
Metsän vuosi  
2022

Metsän vuosi  
2022





Ilmastonmuutos ja resurssiniukkuus koskettavat 
meitä kaikkia, ja tulevaisuutemme on perustuttava 
uusiutuvien materiaalien käyttöön. Pohjoinen puu 
on maailman paras uusiutuva raaka-aine ja ratkaisu 
moniin tulevaisuuden haasteisiin. Valmistamme siitä 
kierrätettäviä tuotteita miljoonien ihmisten arkeen.

Tervetuloa tutustumaan Metsään!

Kumppanisi  
kestävässä kasvussa
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Metsä Group lyhyesti
Metsä Group on kansainvälisesti toimiva suomalainen metsäteollisuusyritys. Juuremme ovat vahvasti 

suomalaisissa metsissä, sillä emoyrityksemme Metsäliitto on yli 90 000 metsänomistajan osuuskunta. 

Keskitymme metsäteollisuuden kasvualoihin: puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun 

ja kartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin. 

Liikevaihto
milj. euroa

6 980

Liiketulos* 
milj. euroa

1 276

KOKONAISINVESTOINNIT
milj. euroa

*Vertailukelpoinen   
**Eurooppa, Lähi-Itä ja Afrikka  ***Aasia ja Tyynenmeren alue

 LIIKEVAIHTO MARKKINA-
ALUEITTAIN % 

 EMEA** ................................68
 APAC*** ................................21
 Amerikka ............................... 11

METSÄ GROUP 

PUUNHANKINTA JA 
METSÄPALVELUT 

METSÄ WOOD

Puutuotteet

METSÄ FIBRE

Sellu ja sahatavara

METSÄ BOARD

Kartonki

METSÄ TISSUE 

Pehmo- ja tiivispaperit

Metsäliitto Osuuskunta  
100 %

Metsäliitto Osuuskunta  
100 %

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

Metsäliitto Osuuskunta  
50,2 % (68,2 % äänistä)
Yhtiö on listattu  
Nasdaq Helsinkiin.

Metsäliitto Osuuskunta  
100 %

METSÄ SPRING  Innovaatioyhtiö

OMISTUS

 
Sijoitetun pääoman 
tuotto (ROCE)*

19,5 %
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Vuoden 2022 
kohokohdat

Metsä Groupissa eletään kannattavan kasvun aikaa. Toteutu-

neiden sekä käynnissä ja suunnitteilla olevien investointiemme 

arvo on lähes seitsemän miljardia euroa vuodesta 2015 lähtien. 

Rauman uusi mäntysaha, Mäntän pehmopaperikone ja 

Husumin tehtaan soodakattila käynnistyivät vuonna 2022. 

Rakennamme parhaillaan Kemiin 2,02 miljardin euron 

biotuotetehdasta, joka on Suomen metsäteollisuushistorian 

suurin investointi kotimaahan. Tehdas saavutti harjakorkeuden 

syksyllä 2022. Kemin kartonkikoneen modernisointi 

valmistuu vuonna 2023 samanaikaisesti 

biotuotetehtaan kanssa. Laajennamme Ruot-

sissa kartonkikapasiteettia Husumin tehtaalla 

ja pehmopaperikapasiteettia Mariestadin 

tehtaalla. Suunnittelemme myös investointeja 

uuteen kartonkitehtaaseen Kaskisiin, Kerto® 

LVL -tehtaaseen Äänekoskelle ja uuteen pehmo-

paperitehtaaseen Isoon-Britanniaan.  

Miljardien investoinnit käynnissä

Puusta on moneksi 

Etsimme nykyisten tuotteidemme rinnalle 

aktiivisesti uusia kestäviä liiketoimintamah-

dollisuuksia, joista pisimmälle ovat edenneet 

uudenlainen 3D-kuitutuote Muoto® ja 

tekstiilikuitu Kuura®. 

Uusiutuvasta puumateriaalista tehdyn,  

kierrätettävän Muoto-pakkaustuotteen 

koetehdas käynnistyi Äänekoskella keväällä 

2022. Muoto on hyvä vaihtoehto muoville 

esimerkiksi ruokapakkauksissa. 

