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Toimitusjohtaja Ismo 

Nousiaisen katsaus Metsä 

Fibren vuoteen 2022

Vuosi 2022 oli meille kaikin puolin menestykse-

käs: taloudellinen tuloksemme oli erinomainen, 

onnistuimme varmistamaan luotettavat asiakas-

toimitukset haastavissakin tilanteissa, veimme 

suunnitelmallisesti eteenpäin Kemin ja Rauman in-

vestointiprojektejamme ja toteutimme pitkäjänteis-

tä jatkuvaa parantamista kaikissa toiminnoissamme. 

Liikevaihtomme oli 3,1 miljardia euroa ja liiketulok-

semme 894 miljoonaa euroa, joka on 29 prosenttia 

liikevaihdosta. Liikevaihdon ja -tuloksen kasvun taus-

talla on pääasiassa sellun myyntihintojen nousu, li-

säksi Yhdysvaltain dollarin kurssin vahvistuminen 

Metsä Fibre on johtava biotuotteiden, biokemikaalien ja 
bioenergian valmistaja. Päätuotteemme ovat korkealaatuiset 
pohjoisesta puusta valmistetut valkaistut havu- ja koivusellut 
sekä kuusi- ja mäntysahatavara.

Haluamme olla asiakkaiden halutuin kumppani ja kannattavin 
kestävää kasvua luovien biotuotteiden valmistaja. Edistämme 
bio- ja kiertotaloutta jalostamalla pohjoisesta puusta kestävästi 
ja tehokkaasti ensiluokkaisia tuotteita, joilla voidaan korvata 
fossiilisia raaka-aineita ja materiaaleja.

Tavoittelemme kestävää erinomaisuutta teollisella tehokkuudella, 
valituilla pitkäaikaisilla asiakassuhteilla ja uusilla kestävää kehitystä 
edistävillä ratkaisuilla. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.

KOHTI PYSYVÄÄ 
ERINOMAISUUTTA
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euroon nähden kasvatti liikevaihtoa ja -tulosta. 

Investoimme vuoden aikana yli miljardi euroa var-

mistaen näin tuotantolaitostemme tehokkuuden ja 

kilpailukykymme myös jatkossa. 

Toimintamme laadun parantamisesta saimme tun-

nustusta EFQM-laatupalkintokilpailussa, jossa voi-

timme Outstanding Achievement for Future Focus 

-palkinnon sekä saavutimme EFQM Global Award 7 

Diamonds -arvion ensimmäisenä suomalaisyhtiönä. 

Ja vastaavasti saimme korkeimman tason tunnus-

tuksen vastuullisuustyöstämme kestävää kehitystä 

kansainvälisesti arvioivalta EcoVadikselta. 

Kohti kestävää erinomaisuutta

Väestönkasvu, kaupungistuminen, luontokato, il-

mastonmuutos ja digitalisaatio ovat megatrende-

jä, jotka ovat vaikuttaneet metsäteollisuuteen jo 

pitkään. Viime vuosien aikana niiden merkitys ja vai-

kutus toimintaympäristössämme ja asiakkaidemme 

liiketoiminnassa on vahvistunut.  

Vuonna 2022 päivitetyssä strategiassamme olem-

me huomioineet liiketoimintaympäristön muutokset 

ja tavoitteemme kiteytyvät kolmeen strategiseen 

hankkeeseen:  

Haemme teollista tehokkuutta kilpailukyvyn jat-

kuvan parantamisen varmistamiseksi. Tuemme 

myös asiakkaiden teollista tehokkuutta niin tar-

joamiemme tuotteiden kuin palveluidenkin avulla. 

Uudistamme tuotantolaitoksiamme suunnitelmal-

lisesti hyödyntämällä uusinta teknologiaa ja huo-

lehdimme tehtaidemme käyntivarmuudesta ja ym-

päristötehokkuudesta. Vuonna 2022 käynnistynyt 

Rauman uusi mäntysahamme hyödyntää uusinta 

teknologiaa ja digitalisaatiota, ja merkitsee selkeää 

kehitysloikkaa koko toimialalle. Ja rakenteilla oleva 

uusi Kemin biotuotetehdas tulee puolestaan ole-

maan valmistuessaan pohjoisen pallonpuoliskon 

tehokkain puuta jalostava laitos, joka tuo meille li-

sää sellukapasiteettia ja edistää kestävän kehityk-

sen tavoitteidemme toteutumista. 

