuovat kilpailu-

investoimme uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin.

etua. Toimintaympäristön muutokset luovat meille

Kasvamme kannattavasti yhdessä asiakkaidemme

Yhteistyö

monia mahdollisuuksia. Valmistamme teollisella

kanssa.

Kehitämme toimintaamme yhteistyössä
asiakkaidemme kanssa tietoa ja parhaita
käytäntöjä jakaen.

Metsä Groupin yhteiset toimintaperiaatteet

• Omistajajäsenten metsän arvon lisääminen
K AN

• Kestävän kehityksen tavoitteiden ja
eettisen yrityskulttuurin toteuttaminen

• Yhteisten, tehokkaiden
liiketoimintaprosessien ja
konsernipalvelujen sekä konsernin
synergioiden hyödyntäminen
täysimääräisesti
• Investoinneissa pääoman tehokas käyttö
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• Kaupallisen kilpailuaseman
vahvistaminen markkinoiden ja
asiakkaiden huolellisella valinnalla
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• Tuotteiden ja palveluiden uudistaminen
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• Teollisen tehokkuuden kasvattaminen

Uudistuminen

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

Tiedostamme tulevaisuuden haasteet
ja uskallamme kyseenalaistaa vanhat
toimintatavat.

NAT TAVA KASVU

T
IO
AT

• Kannattava kasvu yhdessä
asiakkaiden kanssa

Tarkoitus

Vastuullinen tuloksenteko

Visio

• Henkilöstön avainkyvykkyyksien
kehittäminen
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Arvostamme toistemme työtä ja
vahvistamme luottamusta toimimalla
johdonmukaisesti ja ennustettavasti.

tehokkuudella uusiutuvasta raaka-aineesta hiiltä
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Megatrendit

Väestönkasvu

Kaupungis
tuminen

Luontokato

Ilmaston
muutos

Digitalisaatio
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Kannamme vastuumme ympäristöstä,
kumppaneistamme ja toisistamme
menestyvän liiketoiminnan
turvaamiseksi.

Olla halutuin kumppani vastuullisen
liiketoiminnan kehittämisessä.
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Kestävän kehityksen 2030
-tavoitteemme

Jokapäiväistä toimintaamme ohjaavat
YK:n maailmanlaajuiset kestävän
kehityksen tavoitteet.
Lue lisää osoitteesta metsagroup.com

Kestävään kehitykseen tähtäävä työmme perustuu neljään teemaan. Sitoutumalla
kestävän kehityksen strategisiin 2030 -tavoitteisiimme edistämme ilmastoneutraalia
yhteiskuntaa ja vastuullista yrityskulttuuria.

Vastuulliset
tuotteet

Hyvinvointi
100 %

0

eettinen
yrityskulttuuri

työtapaturmaa

Metsät ja
puuraaka-aine

metsiin ja tuotteisiin
sitoutuvan hiilen
määrä vs. 2018

6

100 %

uudistushakkuukohteissa
säästöpuita

100 %

100 %

fossiilittomat
tuotteet ja
pakkausmateriaalit

jäljitettävät
raaka-aineet

vastuulliset
toimittajat

0

-25 %

100 %

fossiilliset
hiilidioksidipäästöt

prosessivettä
tuotettua tonnia
kohden vs. 2018

sivuvirroista
hyödynnetty

Ilmasto ja
ympäristö

Monimuotoisuuden turvaaminen

+30 %

100 %

90 %

hakkuukohteissa
tekopökkelöitä
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Metsänomistajien
kumppani
Metsien hoito ja niiden kestävä käyttö ovat

metsän kaikissa kehitysvaiheissa, kuten laa-

pitkäjänteistä työtä, joka jatkuu sukupolvelta

dukkaat, kotimaiset puuntaimet ja siemenet,

toiselle. Vastuullisesti hoidettuina metsät kas-

taimikonhoitotyöt, hakkuut ja lannoitukset.

vavat hyvin, säilyvät elinvoimaisina ja toimivat

Osaamme yhtä lailla peitteisen kuin tasaikäisen

hiilinieluina.

metsänkasvatuksen.