Ympäristöystävällinen Kuura-tekstiilikuitu 

vahvisti asemiaan ympäristöorganisaatio  

Canopyn vuoden 2022 vastuullisuus-

arvioinnissa. Sellupohjaista tekstiilikuitua 

valmistetaan Äänekosken koetehtaassa. 

Metsä Spring jatkoi sijoituskohteidensa  

Woodion, Montinutran ja Innomostin 

tukemista kohti tuotannon kasvattamista.  

Kuvan takki on valmistettu Kuura-kuidusta.
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Kestävän kasvun  
strategia

Valmistamme pohjoisesta puusta kierrätettäviä 

tuotteita miljoonien ihmisten arkeen Euroopassa, 

Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa.  

Investoimme tuotantoon, uusiin biotuotteisiin, 

resurssitehokkuuteen ja fossiilittomaan tulevai-

suuteen. Pitkäjänteinen kehittäminen ja kasvu 

edellyttävät, että kaikki kestävyyden osa-alueet 

toteutuvat toiminnassamme. Siksi tuotannon 

kasvaessa huolehdimme metsien kasvusta ja moni-

muotoisuudesta. Investointimme ovat aina myös 

sijoitus vähäpäästöisempään tuotantoon. 

Ainutlaatuinen yritysrakenteemme tekee meistä 

Metsän, jossa toisiaan täydentävät liiketoimintamme 

kattavat ison osan arvoketjuamme kannolta koteihin. 

Toimintaympäristömme on voimakkaassa 

muutoksessa. Väestönkasvu, kaupungistuminen, 

ilmastonmuutos, luontokato ja digitalisaatio ovat 

2020-luvun vahvimpia ilmiöitä, jotka toisaalta 

haastavat toimintaamme ja toisaalta tarjoavat meille 

mahdollisuuksia kehittyä.

Toimintaperiaatteemme

1. Lisäämme omistajajäsentemme metsän arvoa

2. Toteutamme kestävän kehityksen tavoitteet  
 ja eettisen yrityskulttuurin

3. Kehitämme henkilöstön avainkyvykkyyksiä

4. Kasvamme kannattavasti yhdessä  
 asiakkaidemme kanssa

5. Kasvatamme teollista tehokkuutta

6. Uudistamme tuotteita ja palveluita

7. Vahvistamme kaupallista kilpailuasemaamme 
  markkinoiden ja asiakkaiden huolellisella  
 valinnalla

8. Hyödynnämme yhteiset, tehokkaat  
 liiketoimintaprosessit, konsernipalvelut   
 ja konsernisynergiat täysimääräisesti

9. Huolehdimme pääoman tehokkaasta käytöstä  
 investoinneissa
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PARAS TYÖPAIKKA
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Tarkoitus
Edistää bio- ja kiertotaloutta jalostamalla pohjoisesta 

puusta ensiluokkaisia tuotteita kestävästi ja 

tehokkaasti.

Arvot 
Luotettavuus
Arvostamme toistemme työtä ja vahvistamme 

luottamusta toimimalla johdonmukaisesti ja 

ennustettavasti.

Yhteistyö
Kehitämme toimintaamme yhteistyössä 

asiakkaidemme kanssa tietoa ja parhaita  

käytäntöjä jakaen.

Uudistuminen 
Tiedostamme tulevaisuuden haasteet ja  

uskallamme kyseenalaistaa vanhat toimintatavat. 

Vastuullinen tuloksenteko 
Kannamme vastuumme ympäristöstä, 

kumppaneistamme ja toisistamme menestyvän 

liiketoiminnan turvaamiseksi.

Visio
Olla halutuin kumppani vastuullisen liiketoiminnan  

kehittämisessä.
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Vuoteen 2030 ulottuvat  
kestävyystavoitteemme

Ympäristö 

Monipuolistamme 
metsien lajistoa. 

Kasvatamme usean 
puulajin metsiä. 

Lisäämme lahopuuta 
metsiin.

Säilytämme enemmän 
arvokkaita elinympäristöjä 
uhanalaisille lajeille.

Käytämme vain fossiilittomia 
polttoaineita.