Korostamme pitkäaikaisia asiakassuhteita ja 

niiden jatkuvaa kehittämistä. Uskomme, että pitkä-

aikainen yhteistyö tuottaa molemmille osapuolille 

parhaat tulokset. Haluamme palvella asiakkaitam-

me toimittamalla korkealuokkaista, vastuullises-

ti tuotettua sellua ja sahatavaraa sekä tarjoamalla 

asiantuntevaa teknistä asiakaspalvelua. Kasvavan 

tuotantokapasiteettimme ansiosta pystymme tu-

kemaan asiakkaittemme kasvua myös tulevina 

vuosina. 

Etsimme kestäviä ratkaisuja ilmastonmuutoksen 

hillitsemiseksi ja kiertotalouden edistämiseksi. Ke-

hitämme uusia biotuotteita korvaamaan fossiilisis-

ta raaka-aineista valmistettuja tuotteita sekä vah-

vistamme edelleen biotuotetehdaskonseptiamme 

tuotannon sivuvirtojen täysimääräiseksi hyödyn-

tämiseksi. Samalla jatkamme työtä tehtaidemme 

ympäristösuorituskyvyn jatkuvaksi parantamisek-

si. Käytämme kestävästi hoidetuista metsistä tu-

levaa pohjoista puuta, ja puunhankintamme yh-

teydessä huomioidaan luonnon monimuotoisuus. 

Olemme sitoutuneet fossiilipolttoaineista vapaa-

seen tuotantoon vuoteen 2030 mennessä.

Vahva pohja tulevaisuuden kasvuun

Vahvistamme entisestään asemaamme maailman 

johtavana sellun toimittajana ja merkittävänä sa-

hatavaran tuottajana. Rauman uusi mäntysaha 

käynnistyi vuoden 2022 kolmannen vuosineljän-

neksen lopussa ja saha saavuttaa täyden kapasi-

teetin vuoden 2023 aikana. Kemin biotuoteteh-

dasprojekti edistyy suunnitelman mukaisesti, ja 

uusi tehdas käynnistyy vuoden 2023 kolmannel-

la neljänneksellä. Täyden kapasiteettinsa se saa-

vuttaa vuoden 2024 aikana. Kun sekä Kemin bio-

tuotetehdas että Rauman saha saavuttavat täyden 

tehon, nousee tuotantokapasiteettimme sellussa 

4,1 miljoonaan tonniin ja sahatavarassa 2,1 miljoo-

naan kuutiometriin. Näillä investoinneilla sekä jat-

kuvan parantamisen toimintamallilla kasvatam-

me tuotantokapasiteettiamme ja parannamme 

ympäristösuorituskykyämme.

Sellun ja sahatavaran lisäksi tuotevalikoimaam-

me kuuluu myös biokemikaaleja ja bioenergiaa, ja 

teemme pitkäjänteistä tutkimus- ja kehitystyötä 

laajentaaksemme tuotevalikoimaa tulevaisuudes-

sa myös uusilla biotuotteilla. Vuonna 2022 vahvis-

timme ainutlaatuista biotuotetehdaskonseptiam-

me tekemällä pitkäaikaisen yhteistyösopimuksen 

Veolian kanssa Äänekosken biotuotetehtaan sel-

lunvalmistusprosessissa syntyvän raakametanolin 

jalostamisesta kaupalliseksi biometanoliksi.

Olemme myös merkittävä energiantuottaja. 

Tuotamme 11 prosenttia uusiutuvan energian 

kokonaismäärästä Suomessa jo nyt, ja energian- 
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Vuoden 2022 avainluvut

tuotantokapasiteettimme tulee kasvamaan Kemin 

biotuotetehtaan myötä. Tätä kautta meillä on yhti-

önä tärkeä rooli myös maamme huoltovarmuuden 

näkökulmasta.

Ratkaisuja globaaleihin haasteisiin

Pohjoinen puu on ensiluokkainen uusiutuva raa-

ka-aine ja liiketoimintamme ydin. Luomme kes-

tävää kasvua uusiutuvasta puuraaka-aineesta, ja 

tuotteemme tarjoavat kestäviä ratkaisuja globaa-

leihin haasteisiin. Sellulla on raaka-aineena mer-

kittävä potentiaali fossiilisten raaka-aineiden ja 

materiaalien korvaamisessa. Sellumarkkinoilla ky-

synnän kasvun vetureina ovat pehmopaperit, hy-

gieniasektori, kartonki- ja pakkaussektori sekä 

erikoispaperin loppukäyttäjät. Myös sahatavaran 

kysyntä on vahvalla pohjalla, sillä pitkäaikaises-

ti hiiltä varastoivilla puutuotteilla on tärkeä rooli 

ilmastonmuutoksen hillitsemisessä.