Emoyhtiömme Metsäliitto Osuuskunta on

Digitaaliset mahdollisuudet parantavat

lähes 100 000 suomalaisen metsänomistajan

ja laajentavat metsänomistajien palveluita

osuuskunta. Metsänhoitopalveluidemme avulla

jatkossakin. Vuonna 2021 Metsä Groupin

omistajajäsenemme pystyvät kasvattamaan

yksityismetsien puukaupoista 52 prosenttia ja

metsäomaisuutensa arvoa, puhutaan sitten

metsäpalvelumyynnistä 58 prosenttia tehtiin

taloudellisista arvoista, luontoarvoista tai

sähköisesti.

molemmista. Valikoimaamme kuuluvat palvelut

Vuonna 2021 toimitimme metsänomistajille
yhteensä 34 miljoonaa tainta.

Puutuotteita
teollisella tehokkuudella

Laadukasta sellua lukuisten
biotuotteiden raaka-aineeksi

Keskitymme teollisen mittaluokan puutuotteisiin:

Olemme erikoistuneet pohjoisesta kuitupuusta

Jalostamme puusta parhaat palat puutuotteiksi:

koivu- ja havuvanereihin, Kerto® LVL:ään sekä kuusi-

tukki optimoidaan täydellisen tehokkaasti, jotta

valmistettuihin laadukkaisiin havu- ja koivuselluihin.

ja mäntysahatavaraan ja niiden jatkojalosteisiin.

laadukas puuraaka-aine pystytään hyödyntämään

Valkaistuja sellujamme käytetään raaka-aineena

Puutuotteiden tärkeimmät käyttökohteet ovat

parhaalla mahdollisella tavalla. Pääsääntöisesti

kartongeissa, pehmo- ja painopapereissa sekä

rakentamisessa, huonekaluissa, pakkaamisessa

sahatavaratuotteemme jalostetaan teollisen

monissa erikoistuotteissa. Tuotteillamme voidaan

ja kuljetusvälineteollisuudessa, jotka ovat kaikki

höyläyksen, rakennusteollisuuden sekä ovi- ja

korvata fossiilisia materiaaleja.

kaupungistumisen ja verkkokaupan lisääntymisen

ikkunateollisuuden käyttöön. Puuviilutuotteidemme

myötä kasvavia tulevaisuuden toimialoja.

erinomaisten lujuus- ja jäykkyysominaisuuksien

kartonki- ja pehmopaperituotteisiimme, mutta

ansiosta ne sopivat mainiosti käyttökohteisiin, joissa

valtaosa myydään maailman markkinoille. Sellu on

materiaaleilta vaaditaan vahvuutta ja kestävyyttä.

Suomen merkittävimpiä vientituotteita, ja Metsä

Metsä Group on Suomen suurin sahatavaran ja
Euroopan suurin viilupuun tuottaja. Valmistamme
puutuotteita teollisella tehokkuudella ja vuosikym-

Osa valmistamastamme sellusta päätyy omiin

Group onkin maailman suurin markkinahavusellun
tuottaja.
Kestävästi tuotetuille ja sertifioiduille sellutuot-

menten kokemuksella. Puutuotteet ovat ratkaisu

teille riittää kysyntää, sillä uusiutuva puukuitu tarjoaa

rakentamisen ympäristöhaasteisiin; ne pienentävät

vastuullisen vaihtoehdon fossiilisille tuotteille.

rakennusten ja kuljetusten hiilijalanjälkeä ja varastoi-

Sellu ja sen valmistuksen yhteydessä syntyvät

vat hiiltä pitäen sen poissa ilmakehästä.

muut biotuotteet ovat myös monien tulevaisuuden
innovaatioiden raaka-aine.

Puurakentaminen
luo kysyntää
laadukkaille
puutuotteillemme.