Käytämme vain uusiutuvia raaka-
aineita ja pakkausmateriaaleja. 

Lisäämme metsien hoitoa ja 
puun käyttöä tutkimustietoon 
perustuen.

Suosittelemme soisille metsille 
jatkuvapeitteisyyttä.

Lisäämme hiiltä pitkään varastoi-
vien puutuotteiden määrää.

Käytämme vähemmän vettä 
tehtaillamme.

Säästämme energiaa.

Ohjaamme kaikki jätteet 
hyötykäyttöön.

Kestävyys on oleellinen osa strategiaamme, ja se näkyykin kaikessa mitä teemme. Olemme uudistaneet 

vuoteen 2030 ulottuvat kestävyystavoitteemme, joiden avulla sitoudumme luonnon monimuotoisuuden 

turvaamiseen, ilmastonmuutoksen hillintään, luonnonvarojen käytön kestävyyteen ja eettiseen toimintaan 

YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti. Tarkat 2030-kestävyysmittarimme löytyvät osoitteesta 

metsagroup.com/fi/vastuullisuus.   

Turvaamme 
metsien 
monimuotoisuutta.  

Hillitsemme 
ilmastonmuutosta ja 
vähennämme päästöjä. 

Hyödynnämme luonnonvaroja 
tehokkaasti ja vähennämme 
jätteiden määrää.

https://www.metsagroup.com/fi/vastuullisuus
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Jokapäiväistä toimintaamme  

ohjaavat YK:n maailmanlaajuiset 

kestävän kehityksen tavoitteet.  

metsagroup.com/fi.

Sosiaalinen vastuu

Hallinto 

Edistämme oikein toimimisen kulttuuria ja 
työtyytyväisyyttä.

Puutumme epäkohtiin koko arvoketjussamme.

Rekrytoimme anonyymisti. 

Tuemme naisjohtajien uramahdollisuuksia.

Edistämme työturvallisuutta.

Jalostamme puun tehokkaasti.

Selvitämme raaka-aineiden alkuperän.

Lisäämme sertifioidun puun osuutta.

Ohjaamme hankinnat vastuullisille 
toimittajille.

Toimimme oikein. Edistämme 
turvallisuutta ja työhyvinvointia.

Tiedämme, mistä raaka-aineemme 
ovat peräisin. Ohjaamme hankinnat 
vastuullisille toimittajille.

https://www.metsagroup.com/fi
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Metsänomistajien  
paras kumppani

Metsien hoito ja niiden kestävä käyttö ovat pitkäjänteistä 

työtä, joka jatkuu sukupolvelta toiselle. Vastuullisesti 

hoidettuina metsät säilyvät elinvoimaisina, kasvavat hyvin 

ja toimivat hiilinieluina.

Metsänhoitopalveluidemme avulla osuuskunnan 

omistajajäsenet pystyvät kasvattamaan metsäomaisuu-

tensa arvoa, onpa kyse taloudellisista tai luontoarvoista. 

Valikoimaamme kuuluvat palvelut metsän kaikissa kehi-

tysvaiheissa, kuten laadukkaat, kotimaiset puuntaimet 

ja siemenet, taimikonhoitotyöt, hakkuut sekä metsien 

monimuotoisuutta ja terveyttä tukevat palvelut.

Osaamme yhtä lailla peitteisen kuin tasaikäisen 

metsänkasvatuksen. 

Digitaaliset mahdollisuudet parantavat ja laajentavat 

metsänomistajien palveluita jatkossakin. Vuonna 2022 

Metsä Groupin yksityismetsien puukaupoista 52 % ja 

metsäpalvelumyynnistä 59 % tehtiin sähköisesti.
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Vuonna 2022  
toimitimme  
metsänomistajille  
yhteensä  
34 miljoonaa  
tainta.
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Puutuotteita 
teollisella tehokkuudella

Keskitymme teollisen mittaluokan puutuotteisiin: 

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

ja mäntysahatavaraan ja niiden jatkojalosteisiin. Kau-

pungistuminen ja ympäristöystävällisten tuotteiden 

kysyntä luovat erinomaiset tulevaisuudennäkymät 

puutuotteillemme. Ne ovat ratkaisu rakentamisen 

ympäristöhaasteisiin, sillä puutuotteet pienentävät 

rakennusten ja kuljetusten hiilijalanjälkeä ja varastoi-

vat hiiltä pitäen sen poissa ilmakehästä. 