Tavoitteenamme on olla asiakkaidemme halutuin 

kumppani. Tämä on kunnianhimoinen tavoite, joka 

edellyttää jatkuvaa toiminnan parantamista. Us-

kon, että tavoite on saavutettavissa vahvalla pitkä-

jänteisellä yhteistyöllä asiakkaittemme ja kumppa-

neittemme kanssa.

Kiitos henkilöstölle, asiakkaillemme ja kumppa-

neillemme hyvästä yhteistyöstä vuonna 2022.

Ismo Nousiainen 

Toimitusjohtaja 

Metsä Fibre Oy

*) Metsä Fibren henkilöstömäärä kasvoi 1.1.2023, kun yhtiö liitti tuotantolaitostensa kunnossapidon 

toiminnot osaksi omaa organisaatiotaan. Järjestelyyn liittyen yhteensä noin 350 henkilöä siirtyi 

liikkeenluovutuksella Botnia Mill Serviceltä Metsä Fibren palvelukseen.
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Rauman saha vihittiin 
käyttöön

Metsä Fibren uusi mäntysaha vihittiin käyt-
töön Raumalla maanantaina 10.10.2022. 
Sahan vihkivät pääministeri Sanna Marin, 
Metsä Groupin pääjohtaja Ilkka Hämälä ja 
Metsäliitto Osuuskunnan hallituksen pu-
heenjohtaja Jussi Linnaranta. Rauman 
mäntysaha on Suomen kaikkien aiko-
jen suurin sahainvestointi, 260 miljoonaa 
euroa. Sahan jatkuva tuotanto käynnis-
tyi 30. syyskuuta 2022 ja sen vuotuinen 
tuotantokapasiteetti on 750 000 kuutiota 
mäntysahatavaraa.

Kunnossapito osaksi Metsä 
Fibren organisaatiota

Metsä Fibre liitti tuotantolaitostensa 
kunnossapidon toiminnot osaksi omaa 
organisaatiotaan. Järjestelyyn liittyen 
aiemmin Botnia Mill Servicen palveluk-
sessa henkilöt, jotka työskentelivät Met-
sä Fibren sellutehtailla ja Rauman sa-
halla sekä hallinto- ja tukitoiminnoissa 
(yhteensä noin 350 henkilöä), siirtyivät 
1.1.2023 alkaen liikkeenluovutuksella 
Metsä Fibren palvelukseen.

Kemin biotuotetehdasprojekti 
etenee

Metsä Fibren Kemin biotuotetehdas- 
projekti etenee kokonaissuunnitelman 
mukaisesti. Investoinnin arvo 2,02 miljardia 
euroa, eli kyseessä on Suomen metsä- 
teollisuuden historian suurin investointi. 
Tuotanto alkaa suunnitelman mukaan 
vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä. 
Fossiiliton tehdas tulee valmistamaan 
vuosittain noin 1,5 miljoonaa tonnia havu- 
ja koivusellua sekä lukuisia muita bio- 
tuotteita.

Kumppanuus Veolian 
kanssa vahvistaa 
biotuotetehdaskonseptia

Metsä Fibre ja Veolia tekivät pitkäaikaisen 
yhteistyösopimuksen Äänekosken bio-
tuotetehtaan sellunvalmistusprosessissa 
syntyvän raakametanolin jalostamisesta 
kaupalliseksi biometanoliksi. Yhteistyö-
hön liittyen Veolia on tehnyt investointi- 
päätöksen raakametanolin jalostuslai-
toksen rakentamisesta Äänekosken bio-
tuotetehtaan yhteyteen.

Metsä Fibre palkittiin 
vastuullisuustyöstä 

Metsä Fibre sai jälleen EcoVadiksen kor-
keimman platinatason tunnustuksen teke-
mästään vastuullisuustyöstä. Saamillaan 
pisteillä 82/100 Metsä Fibre kuuluu par-
haimman yhden prosentin joukkoon Eco-
Vadiksen arvioimien sellu- paperi- ja kar-
tonkivalmistajien luokassa. Yhtiö arvioitiin 
erityisen korkealle (90/100 pistettä) ym-
päristöasioihin liittyen, ja se sai aiempia 
vuosia korkeammat arviot kaikista muis-
ta osioista.

