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YMPÄRISTÖPOLITIIKKA 
 

Johdanto ja tavoitteet  
Metsä Group on sitoutunut kestävän kehityksen 
edistämiseen, oman toimintansa jatkuvaan 
parantamiseen sekä vastuullisen liiketoiminnan 
harjoittamiseen. Ympäristöstä huolehtiminen on 
yhteiskuntavastuun ja kestävän kehityksen olennainen 
osa. Metsä Group on ottanut ympäristöstä huolehtimisen 
osaksi kaikkea liiketoimintaansa.  
 
 
Konsernin strategiset kestävän kehityksen tavoitteet 
ohjaavat toimintaamme ja sen kehittämistä. Metsä Group 
edistää kierto- ja biotaloutta sekä resurssien tehokasta 
hyödyntämistä. Tuotteemme ovat vaihtoehtoja fossiilisista 
raaka-aineista valmistetuille materiaaleille.  
Tämän ympäristöpolitiikan tavoitteena on luoda 
suuntaviivat ja perusteet konsernin kaikilla liiketoiminta-
alueilla toteutettaville politiikoille ja toimintatavoille.  
 
Ympäristöpolitiikkaa tarkistetaan säännöllisesti. 
Ympäristöpolitiikka huomioidaan Metsä Groupin 
liiketoiminta-alueiden ympäristötavoitteita määriteltäessä. 
 

Soveltamisala  
Tätä ympäristöpolitiikkaa sovelletaan maailmanlaajuisesti 
kaikissa Metsä Groupiin kuuluvissa yhtiöissä ja juridisissa 
yksiköissä. 
 

Politiikkamääräykset  
1. Metsä Groupissa kaikki ovat yhdessä vastuussa 
ympäristötehokkuudestamme.  
Täytämme laissa säädetyt velvoitteemme. Varmistamme, 
että meillä on ympäristövastuusta huolehtimiseen 
tarvittavat valmiudet ja taidot. Työyhteisömme jäsenet 

tuntevat työnsä ympäristövaikutukset ja tunnistavat omat 
mahdollisuutensa ja velvollisuutensa vaikuttaa asioihin. 
 
2. Parannamme ympäristötehokkuuttamme 
jatkuvasti.  
Tunnistamme toimintamme ympäristövaikutukset sen 
koko arvoketjussa. Tavoitteenamme on vähentää 
toimintamme haitallisia ympäristövaikutuksia tuotteiden ja 
palveluiden koko arvoketjun ja elinkaaren kattavasti. 
Kehittämällä tuotteitamme, prosessejamme ja 
työskentelytapojamme kestävän kehityksen ja jatkuvan 
parantamisen periaatteiden mukaisesti parannamme 
ympäristö- ja energiatehokkuuttamme. Tuotannossa 
panostamme jatkuvaan fossiilisten hiilidioksidipäästöjen 
vähentämiseen. Tuotantoprosessien kehityksessä 
käytämme mahdollisimman tehokkaita ja kehittyneitä, 
teknisesti ja taloudellisesti käyttökelpoisia tuotanto- ja 
puhdistusmenetelmiä. Vahvistamme sekä omaa että 
sidosryhmiemme asiantuntemusta ympäristöasioissa. 
 
3. Hyödynnämme tuotantoresurssejamme 
vastuullisella tavalla.  
Hyödynnämme raaka-aineita, vettä ja energiaa 
tehokkaasti ja huolehdimme, että kemikaalien käytössä 
noudatetaan varovaisuutta ja voimassa olevia asetuksia. 
Puuraaka-aineemme on uusiutuvaa, ja käytämme 
tuotannon raaka-aineena mahdollisuuksien mukaan myös 
kierrätyskuitua. Tuotantoprosesseissa syntyvät jätteet ja 
sivutuotteet hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan 
raaka-aineena tai energiana.  
 
4. Olemme sitoutuneet kestävään metsänhoitoon.  
Hyödynnämme kestävästi hoidetuista metsistä peräisin 
olevaa uusiutuvaa puuraaka-ainetta. Puuntoimittajiemme 
kanssa olemme sitoutuneet ottamaan huomioon 
metsänhoidon ja puunhankinnan taloudelliset ja 
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Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme 
puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin. Metsä Group muodostuu Metsäliitto 

Osuuskunnasta, siihen kuuluvista Metsä Forestista ja Metsä Woodista sekä osuuskunnan tytär- ja osakkuusyhtiöistä Metsä Tissuesta, Metsä Boardista ja Metsä 
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sosiaaliset sekä ympäristökysymykset. Tunnemme 
käyttämämme puun alkuperän ja pyrimme lisäämään 
sertifioidun puun osuutta. 
 
5. Edellytämme toimittajiltamme vastuullista 
ympäristöpolitiikkaa.  
Ympäristönäkökohdat otetaan huomioon 
hankintasopimuksissa ja toimittajien auditoinnissa. 
 
6. Sidosryhmäviestintämme on avointa.  
Käsittelemme ympäristökysymyksiä avoimesti 
yhteistyössä asiakkaidemme, viranomaisten ja yleisön 
kanssa. Osa tätä on avoin ja suora ympäristöviestintä. 
Julkaisemme tuotteisiin ja tuotantoon liittyvää 
ympäristötietoa ja hyödynnämme ympäristömerkintöjä 
tuotteidemme ympäristölaadun takaajana. Otamme 
aktiivisesti osaa ympäristötoimiamme koskevaan 
vuoropuheluun asiakkaiden ja muiden sidosryhmien, 
esimerkiksi ympäristöjärjestöjen, kanssa. 
 
7. Ympäristönäkökohtien arviointi. 
Ympäristönäkökohtia arvioidaan yritysostojen ja muiden 
investointihankkeiden suunnittelussa sekä omaisuutta 
myytäessä ja toimintoja lakkautettaessa. 
 

 
 

Vastuulliset tahot ja muutokset 
Tämän ympäristöpolitiikan omistaa kestävän kehityksen 
kokonaisuudesta pääjohtajalle raportoiva johtaja.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