Jalostamme puun arvokkaimmat osat puutuotteiksi. 

Tukin käyttö optimoidaan tehokkaasti, jotta laadukas 

puuraaka-aine pystytään hyödyntämään parhaalla 

mahdollisella tavalla. Kaikki sivuvirrat käytetään joko 

muissa tuotteissa tai energiana. Pääsääntöisesti 

sahatavaratuotteemme jalostetaan teollisen 

höyläyksen, rakennusteollisuuden sekä ovi- ja 

ikkunateollisuuden käyttöön. Puuviilutuotteemme 

sopivat erinomaisesti rakentamiseen ja kuljetus-

välineteollisuuteen, jossa materiaaleilta vaaditaan 

keveyttä, lujuutta ja vastuullisuutta.

Metsä Group on Suomen suurin sahatavaran ja 

Euroopan suurin viilupuun tuottaja. Valmistamme

puutuotteita teollisella tehokkuudella ja vuosikym-

menten kokemuksella. 

Puurakentamisen 
kasvu luo kysyntää 
laadukkaille 
puutuotteille ja 
sahatavaralle.
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Laadukasta sellua lukuisten 
biotuotteiden raaka-aineeksi

Olemme erikoistuneet pohjoisesta kuitupuusta 

valmistettuihin laadukkaisiin havu- ja koivuselluihin, 

joita käytetään raaka-aineena kartongeissa, pehmo- 

ja painopapereissa sekä monissa erikoistuotteissa. 

Osa valmistamastamme sellusta päätyy omiin kar-

tonki- ja pehmopaperituotteisiimme, mutta valtaosa 

myydään maailman markkinoille. Sellu on Suomen 

merkittävimpiä vientituotteita, ja Metsä Group onkin 

maailman suurin markkinahavusellun tuottaja.

Kestävästi tuotetuille ja sertifioiduille sellutuot-

teille riittää kysyntää, sillä uusiutuva puukuitu tarjoaa

vastuullisen vaihtoehdon fossiilisille raaka-aineille. 

Sellu ja sen valmistuksen yhteydessä syntyvät

muut biotuotteet ovat myös monien tulevaisuuden 

innovaatioiden raaka-aine.

Väestönkasvu lisää 
ympäristöystävällisten, 
puupohjaisten bio- 
tuotteiden kysyntää.
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Kevyet ja lujat kartongit 
vastuullisiin pakkauksiin

Euroopan johtavana ensikuitukartongin valmistajana 

keskitymme korkealaatuisiin taive- ja tarjoilupakkaus- 

kartonkeihin sekä valkoisiin kraftlainereihin. Kevyet, 

turvalliset ja vastuullisesti tuotetut kartonkimme 

soveltuvat ruoka-, kosmetiikka-, lääke- ja elektro-

niikkapakkauksiin sekä moniin vähittäiskaupan 

pakkaustarpeisiin.

Esimerkiksi vahvaa kasvuaan jatkava ruokapakkaa-

minen ja verkkokaupan kasvu lisäävät turvallisten 

ja kierrätettävien kartonkipakkausten kysyntää 

maailmanlaajuisesti.

Eri puolilla maailmaa vaikuttavat asiakkaamme 

ovat merkkituotevalmistajia, jalostajia ja tukkureita, 

jotka arvostavat vastuullisuutta sekä kartongin 

toiminnallisia ominaisuuksia. Tuotevalikoimaamme 

täydentävät monipuoliset asiantuntijapalvelut 

vastuullisuudessa, pakkausten analysoinnissa ja 

suunnittelussa, teknisessä asiantuntemuksessa 

sekä tutkimuksessa ja tuotekehityksessä. Yhteinen 

tavoitteemme on luoda parempia kuluttajakokemuk-

sia pienemmillä ympäristö vaikutuksilla.