Metsä Fibrelle kansainvälinen 
tunnustus tulevaisuus-
orientoituneesta työstä

Metsä Fibre sai jälleen tunnustusta kan-
sainvälisessä EFQM-laatupalkintokilpai-
lussa, jossa yhtiö saavutti EFQM Global 
Award 7 Diamonds -arvion ja voitti Outs-
tanding Achievement for Future Focus 
-palkinnon. Erityiskiitosta Metsä Fibre sai 
EFQM-arvioitsijoilta keskittymisestä vah-
vasti tulevaisuuteen sekä ainutlaatuisesta 
kyvystään yhdistää pidemmän aikavälin 
visio ja strategia päivittäiseen tekemiseen 
myös lyhyellä aikavälillä.

Vuoden 2022 kohokohdat
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Vuonna 2022 toimitimme asiakkaillemme 2,9 miljoonaa 
tonnia sellua ja 1,5 miljoonaa kuutiota sahatavaraa. Olemme 
maailman johtava valkaistun markkinahavusellun tuottaja 
ja merkittävä havusahatavaran valmistaja. Tavoitteemme 
on vahvistaa edelleen asemaamme sekä sellu- että 
sahatavaraliiketoiminnassa.

Lue lisää Metsä Fibren vuodesta 2022 toimitusjohtaja Ismo Nousiaisen katsauksesta.

TALOUSLUVUT

Avainluvut

Löydät avainlukujemme kehityksen 
viiden vuoden osalta sivulta 28.
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Tuotanto

Sellutehtaamme sijaitsevat Joutsenossa, Kemissä, 

Raumalla ja Äänekoskella. Yhteenlaskettu vuotui-

nen sellun tuotantokapasiteettimme on 3,3 mil-

joonaa tonnia, ja olemme maailman johtava val-

kaistun markkinahavusellun tuottaja. 

Suomalaiset sahamme sijaitsevat Lappeenran-

nassa, Merikarvialla, Raumalla, Rengossa ja Vilppu-

lassa. Rauman sahan käynnistyminen kolmannen 

vuosineljänneksen lopussa nosti yhteenlasketun 

vuotuisen sahatavaran tuotantokapasiteettimme 

2,1 miljoonaan kuutioon havusahatavaraa. 

Sahatavaran tuotanto (1000 m3)

*)  Eskolan saha osana Metsä Fibreä 7/2018 saakka.

**) Sahaustoiminta Kyrössä päättyi 8/2022 

***) Jatkuva sahatavaran tuotanto käynnistyi Raumalla 30.9.2022

****) Venäjällä sijaitsevan Svirin sahan toiminta ajettiin alas 3/2022

Sellun tuotanto (1000 tonnia)
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Myynti

Sellumyynti

Valmistamme havu- ja lehtipuusellua. Havusel-

lu antaa lopputuotteille erinomaiset lujuusominai-

suudet, kun taas lehtipuusellu parantaa tuotteen 

pintaominaisuuksia. 

Kaikki Metsä-valikoiman sellulaadut on sertifioitu-

ja ja ne täyttävät mm. elintarvikekontaktissa oleville 

tuotteille asetetut puhtausvaatimukset. Metsä-sel-

lun keskeisiä loppukäyttökohteita ovat kartongit, 

pehmopaperit, painopaperit ja erikoistuotteet. 

Suurin osa valmistamastamme sellusta käytetään 

Suomessa ja Aasiassa.  Markkinasellun osuus sellu-

toimituksistamme on hieman yli 70 prosenttia, josta 

suurin osa myydään Aasian ja Tyynenmeren alueelle. 

Kehitämme sellulaatujamme tiiviissä yhteistyössä 

asiakkaittemme kanssa, jotta tuotteemme täyttä-

vät asiakkaan vaatimukset kuidun ja paperin omi-

naisuuksille. Selluvalikoimaamme täydentävät mo-

nipuoliset asiantuntijapalvelumme, joilla tuemme 

asiakkaittemme prosesseja ja liiketoimintaa.

