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Metsä Group Liikevaihto* 6,0 mrd. € Henkilöstö 9 500 Uusiutuvaa energiaa** 27,7 TWh

METSÄ BOARD***

Kartonki

Liikevaihto:

2,1 mrd. €

Henkilöstö:

2 400

METSÄ FOREST

Puunhankinta 
ja metsäpalvelut

Liikevaihto:

2,0 mrd. €

Henkilöstö:

850

METSÄ TISSUE

Pehmo- ja 
tiivispaperit

Liikevaihto:

0,9 mrd. €

Henkilöstö:

2 500

Metsäliitto Osuuskunta |  Konsernin emoyritys  |  Omistajina lähes 100 000 suomalaista metsänomistajaa

METSÄ WOOD

Puutuotteet

Liikevaihto:

0,6 mrd. €

Henkilöstö:

1 700

METSÄ FIBRE

Sellu ja 
sahatavara

Liikevaihto:

2,6 mrd. €

Henkilöstö:

1 400

METSÄ SPRING |  Innovaatioyhtiö

* Vuosi 2021, huomioitu sisäiset myynnit

** Sähkö ja lämpö yhteensä

*** Osake listattu Nasdaq Helsingissä



• Emoyhtiömme Metsäliitto Osuuskunta on 

suomalaisten metsänomistajien omistama.

• Kasvatamme suomalaisen metsän arvoa 

pitkäjänteisesti ja luontoa kunnioittaen.

• Omistajajäsentemme metsät luovat vakaan 

perustan kannattavan ja vastuullisen 

liiketoiminnan kehittämiseen.

Omistuspohjallemme 
on hyvä rakentaa

Metsä Groupin emoyhtiön Metsäliitto 

osuuskunnan jäsenet omistavat yli puolet 

Suomen yksityismetsistä
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Edelläkävijyys edellyttää investointeja

2015–2018: 2 miljardin euron investoinnit 2019–2023: 2,5 miljardin euron investoinnit

Äänekosken biotuotetehdas

Punkaharjun, Lohjan ja 

Pärnun tehtaat

Husumin
kartonkikone

Kemin 

biotuotetehdas

09/04/2021

Husumin sellu- ja 

kartonkitehdas

Mäntän 

pehmopaperitehdasRauman saha

Tekstiilikuidun 

koetehdas

Kemin 

lainerikone



Rauman sahan kestävä puunhankinta

•



• Rauman saha käyttää vuodessa mäntytukkia noin 1,5 

miljoonaa kuutiometriä

• Tämä tarkoittaa noin 100 miljoonan euron kantorahatuloja

• Tukin hankinnan yhteydessä kertyy kuitupuuta 

sellutehtaillemme

• Suunnittelemme puunhankintaa kokonaisuutena Kemiin 

rakennettavan biotuotetehtaan kanssa

• Käytämme hankkimamme puun tarkkaan. Sahauksen 

yhteydessä syntyvät kuori ja sahanpuru käytetään 

uusiutuvan energian tuotannossa, tukin pintahake 

hyödynnetään selluntuotannossa

Mäntytukin käyttö 1,5 milj. m3

Rauman sahan kestävä puunhankinta



• Rauman sahan hankinta-alue läntinen ja eteläinen Suomi

– Hankinta-alue on yhteinen Merikarvian ja Kyrön sahojen 
kanssa. Harkitsemme Kyrön sahan toiminnan lopettamista

– Mäntytukin hankintaa on mahdollista lisätä ennen kaikkea 
läntisessä Suomessa

• Metsä Groupin omistajajäsenet ovat puunostossa etusijalla

• Erityistilanteissa voimme tuoda sahalle puuta Pohjois-
Suomesta, Ruotsista tai Baltiasta

• Noin puolet sahan käyttämästä puusta tuodaan junilla. 
Päivittäin sahalle tulee keskimäärin 1-2 junaa ja 70 
puutavara-autoa, junakuljetukset painottuvat viikonloppuun

• Sahan puunhankinta vaikuttaa puunostoon ja logistiikkaan 
lähes koko Etelä-Suomessa, koska puuvirtamme muuttuvat

Lisäyspotentiaali Länsi-Suomessa

Rauman sahan kestävä puunhankinta



• Arvioimme, että investoinnin työllisyysvaikutus koko 
puunhankintaketjussa ja metsänhoidossa yhteensä on noin 
600 henkilötyövuotta. 