Väestönkasvu lisää
ympäristöystävällisten,
puupohjaisten
kuitutuotteiden kysyntää.
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Kevyet ja lujat kartongit
vastuullisiin pakkauksiin

Puhtaampaa arkea
pehmo- ja tiivispapereilla

Euroopan johtavana ensikuitukartongin valmistajana

Pehmo- ja tiivispaperimme ovat tärkeä osa kymme-

hygieniaratkaisuja kuten käsipyyhkeet, wc-paperit,

keskitymme korkealaatuisiin taive- ja tarjoilupak-

ja verkkokaupan kiihtyvä kasvu lisäävät turvallisten

Esimerkiksi kasvuaan jatkava ruokapakkaaminen

nien miljoonien ihmisten arkea. Olemme yksi Euroo-

kasvopyyhkeet, teollisuuspyyhkeet, annostelijat

kauskartonkeihin sekä valkoisiin kraftlainereihin.

ja kierrätettävien kartonkipakkausten kysyntää maa-

pan johtavista koti- ja suurtalouksien pehmopape-

ja saippuat. Näihin tuotteisiin voi törmätä missä

Kevyet, turvalliset ja ympäristöystävälliset karton-

ilmanlaajuisesti. Eri puolilla maailmaa vaikuttavat

reiden valmistajista sekä yksi maailman johtavista

tahansa julkisessa tilassa kauppakeskuksista

kimme soveltuvat ruoka-, kosmetiikka-, lääke- ja

asiakkaamme ovat merkkituotevalmistajia, jalostajia

tiivispapereiden valmistajista. Tuotekehitystämme

sairaaloihin eri puolilla Eurooppaa.

elektroniikkapakkauksiin sekä moniin vähittäiskau-

ja tukkureita, jotka arvostavat vastuullisuutta sekä

ohjaa ymmärrys asiakkaidemme tarpeista, olivat he

pan pakkaustarpeisiin.

kartongin toiminnallisia ominaisuuksia.

sitten kuluttajia tai vähittäiskaupan tukkureita.

Tuotevalikoimaamme täydentävät monipuoliset

Tunnetut kuluttajabrändimme Lambi, Serla, Tento

asiantuntijapalvelut vastuullisuudessa, pakkausten

ja Mola tarjoavat kattavan valikoiman wc- ja talous-

analysoinnissa ja suunnittelussa, teknisessä asian-

papereita sekä nenäliinoja kodin ja henkilökohtaiseen

tuntemuksessa toimitusketjussa sekä tutkimuk-

hygieniaan. SAGA-brändimme tiivispaperit on suun-

sessa ja tuotekehityksessä. Yhteinen tavoitteemme

niteltu käytettäväksi ruoanlaitossa ja leivonnassa

on luoda parempia kuluttajakokemuksia pienemmillä

kotona, suurissa ammattikeittiöissä ja leipomoissa.

ympäristövaikutuksilla.

Suomen ulkopuolella tiivispapereita myydään
jatkojalostukseen isoina jättirullina.
Suurtalouksien ja ammattilaisten käyttöön
tarkoitettu Katrin-tuotemerkkimme tarjoaa kestäviä

Elintason nousu ja
kaupungistuminen
lisäävät pakattujen
tuotteiden kulutusta.
12

Pehmopaperimme
edistävät hyvää
hygieniaa.
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Teemme puusta
enemmän
Pohjoinen puu on erinomainen uusiutuva raaka-aine,

entistä paremmin. Kiertotalouden idea toimii hyvin

jota voidaan hyödyntää nykyisten tuotteiden lisäksi

teollisuuden yritysverkostoissa eli ekosysteemeissä,

useissa uusissa korkean lisäarvon tuotteissa. Metsä

joissa yhden toimijan jäte voi olla toiselle toimijalle

Group hyödyntää pohjoista puuta mahdollisimman

arvokas raaka-aine. Verkostot luovat edellytyksiä

tehokkaasti ja järkevästi niin, että puun jokainen osa

hyödyntää puuta uusilla, innovatiivisilla tavoilla.

saadaan käytettyä parhaalla mahdollisella tavalla.

Puuta ja tuotannon sivuvirtoja voidaan hyödyntää

Tehtaillamme hyödynnetään suljettuja kiertoja, ja

esimerkiksi kosmetiikassa, tekstiileissä, lannoitteissa,

tuotantomme sivuvirrat käytetään tehokkaasti.

maanrakennusmateriaaleissa, 3D-kuitutuotteissa,

Innovaatioyhtiömme Metsä Spring etsii jatkuvasti

komposiiteissa ja uusiutuvana energiana.