Myyntivolyymit markkina-alueittain

Metsä-sellujen loppukäyttökohteet
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Sahatavaramyynti

Tuotamme ensiluokkaista sahatavaraa pohjoises-

ta männystä ja kuusesta, ja palvelemme asiakkaita 

ympäri maailman.  

Tärkeimmät sahatavaran vientimarkkinamme ovat 

Eurooppa, Aasia ja Lähi-itä. Vientiin menee kuusisa-

hatavarasta noin 90 prosenttia ja mäntysahatava-

rasta noin 80  prosenttia. 

Sahatavaramme menee pääasiassa asumiseen ja 

puusepänteollisuuteen, rakennus- ja huonekalu-

teollisuuteen sekä pakkaamiseen. Tehokkaat tuo-

tantolinjamme sekä vahva osaamisemme var-

mistavat sahatavaran korkealaatuisen, sileän ja 

tasaisen sahauspinnan, mittatarkkuuden sekä erin-

omaisen kuivauksen.

Sahatavaran loppukäyttökohteet 

Myyntivolyymit markkina-alueittain 
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Muiden biotuotteiden myynti

Metsä Fibre on maailmanmarkkinoiden johtavia 

pohjoisesta puusta saatavien kemikaalien tuottajia. 

Tuotamme sellunvalmistuksen yhteydessä raaka-

mäntyöljyä ja raakatärpättiä sekä bioenergiaa. 

• Raakamäntyöljyä käytetään raaka-aineena 
monenlaisessa tuotannossa liimoista, kumeis-
ta ja musteista lääkeaineisiin ja biopolttoainei-
siin. Sitä käytetään myös sementin ja asfaltin 
sidosaineena. 

• Raakatärpättiä käytetään hajusteissa ja 
kosmetiikassa, maaleissa, lakoissa ja liuot-
timissa sekä teollisuuden ja kotitalouksien 
puhdistusaineissa. 

• Lisäksi sellunvalmistuksen yhteydessä syntyy 
merkittävä osa Suomen uusiutuvasta energiasta. 
Bioenergiaa riittää oman tuotannon lisäksi 
myös sähkönä verkkoon sekä kaukolämpönä 
lähiyhteisöille.

Olemme sitoutuneet hyödyntämään puuraaka- 

ainetta mahdollisimman tehokkaasti ja monipuoli- 

sesti. Selluntuotannosta kertyvät materiaalien 

sivuvirrat tarjoavat laajalti mahdollisuuksia kehittää 

ja jalostaa uusia innovatiivisia biotuotteita.

Biotuotteiden osuudet liikevaihdosta 2022
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Lue lisää

Megatrendit vauhdittavat 
jatkossakin sellun kysyntää

Epävarma talous varjostaa markkinoi-
ta, mutta taustalla etenevät megatren-
dit vauhdittavat edelleen monikäyttöisen 
ja vastuullisesti tuotetun sellun kysyntää 
pitkällä aikavälillä.

Sahatavaran hinta hakee 
uutta normaalia

Sahatavaran hinnat aaltoilevat perintei-
sesti taloussuhdanteiden mukaan, mut-
ta vuoden 2021 ennätysmäisen rajut hin-
taheilahtelut osoittivat, että globaaleilla 
markkinoilla tulevan ennustaminen on 
yhä vaikeampaa.

Puupohjaista kiertotaloutta 
tarvitaan enemmän kuin 
koskaan

Kiertotalous mahdollistaa uudenlai-
sen perustan kestävälle liiketoiminnal-
le ja taklaa sekä ilmastonmuutosta et-
tä luontokatoa. Sen tavoitteena on pitää 
käytössä olevat materiaalit kierrossa 
niin pitkään kuin mahdollista, minimoida 
päästöt ja jätteet sekä huolehtia luonnon 
uusiutumiskyvystä.

Rauman saha on maailman 
modernein

Metsä Fibren Raumalle rakentama uu-
si saha edustaa alan viimeisintä tekno-
logiaa ja ainutlaatuista tehokkuutta. Se 
on maailman edistyksellisin sahalaitos ja 
Suomen kaikkien aikojen suurin sahain-
vestointi, jonka kehitystyöstä hyötyy koko 
sahateollisuus.