• Olemme rekrytoineet tarvittavat uudet toimihenkilöt

• Olemme saaneet valmiiksi neuvottelut korjuu- ja 
kuljetuskapasiteetin lisäämisestä sopimusyrittäjiemme kanssa

• Puun osto sahaa varten on käynnissä ja varantomme on 
kasvanut

• Uusien metsäkone- ja puutavara-autojen kuljettajien saaminen 
alalle on suurin haaste puunhankinnan laajentamisessa

• Kuljettajien koulutuksessa tehdään laajasti yhteistyötä ja 
koulutukseen pitää panostaa lisää. 

• Meillä on käynnissä oma Pro Kuljettaja -hanke, jossa etsimme 
ratkaisuja näihin haasteisiin 

Seuraavat toimenpiteemme

Rauman sahan kestävä puunhankinta



Kemin biotuotetehtaan kestävä 
puunhankinta

•

• Juha Mäntylä, liiketoimintajohtaja, Metsäliitto 

Osuuskunta



• Kemiin rakennettava biotuotetehdas käyttää puuta 
yhteensä 7,6 miljoonaa kuutiometriä

– Pääasiassa havukuitupuuta, mutta myös haketta ja 
koivukuitupuuta

• Tämä tarkoittaa 4,5 miljoonan kuutiometrin lisäystä 
nykytilanteeseen

– Tästä on tuontipuuta noin miljoona kuutiometriä, pääasiassa 
Ruotsista

• Kuitupuun hankinnan yhteydessä kertyy noin miljoona 
kuutiota tukkipuuta lisää nykyisen verrattuna ja pyrimme 
sijoittamaan lisätukit pääosin yksityisille sahoille 

• Kuitupuun lisäkäyttö kasvattaa metsänomistajien 
puunmyyntituloja noin 70-80 miljoonaa euroa vuodessa

Puunhankinta kasvaa 4,5 milj.m3

27/04/2022 Juha Mäntylä

Kemin biotuotetehtaan kestävä puunhankinta



• Pääasiallinen puunhankinta-alue on Lapin, Pohjois-

Pohjanmaan ja Kainuun maakunnat

• Lisäksi tuomme puuta tehtaalle lähinnä Ruotsista

• Hankinta-alue kasvaa nykyisen tehtaan hankinta-

alueeseen verrattuna ja muuttaa kaikkien kuitupuuta 

käyttävien tehtaidemme hankinta-aluetta

• Junilla Kemiin kuljetettavan puun määrä kolminkertaistuu 

nykyisestä

– Tämä edellyttää investointeja rataverkon toimivuuteen

• Päivittäin tehtaalle tulee 9 junaa ja 180 puutavara-autoa. 