Bio- ja kiertotalous
tehtaillamme

Puuraaka-aine
uudistushakkuulta

Vastuulliset
tuotteet

Oksat ja
latvus

15 %

uusia tapoja jalostaa puuta ja hyödyntää sivuvirtoja

Kuitupuu

25 %
Innomost on yksi
innovaatioyhtiö Metsä
Springin kumppanuuksista.
Sen tuotevalikoimassa on
muun muassa betuliinia,
suberiinia, koivuhiilijauhetta
ja koivukuorijauhetta. Näitä
voidaan käyttää esimerkiksi
kosmetiikkatuotteissa,
ihon-, hiusten-, vartalon- ja
suunhoitotuotteissa sekä
värikosmetiikassa. Innomost
käyttää Metsä Groupin
tuotannossa syntyvää sivuvirtaa eli koivun kuorta
tuotteidensa raaka-aineena.

•

•

Tukki

60 %

Oksat ja latvukset
uusiutuvaksi
energiaksi
Sahanpuru
uusiutuvaksi
energiaksi

Kuitupuusta
•
•
•
•

•

Kuori tuotekaasuksi ja
uusiutuvaksi
energiaksi

•
•

•

Hake selluksi

•
•
•

Sellu
Kartonki
Pehmo- ja
tiivispaperi
Muut
biotuotteet*
Tekstiilikuidut**
3D-kuitupakkaukset**

Tukkipuusta
Sahatavara
Kerto® LVL
Vaneri

* Muita biotuotteet ovat mm. mäntyöljy, tärpätti, metanoli, rikkihappo, lannoitteet, maanrakennusmateriaalit, biokaasu, sähkö ja lämpö
** Uusia kehitysvaiheessa olevia tuotteita

Katso puun käytön hyödyntämisen malli kokonaisuudessaan Vastuullisuusraportistamme.
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Luomme arvoa
kestävästi
Resurssit

Tuotokset

Vaikutukset

Raaka-aineet ja toimitusketju

Vastuulliset tuotteet ja palvelut

Ympäristövaikutukset

•

•

•

Ihmiset
•

•
•

Noin 9 500 työntekijää 28 maassa

Lähes 100 000 omistajajäsentämme omistavat
noin puolet Suomen yksityismetsistä
(noin 5,2 milj. ha)
Hankimme puuta 35,3 milj. m3
Puunhankinnan lisäksi yli 3 miljardia euroa muita
raaka-ainehankintoja noin 400 toimittajalta

•
•
•

Valmistamme pohjoisesta puusta tuotteita
ihmisten jokapäiväiseen arkeen
Tuotteitamme ovat sellu, kartonki, pehmo- ja
tiivispaperit sekä puutuotteet
Tuotamme yli 15 % Suomen uusiutuvasta
energiasta
Tarjoamme kattavat kestävän metsänhoidon
palvelut metsänomistajille

•
•

Hyödynnämme puuta metsistä, jotka
kasvavat enemmän kuin niitä käytetään
Turvaamme luonnon monimuotoisuutta
kestävän kehityksen tavoitteidemme
mukaisesti
Hyödynnämme sivuvirrat tehokkaasti ja
valmistamme kierrätettäviä tuotteita

Tuotanto

Sosiaaliset vaikutukset

•
•

•

35 tuotantolaitosta 8 maassa
Kokonaisenergiakulutus 35 TWh

•

Taloudelliset vaikutukset

Taloudellinen pääoma
•
•
•
•

Omavaraisuusaste 61,1 %
Nettovelkaantumisaste -3,8 %
Sijoitettu pääoma 5 978 milj. euroa
Investoinnit 994 milj. euroa

Maksoimme 680 milj. euroa maailmanlaajuisesti palkkoina ja etuuksina
Luomme Suomeen välillisesti noin 15 000
työpaikkaa

Päästöt ja jätteet
•
•

Päästömme ilmaan sisältävät 1 126 000
tonnia fossiilisia hiilidioksidipäästöjä
90 % tuotannon polttoaineista on
uusiutuvia

•
•
•

623 milj. euroa puun myyntituloja suomalaisille
metsänomistajille
Suomalaisten tuotantolaitosten viennin arvo
oli 3,6 miljardia euroa, eli noin 5 % Suomen
kokonaisviennistä
Maksoimme yhteensä 159,7 milj. euroa
yhteisö- ja kiinteistöveroa