Äänekosken biotuotetehtaan 
teollinen ekosysteemi

Äänekosken biotuotetehtaan yhteyteen 
luotu teollinen yritysekosysteemi on 
olennainen osa Metsä Fibren ainutlaa-
tuista biotuotetehdaskonseptia, jos-
sa kumppaniverkosto hyödyntää Metsä 
Fibren valmistamaa sellua tai sellutuo-
tannon sivuvirtoja.

Puuta suositaan 
sisustamisessa

Puu on trendikäs materiaali ja sen käyt-
tö huonekaluissa ja sisätilojen pintamate-
riaalina on nousussa. Niin designbrändit 
kuin kodin kunnostajat suosivat nyt puu-
ta, joten tavarantoimittajien on pysyttävä 
kysynnän perässä.
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Kestävä kehitys ja vastuullisuus ovat olennainen osa kaikkea 
toimintaamme. Käytämme kestävästi hoidetuista metsistä 
tulevaa pohjoista puuta ja valmistamme siitä resurssitehokkaasti 
tuotteita, joilla voidaan korvata fossiilisia raaka-aineita ja 
materiaaleja. 

Huolehdimme ympäristö-, energia- ja materiaalitehokkuudesta 
sekä tuotteiden korkeasta laadusta, ja pyrimme jatkuvan 
parantamisen kautta kohti pysyvää erinomaisuutta. 

Toimintamme tukee YK:n asettamien kestävän kehityksen 
tavoitteiden (Sustainable Development Goals, SDG) 
saavuttamista. 

.

KESTÄVÄ 
KEHITYS
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Kestävän kehityksen tavoitteet 2030

Vuonna 2022 saimme jälleen EcoVadiksen korkeimman platinatason tunnustuksen kestävän kehityksen työstämme. Olemme 
tällä tuloksella parhaimman yhden prosentin joukossa EcoVadiksen arvioimien sellu- paperi- ja kartonkivalmistajien joukossa. 

Metsä Groupin strategiset kestävän kehityksen 2030 tavoitteet rakentavat tietä kohti ilmastoneutraalia 

yhteiskuntaa. Metsä Fibrellä on tärkeä rooli näiden tavoitteiden toteuttamisessa. Tutustu tarkemmin kes-

tävän kehityksen tavoitteisiimme. 
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Puun käyttö

Kaikki käyttämämme puu on jäljitettävissä ja pe-

räisin sertifioiduista tai kontrolloiduista metsis-

tä. Näin varmistamme puunhankinnan laillisuuden 

sekä toimitusketjun hyväksyttävyyden ja kestävyy-

den. Puun alkuperän seurantajärjestelmän avulla 

voimme jäljittää hankkimamme puun alkuperän ai-

na hakkuukohteelle asti.

Metsä Fibren käyttämä pohjoinen puu hankitaan 

vastuullisesti hoidetuista metsistä alueilta, joilla 

metsä kasvaa enemmän kuin sitä käytetään. 91 % 

Metsä Fibren käyttämästä puusta on sertifioitua, 

mikä on erinomainen luku toimialallamme. 

Metsän uudistaminen on aina osa kestävää met-

sänhoitoa ja edellytämme, että ympäristöarvot 

huomioidaan kaikissa metsätalouden toimenpi-

teissä. Metsä uudistetaan aina hakkuun jälkeen, ja 

Metsä Group käyttää metsän uudistamisessa ko-

timaisia puulajeja ja taimia. Myös metsäluonnon 

monimuotoisuutta suojataan monin tavoin. Mer-

kittävä osa käyttämästämme puusta tulee suo-

malaisten perheiden ja yksityishenkilöiden omis-

tamista metsistä – myös tätä kautta luomme 

hyvinvointia ja vaurautta yhteiskuntaan.

Hyödynnämme puun jokaisen osan järkevällä, eni-

ten arvoa tuottavalla tavalla. Tukkipuusta valmis-

tetaan puutuotteita, kuten sahatavaraa. Rungon 

ohuemmista osista ja sahahakkeesta teemme sel-

lua. Oksat ja latvukset hyödynnetään bioenergian 

tuotannossa.

Käytämme puun sataprosenttisesti

Taulukoiden tiedot on varmennettu Metsä Groupin vuoden 2022 kestävän kehityksen raportin varmennuksen yhteydessä.
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Metsäsertiointi
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Ympäristö-
suorituskyky

Vesipäästöt

Kestävän kehityksen tavoitteenamme on tehostaa 

prosessiveden käyttöä tuotetonnia kohti koko Met-

sä Groupissa 25 prosentilla vuodesta 2018 vuoteen 

2030 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi teem-

me pitkäjänteistä ja suunnitelmallista työtä jatku-

van parantamisen periaatteiden mukaisesti. 