Puutavara-autokuljetukset painottuvat arkipäiviin

Puuvirrat muuttuvat koko maassa

27/04/2022 Juha Mäntylä

Kemin biotuotetehtaan kestävä puunhankinta



Investointipäätös 
käynnisti ratahankkeet

27/04/2022 Juha Mäntylä

Kemin biotuotetehtaan kestävä puunhankinta

• Ratahankkeet ovat keskeisessä roolissa 

uuden tehtaan häiriöttömän puuhuollon 

turvaamisessa

• Rautateiden lisäksi tarvitaan terminaaleja 

ja kuormauspaikkoja

• Jatkamme logistiikan kehittämistä 

yhteistyössä Väyläviraston ja VR:n 

kanssa

• Osassa terminaaleja pystytään myös 

mittamaan puutavaraa

• Myös puutavaran autokuljetusta varten 

tullaan rakentamaan terminaaleja



• Jatkamme toimihenkilöiden rekrytointia puun ostoon ja 

operaatioiden toteuttamiseen

• Jatkamme logistiikan kehittämistä 

• Jatkamme neuvotteluja korjuun ja kuljetuksen 

lisäresursseista

• Panostamme kuljettajakoulutuksen lisäämiseen ja tuemme 

rekrytointia

• Jatkamme neuvotteluja muiden toimijoiden kanssa 

kuitupuun toimituksista

• Jatkamme neuvotteluja puunhankinnassa tulevan tukin 

sijoittamiseksi

Seuraavat toimenpiteemme

27/04/2022 Juha Mäntylä

Kemin biotuotetehtaan kestävä puunhankinta



Puun määrä suomalaisissa metsissä kasvaa
Vuosikasvu on pitkään ollut suurempi kuin poistuma. Puusto toimii hiilinieluna.

Lähde: Luonnonvarakeskus

Milj. m3

0

20

40

60

80

100

120

Vuosikasvu

Poistuma = hakkuut + luonnonpoistuma



• Metsä Group uudisti strategiset ja koko 
konsernia koskevat kestävän kehityksen 
tavoitteensa keväällä 2019. Tavoitteet 
ulottuvat vuoteen 2030 

• Osana näitä tavoitteita toteutamme 
ekologisen kestävyyden ohjelmaa. 
Ohjelman painopistealueet ovat:

– Metsien hiilinielujen kasvattaminen

– Metsäluonnon monimuotoisuuden 
turvaaminen

– Turvemaiden metsätalous ja 
vesiensuojelun laadun parantaminen 
metsätöissä

Vahvistamme ekologisen 
kestävyyden käytäntöjämme

Rauman sahan kestävä puunhankinta



Säästöpuuryhmässä 

useita puulajeja, 

lahopuuta, 

pohjakerros jätetty 

raivaamatta ja suojaa 

riistalle

Pystyyn kuollut puuPystyyn kuoleva puu

Maalahopuuta

lahopuulajeille

Kolmen puulajin taimikko

Haaparyhmä

Tekopökkelö



Suosittelemme lehdoissa 
ensisijaisesti luonnonhoitoa

• Suosittelemme lehdoissa ensisijaisesti luonnonhoitoa ja parhaille 

kohteille vapaaehtoista suojelua. Päätöksen käsittelystä tekee 

aina metsänomistaja

• Luonnonhoidon suosittelu tarkoittaa, että lehtojen käsittelyssä 

painotetaan monimuotoisuutta parantavia hoitotoimia 

puunkasvatuksen sijaan

• Lehtoja on Suomen metsien pinta-alasta vain 1–2 prosenttia, 

mutta noin 45 prosenttia uhanalaisista metsälajeista elää 

ensisijaisesti lehdoissa

• Kun suosittelemme lehtojen luonnonhoitoa, suuntaamme 

hoitotoimia sinne, missä niillä on eniten vaikutusta 

monimuotoisuuteen

• Aloitimme henkilökuntamme koulutukset vuonna 2021, jotta he 
osaavat neuvoa omistajajäseniämme lehtojen hoidossa



• Ostamme 1.6.2022 alkaen Suomessa ainoastaan mäntyä, 

kuusta, koivua ja läpimitaltaan alle 40-senttistä haapaa

• Järeät haavat sekä muut harvoin metsissä esiintyvät lehtipuulajit, 

esimerkiksi raita, tuomi, pihlaja ja lepät, jätetään metsiin

• Tätä ennen nämä harvinaisemmat lehtipuulajit, joille ei ole 

teollista jatkojalostusta, on säästöpuita lukuun ottamatta korjattu 

energian tuotantoon

• Suomen metsien tilavuudesta 97 prosenttia on mäntyä, kuusta ja 

koivua. Kaikkia muita puulajeja on yhteensä kolme prosenttia, 

joten harvoin metsissä tavattavien lehtipuulajien säilyminen ja 

niiden määrän lisääntyminen on tärkeää sekä metsäluonnon että 

ilmastonmuutokseen sopeutumisen kannalta

• Eri puulajeille on omat niille erikoistuneet lajinsa

Säästämme monimuotoisuudelle 

tärkeät lehtipuut puunhankinnassa



Kumppanisi kestävässä kasvussa