Katso koko arvonluontimallimme Vastuullisuusraportistamme.
16
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Kestävästi hoidettu metsä sitoo
hiiltä ja turvaa monimuotoisuutta
Metsät toimivat hiilinieluna, kun puun määrä met-

alkuperän. Noin 88 prosenttia käyttämästämme

sissä kasvaa. Puut sitovat kasvaessaan hiilidioksidia,

puusta on sertifioitua. Metsäsertifiointi on sekä met-

eli mitä enemmän metsät kasvavat, sitä tehokkaam-

sänomistajalle että asiakkaalle todiste vastuullisesta

min ne hillitsevät ilmastonmuutosta. Hankimme

toiminnasta läpi koko arvoketjun.

käyttämämme puun pohjoisen kestävästi hoidetuilta

Rahoitamme myös hankkeita, jotka parantavat

metsäalueilta, missä metsää kasvaa enemmän kuin

luonnon monimuotoisuutta ja vesistöjen tilaa

sitä käytetään. Suurin osa käyttämästämme puusta

talousmetsien ulkopuolella. Hankkeet liittyvät

tulee Suomesta.

esimerkiksi kosteikkoihin, virtavesireitteihin,

Turvaamme metsäluonnon monimuotoisuutta
muun muassa säilyttämällä arvokkaat elinympäristöt, jättämällä metsiin säästöpuuryhmiä,

2.

3.

rantaluontokohteisiin, pölyttäjien elinolosuhteisiin ja
uusiin vesiensuojelumenetelmiin.
Kestävä metsätalous turvaa monimuotoisuutta

suojavyöhykkeitä vesistöjen varsille, tekopökkelöitä

ja virkistyskäyttöä samoissa metsissä, joiden puuta

ja suojatiheikköjä sekä säästämällä olemassa

hyödynnetään kierrätettävien ja fossiilittomien

olevat lahopuut. Tunnemme käyttämämme puun

biotuotteiden raaka-aineena.

1.
5.

Talousmetsissä luonnon monimuotoisuutta edistetään
säilyttämällä ja lisäämällä sille tärkeitä rakennepiirteitä
1. Suojatiheikkö

4. Tekopökkelö

Puista ja pensaista koostuva tiheä kasvusto
tarjoaa suojaa ja ravintoa eläimille.

Lahoava tekopökkelö tuo elintilaa kuolevassa
pystypuussa elävälle lajistolle.

2. Suojavyöhyke

5. Säästöpuuryhmät ja säästöpuut

Vesistön rannalla sijaitsevan suojavyöhykkeen
pysyvä kasvillisuus estää ravinnehuuhtoumia
vesistöön.

Säästöpuiden avulla metsään saadaan eri-ikäisiä
puita ja lahopuuta.

3. Lahopuu

6. Luontokohde

Maa- ja pystylahopuilla varmistetaan kuolleissa
puissa asuville lajeille elinympäristöjä.

18

4.
6.

Ympäröivästä maastosta erottuva kohde
(esim. puro), jonka ominaispiirteiden säilyminen
turvataan.
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Innostava ja monipuolinen
tulevaisuuden työpaikka
Metsä meille kaikille
Metsä on tiivis ja yhteen hitsautunut joukko

Jokaisella on oikeus lähteä
terveenä töistä

METSÄ GROUP

innostuneita ammattilaisia, joilla on avainrooli

Henkilöstömme turvallisuus ja hyvinvointi ovat

ilmastonmuutosta torjuvassa työssä. Vastuullinen

asioita, joista emme tingi missään tilanteessa. Meillä

yrityskulttuurimme luo yhdenvertaisen työympäris-

työturvallisuus on kiinteä osa toiminnan päivittäistä

tön meille jokaiselle. Olemme sitoutuneet kehittä-

johtamista. Työturvallisuudessa tavoitteenamme

mään monimuotoista ja yhdenvertaista kulttuuria,

on nolla tapaturmaa. Se edellyttää laadukasta ja

jossa kaikilla on mahdollisuus menestyä työurallaan

ennakoivaa turvallisuustyötä, riskien tunnistamista

OMISTUS

ja olla tasavertaisia työyhteisön jäseniä.

ja vaarallisiin työtapoihin puuttumista – ja

Metsäliitto Osuuskunta
100 %

Haluamme olla suunnannäyttäjä monimuotoi-

jokaisen henkilökohtaista sitoutumista. Hyvinvoiva,

suudessa ja mukaan ottamisessa sekä sukupuolten

motivoitunut ja tyytyväinen henkilöstö on yksi

välisen tasa-arvon ja yhdenvertaisten mahdollisuuk-

menestystekijöistämme.