Elintason nousu ja 
kaupungistuminen 
lisäävät pakattujen 
tuotteiden kulutusta.
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Puhtaampaa arkea 
pehmo- ja tiivispapereilla

Pehmo- ja tiivispaperimme ovat tärkeä osa 

kymmenien miljoonien ihmisten arkea. Olemme 

yksi Euroopan johtavista koti- ja suurtalouksien 

pehmopapereiden valmistajista sekä yksi 

maailman johtavista tiivispapereiden valmistajista. 

Tuotekehitystämme ohjaa ymmärrys kuluttajien ja 

asiakkaidemme tarpeista.

Tunnetut kuluttajabrändimme Lambi, Serla, Tento 

ja Mola tarjoavat kattavan valikoiman wc- ja talous-

papereita sekä nenäliinoja kodin ja henkilökohtaiseen 

hygieniaan. SAGA-brändimme tiivispaperit on suun-

niteltu käytettäväksi ruoanlaitossa ja leivonnassa. 

Pehmopaperimme 
edistävät vastuullisia 
valintoja ja hyvää 
hygieniaa.

Suurtalouksien ja ammattilaisten käyttöön 

tarkoitetut Katrin-tuotteemme tarjoavat kestäviä  

hygieniaratkaisuja ja -tuotteita kuten käsipyyhkeet, 

wc-paperit, kasvopyyhkeet, teollisuuspyyhkeet, 

annostelijat ja saippuat. Näihin tuotteisiin voi törmätä 

julkisissa tiloissa kauppakeskuksista sairaaloihin eri 

puolilla Eurooppaa.
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Pohjoinen puu on erinomainen uusiutuva raaka-aine. 

Käytämme puun jokaisen osan mahdollisimman 

tehokkaasti siihen käyttötarkoitukseen, missä se 

tuottaa eniten arvoa. Kehitämme uusia puuhun ja 

puukuituihin pohjautuvia tuotteita, jotka korvaavat 

muovia ja muita fossiilisia materiaaleja. Tehtaillamme 

hyödynnetään suljettuja kiertoja, ja teolli suuden 

yritysverkostoissa eli ekosystee meissä tuotantomme 

sivuvirrat käytetään tehokkaasti. Innovaatioyh-

tiömme Metsä Spring etsii jatkuvasti uusia tapoja 

hyödyntää sellukuitua ja tuotannossa syntyviä 

sivuvirtoja entistä paremmin esimerkiksi tekstiileissä, 

3D-kuitutuotteissa, kosmetiikassa, lannoitteissa ja 

maan rakennusmateriaaleissa. 

Teemme puusta 
enemmän

Montinutra on yksi innovaatioyhtiö Metsä 
Springin startup-kumppanuuksista. Se 
kehittää ja kaupallistaa luonnonpolymeereihin 
pohjautuvia uusia tuotteita esimerkiksi 
kosmetiikkaan, hygieniatuotteisiin ja teollisiin 
käyttötarkoituksiin. Montinutra käyttää 
Metsä Groupin tuotannossa syntyvää 
kuusisahanpurua tuotteidensa raaka-aineena. 
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Käytämme puun  
kaikki osat

Oksat ja latvus 

15 %
Kuitupuu

25 %
Tukki

60 %

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

Kuitupuusta

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

Tukkipuusta

• Sahatavara
• Kerto® LVL
• Vaneri

Uusiutuvaksi energiaksi 

•  Oksat ja latvukset 
•  Sahanpuru 
•  Kuori

Selluksi 

•  Sahahake 

Puuraaka-aine
uudistushakkuulta

Vastuulliset 
tuotteet

Kiertotalous
tehtaillamme
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Luomme arvoa  
yhteiskunnalle
Puu on ratkaisu moniin tulevaisuuden haasteisiin. 

Puupohjaisilla tuotteilla on tärkeä tehtävä vähähiili-

sessä taloudessa ja ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Hankimme puun pääasiassa suomalaisilta omistaja-

jäseniltämme. Autamme heitä hoitamaan metsiään 

hyvin, tukemaan niiden kasvua ja monimuotoisuutta.