Vedenkäytön tehostamisessa keskeisessä roolissa 

ovat tuotantolaitosten tasainen käynti ja hyvä käy-

tettävyys sekä suunnitelmalliset ennakkohuollot ja 

huoltoseisokit. Hyödynnämme ja kierrätämme vet-

tä mahdollisimman tehokkaasti prosesseissamme 

ja etsimme aktiivisesti uusia kohteita, joissa vesi-

kiertoa voidaan tehostaa entisestään. 

Sahojen tuotantoprosessissa jätevettä syntyy ni-

mellisiä määriä, ja ne käsitellään kunnallisissa 

jätevedenpuhdistamoissa.

Löydät lisätietoa ympäristösuorituskyvyn tunnuslukujen 
viiden vuoden kehityksestä raportin sivulta 28.

Eri käsitteiden selitteet löydät raportin sivulta 33.

Taulukoiden tiedot on varmennettu Metsä Groupin vuoden 2022 kestävän kehityksen raportin varmennuksen yhteydessä.
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Päästöt ilmaan

Kestävän kehityksen tavoitteenamme on fossiilit-

tomat tehtaat vuoteen 2030 mennessä. Jo nykyisin 

tuotannossamme käytetyistä polttoaineista valtaosa 

on biopohjaisia, ja niistä suurin osa on tuotannon sivu-

virtoja. Hyödynnämme energiana esimerkiksi kuoren, 

sellunvalmistusprosessissa syntyvän  mustalipeän 

sekä sahatavaratuotannossa syntyvän sahanpurun.

 

Hyödyntämällä prosessissa syntyvät sivuvirrat mah-

dollisimman tarkasti paranamme tuotantolaitostem-

me resurssi-, energia- ja ympäristötehokkuutta. 

*) Energiantuotanto-yksikkö (ent. Äänevoima Oy) tuottaa energiaa Äänekosken integraatille (poislukien biotuotetehdas) 
ja kaukolämpöä Äänekosken kaupungille. Yksikkö liitettiin osaksi Metsä Fibreä vuonna 2019. 

Sellutehtaat

Sahat

Yhteensä

Taulukoiden tiedot on varmennettu Metsä Groupin vuoden 2022 kestävän kehityksen raportin varmennuksen yhteydessä.
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Jäte

Tavoitteenamme on, että tuotannon sivuvirrat hyö-

dynnetään vuoteen 2030 mennessä 100-prosent-

tisesti eikä tuotannostamme synny kaatopaikalle 

meneviä jätteitä. Jo nyt erittäin suuri osa tuotannon 

sivuvirroista pystytään hyödyntämään erilaisina 

sivutuotteina ja energiana. Tällä hetkellä sellupro-

sessissa syntyvä viherlipeäsakka on ainoa jae, jolle 

ei vielä ole selkeää hyötykäyttöä. Etsimme sille ak-

tiivisesti käyttökohteita ja aiheen tiimoilta on käyn-

nissä tutkimusprojekteja.

Sellutehtaat

Sahat

Yhteensä

Taulukoiden tiedot on varmennettu Metsä Groupin vuoden 2022 kestävän kehityksen raportin varmennuksen yhteydessä.
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Energia

Metsä Fibren tehtaiden sähköenergian omavarai-

suusaste on yhteensä 176 % ja olemme merkittä-

vä biosähkön tuottaja. Vuonna 2022 Metsä Fibren 

osuus Suomessa uusiutuvista energialähteistä tuo-

tetusta sähköstä oli 8,4 % ja uusiutuvasta energi-

asta osuutemme oli 11 %. Oman tuotannon lisäksi 

tuottamaamme bioenergiaa lähtee sähkönä verk-

koon sekä kaukolämpönä lähiyhteisöille.

Bioenergian osuuden lisäämisen rinnalla keskitym-

me energiatehokkuuteen ja fossiilisten polttoainei-

den korvaamiseen uusiutuvilla. Tuotantolaitostem-

me energiatehokkuuden parantaminen on keskeinen 

osa tuotantoon kohdistuvissa investoinneissamme.