PUUNHANKINTA JA
METSÄPALVELUT

Emoyhtiö Metsäliitto Osuuskunnan
muodostaa lähes 100 000 suomalaista
metsänomistajaa

Liikevaihto

Henkilöstö

6,0 mrd. euroa

9 500

METSÄ WOOD
Puutuotteet

METSÄ FIBRE
Sellu ja sahatavara

METSÄ BOARD
Kartonki

METSÄ TISSUE
Pehmo- ja tiivispaperit

Metsäliitto Osuuskunta
100 %

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

Metsäliitto Osuuskunta
48 % (67 % äänistä)
Yhtiö on listattu
Nasdaq Helsinkiin.

Metsäliitto Osuuskunta
100 %

sien edistämisessä. Henkilöstön monimuotoisuus ja
kaikki mukaan ottava kulttuuri tukevat uudistumista

METSÄ SPRING  innovaatioyhtiö

ja innovaatioita. Panostamme hyvään johtamiseen
ja henkilökohtaisen urakehityksen tukemiseen.
Metsässä voi tehdä monenlaista uraa.

Metsä Groupin vuosiraporttikokonaisuus koostuu
neljästä osasta: Metsä Groupin vuosikatsauksesta,
esitteestä ja vastuullisuusraportista sekä Metsä Boardin
vuosikertomuksesta ja vastuullisuusraportista. Jokainen
raportti on saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Metsä Boardin Excellence Centre -osaamiskeskus Äänekoskella vauhdittaa kartonki-innovaatioita.
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Metsä Group
Vastuullisuusraportti 2021

Täydellinen pakkaus
syntyy yhteistyöllä

Metsä Board
Vuosikertomus ja vastuullisuusraportti 2021
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Metsä Group
Julkaisut ovat saatavilla verkko-osoitteesta
www.metsagroup.fi
Palautteet voi lähettää osoitteeseen
communications@metsagroup.com
tai sosiaalisessa mediassa
@MetsaGroup

Metsän vuosi
2021

Kumppanisi
kestävässä kasvussa
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Metsä Group
Vuosikatsaus 2021

JULKAISIJA
Näiden raporttien kansimateriaali on valmistettu
Kyron kartonkitehtaalla. Kartongin keskikerroksen
massa on valmistettu Joutsenon kemihierretehtaalla
ja pinta- ja taustakerroksen kemiallinen sellu Äänekosken biotuotetehtaalla. Puhtaasta ensikuidusta
valmistettu päällystetty taivekartonki sopii hyvin
pakkaamiseen ja graafisiin loppukäyttöihin.

METSÄ GROUP
Postiosoite:
PL 10, 02020 Metsä
Käyntiosoite:
Revontulenpuisto 2 A, 02100 Espoo
Puh. 010 4601
www.metsagroup.fi
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Metsä Group
Esite
2021

METSÄ BOARD OYJ
PL 20
02021 Metsä
Käyntiosoite: Revontulenpuisto 2 A
02100 Espoo
Puh. 010 4611
www.metsaboard.com

METSÄ GROUP
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Käyntiosoite:
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www.metsagroup.fi
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Metsä Group
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2021
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Metsä Group
Vastuullisuusraportti 2021

Metsä Board
Vuosikertomus ja
vastuullisuusraportti 2021

Tämän raportin kansimateriaali on valmistettu Kyron
kartonkitehtaalla. Kartongin keskikerroksen massa on
valmistettu Joutsenon kemihierretehtaalla ja pintaja taustakerroksen kemiallinen sellu Äänekosken
biotuotetehtaalla. Puhtaasta ensikuidusta valmistettu
päällystetty taivekartonki sopii hyvin pakkaamiseen ja
graafisiin loppukäyttöihin.
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