Metsä työllistää 34 tuotantolaitoksella seitsemässä 

eri maassa yli 9 500 henkilöä, arvoketjussa vielä 

enemmän. Metsäteollisuus on merkittävä työllistäjä 

ja maamme tärkein vientiala. Metsä Groupin Suomen 

tehtaiden viennin arvo vastaa lähes 5 prosenttia koko 

maan viennistä. Tuotantomme yhteydessä syntyy 

uusiutuvaa energiaa, jota toimitamme sähkönä 

verkkoon ja kaukolämpönä lähiyhteisöille.

Toimimme vastuullisesti, ja olemme tärkeä toimija 

yhteiskunnassa. Odotamme vastuullista toimintaa 

myös kaikilta yhteistyökumppaneiltamme. 

Metsistä tehtaalle

> 90 000 
omistajajäsentämme omistavat  

noin puolet Suomen yksityismetsistä

34  
miljoonaa m3  

puunhankintamme vuodessa

89 %  
hankkimastamme puusta on sertifioitua

689  
miljoonaa euroa  

puunmyyntituloja  

suomalaisille metsänomistajille 

410   

miljoonaa euroa 

suomalaisille puunkorjuun,  

kuljetusalan ja metsänhoidon yrittäjille
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Toimintamme

 Pitkään hiiltä varastoivat  
puutuotteet rakentamiseen

 Kevyet ja lujat pakkauskartongit  
vaihtoehtona muoville

 Puhtaampaa arkea pehmo-  
ja tiivispapereilla

 Sellua ja muita biotuotteita 
uusiutuvien materiaalien 
raaka-aineeksi

 Metsänhoitopalveluilla 
elinvoimaisuutta ja parempaa  
arvoa metsälle 

 Kuura® ja Muoto® – täysin  
uudenlaisia puupohjaisia  
tuotteita koelaitoksiltamme

Uusiutuvat tuotteemme  
ovat vastuullisen valinta

Tuotteita ihmisten arkeen  

34 
tuotantolaitosta 7 maassa

7  
miljardia euroa  

liikevaihto 

1,3  
miljardia euroa  

vertailukelpoinen liiketulos  

1,5  

miljardia euroa  

investoinnit vuonna 2022

27,7 
TWh 

uusiutuvan energian tuotanto    
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Elinvoimaiset metsät  
kasvavat hyvin

Pohjoisten metsien puu on fossiilisia materiaaleja 

korvaavien tuotteidemme pääraaka-aine. 

Omistajajäsenemme omistavat yli puolet Suomen 

yksityismetsistä, siksi jokaisella metsien kestävyyttä 

parantavalla teollamme on vaikutuksia ympäristöön. 

Turvaamme metsäluonnon monimuotoisuutta ja 

vahvistamme metsien kasvua, koska se on oikein.  

Mitä enemmän metsät kasvavat, sitä tehokkaam-

min ne sitovat hiilidioksidia ja hillitsevät ilmaston-

muutosta. Ne toimivat hiilinieluna, kun puun määrä 

kasvaa. Pidämme metsät elinvoimaisina ja terveinä 

hoitamalla ja käyttämällä niitä tutkimustietoon 

perustuen. 

Metsien hyvän kasvun ohella luonnon monimuo-

toisuuden turvaaminen on keskeisiä tavoitteitamme. 

Monipuolistamme metsien puulajistoa, sillä se 

parantaa metsien mahdollisuuksia selviytyä muuttu-

vassa ilmastossa. Haluamme säilyttää talousmetsien 

lajirikkaat ja arvokkaat elinympäristöt ja lisätä eri 

lajeille soveltuvia olosuhteita. Kehitämme talous-

metsien monimuotoisuutta ekologisen kestävyyden 

ohjelmalla, jota täydennämme uusin konkreettisin 

toimenpitein joka vuosi. 

Rahoitamme myös hankkeita, jotka parantavat 

luonnon monimuotoisuutta ja vesistöjen tilaa 

talousmetsien ulkopuolella. Hankkeet liittyvät 

esimerkiksi kosteikkoihin, virtavesireitteihin, ranta-

luontokohteisiin, pölyttäjien elinolosuhteisiin ja uusiin 

vesiensuojelumenetelmiin.

Tunnemme käyttämämme puun alkuperän, 

noin 89 prosenttia siitä oli sertifioitua vuonna 

2022. Metsäsertifiointi on sekä metsänomistajalle 

että asiakkaalle todiste vastuullisesta toiminnasta 

läpi koko arvoketjun. Kestävä metsätalous turvaa 

monimuotoisuutta ja virkistyskäyttöä samoissa 

metsissä, joiden puuta hyödynnetään kierrätettävien 

ja fossiilittomien biotuotteiden raaka-aineena. 

Kehitämme talousmetsien 
monimuotoisuutta  
ekologisen kestävyyden 
ohjelmalla.
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Esimerkkejä toimenpiteistämme, jotka parantavat  
luonnon tilaa ja torjuvat ilmastonmuutosta:

Lisäämme 
sekametsiä  

Säästämme harvoin 
esiintyvät lehtipuut 
ja kuolleet puut 
puunhankinnassa

Lisäämme lahopuuta 
jättämällä  
tekopökkelöitä 
hakkuissa

Suosittelemme 
lehdoille suojelua tai 
luonnonhoitoa 

Tarjoamme  
soisilla mailla  
peitteistä  
metsänkäsittelyä
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Vastuullinen työnantaja 
kehittää kulttuuria

Metsä meille kaikille 

Eettisyys ja oikein toimiminen ohjaavat tekemis-

tämme. Olemme sitoutuneet kehittämään moni-

muotoista ja yhdenvertaista kulttuuria, jossa kaikilla 

on mahdollisuus menestyä ja olla kannustavan 

työyhteisön tasavertaisia jäseniä. Meillä jokainen 

ammattilainen on oman työnsä paras asiantuntija – 

jokaisen osaamista ja näkemystä arvostetaan.

Haluamme edistää tasa-arvoa ja tarjota jokaiselle 

yhdenvertaiset mahdollisuudet uralla etenemiseen. 

Henkilöstön monimuotoisuus ja mukaan ottava 

kulttuuri tukee Metsän uudistumista ja edistää 

innovointia. Metsässä voi tehdä monenlaista uraa – 

iso konsernimme tarjoaa henkilöstölle verrattomat 

mahdollisuudet ammatilliseen kehittymiseen.

Työturvallisuus kaiken keskiössä

Turvallisuus ja hyvinvointi ovat asioita, joista 

emme tingi missään tilanteessa. Tavoitteemme on 

nolla tapaturmaa. Sen saavuttaminen edellyttää 

laadukasta ja ennakoivaa turvallisuustyötä, riskien 

tunnistamista ja vaaraa aiheuttaviin työtapoihin 

puuttumista – näihin meillä jokainen sitoutuu 

henkilökohtaisesti. 

Hyvinvoiva, motivoitunut ja tyytyväinen henki-

löstö on Metsä Groupin menestyksen ydin.



JULKAISIJA 
Metsä Group
Julkaisut ovat saatavilla verkko-osoitteesta
www.metsagroup.com/fi

Metsän 
vuosi  
2022

Metsä Group 
Vuosikertomus ja 
kestävyysraportti 
2022

Metsä Board 
Vuosikertomus ja 
kestävyysraportti  
2022

Metsä Groupin vuosiraporttikokonaisuus koostuu kolmesta 
osasta: Metsä Groupin vuosikertomuksesta ja  kestävyysraportista, 
Metsä Groupin esitteestä ja Metsä Boardin vuosikertomuksesta ja 
kestävyysraportista. Raportit ovat saatavilla suomeksi ja englanniksi.

Metsä on joukko innostuneita 
ammattilaisia, joilla on avainrooli 
ilmastonmuutosta torjuvassa työssä.

https://www.metsagroup.com/fi
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Tämän raportin 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.

https://www.metsagroup.com/fi
https://twitter.com/metsaglobal
https://www.linkedin.com/company/metsa-group/
https://www.facebook.com/metsagroup
https://www.youtube.com/user/metsagroup
https://www.instagram.com/metsagroup/?hl=fi