Sellutehtaat

Sahat

Yhteensä

Taulukoiden tiedot on varmennettu Metsä Groupin vuoden 2022 kestävän kehityksen raportin varmennuksen yhteydessä.
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Jatkuva 
parantaminen

Ympäristösuorituskyvyn 

kehittäminen on 

pitkäjänteistä työtä 

Metsä Fibre on sitoutunut edistämään toiminnal-

laan vastuullista, hiilineutraalia ja resurssiviisasta 

toimintaa. Puhdas vesi, kiertotalous ja ilmaston-

muutoksen torjuminen ovat asioita, joihin haluam-

me osaltamme tuoda ratkaisuja.

Tehtaiden toimintasuunnitelmiin vuosittain kirja-

tut tavoitteet ja niiden mukaiset toimenpiteet vie-

vät toimintaa eteenpäin Metsä Fibren kestävän ke-

hityksen 2030 tavoitteiden mukaisesti. Keskeiset 

tavoitteet liittyvät fossiilisten hiilidioksidipäästöjen 

vähentämiseen sekä prosessiveden ja kaatopaikal-

le loppusijoitetun jätteen määrän vähentämiseen. 

Suunnitelmallisesti kohti 2030 
tavoitteita

Metsä Fibre on asettanut kunnianhimoiset tavoit-

teet tuotannossa käytettävän prosessiveden vä-

hentämiseksi. Toteutetut kehitystoimenpiteet 

vievät suoristuskykyä haluttuun suuntaan ja pro-

sessiveden määrä tuotettua sellutonnia kohti vä-

heni 2022 kolmatta vuotta peräkkäin. Keskeiset 

toimenpiteet prosessiveden vähentämiseksi ovat 

liittyneet mm. osastojen rajapintojen välisen vesi-

taseen hallinnan parantamiseen ja sekundäärivesi-

jakeiden entistä parempaan hyödyntämiseen. 

Tavoitteena on tuotannon sivuvirtojen täysi-

määräinen hyötykäyttö, jotta kaatopaikalle lop-

pusijoitetun jätteen määrä on nolla vuoteen 

2030 mennessä. Merkittävin yksittäinen jae, jo-

ka nykyisin edelleen loppusijoitetaan kaatopai-

kalle, on soodasakka. Sen koostumusta ja vaih-

toehtoisia käyttökohteita on tutkittu pitkään 

yhteistyökumppaneiden kanssa, mutta läpimurtoa 

uusien hyödyntämiskohteiden osalta ei ole vielä 

saavutettu. Kaatopaikalle loppusijoitetun prosessi-

jätteen määrää tuotettua sellutonnia kohti saatiin 

kuitenkin vähennettyä tavoitteen mukaisesti vuon-

na 2022. Osa soodasakasta hyödynnettiin maan-

rakentamisessa korvaamaan neitseellisiä mate-

riaaleja. Kehitystyö uusien hyötykäyttökohteiden 

löytämiseksi jatkuu edelleen. 

Koko Metsä Groupin tavoitteena on fossiilittomat 

tehtaat vuoteen 2030 mennessä, ja etenemme 

suunnitelmallisesti kohti tavoitetta. Jo nyt pääosa 

Metsä Fibren tuotannossaan käyttämistä poltto-

aineista on biopolttoaineita, ja maakaasun saata-

vuuteen liittyvät haasteet korostivat vuonna 2022 

tarvetta irtautua fossiilista polttoaineista. Tä-

mä tarkoitti selvityksiä korvaavista polttoaineis-

ta, niiden saatavuudesta, teknisistä muutostar-

peista sekä niihin liittyviä viranomaismenettelyitä. 

Vuoden aikana Joutsenon sellutehtaalla toteu-

tettiin toimenpiteitä maakaasusta luopumisek-

si. Myös Kemin uuden biotuotetehtaan rakenta-

minen vie Metsä Fibreä vahvasti kohti asetettuja 

fossiilittomuustavoitteita.

Ennakoiva ympäristötyö osana 
päivittäistä toimintaa 

Teemme päivittäin aktiivista ennakoivaa ympäris-

tötyötä ja minimoimme näin vaikutukset ympäris-

töön. Luotettavat prosessi- ja päästömittaukset 

luovat perustan päivittäiselle tuotannon ohjaami-

selle ja ympäristösuorituskyvyn seurannalle. Teh-

taidemme laboratorioissa tehdään useita satoja 

analyysejä ja laadunvarmistusmittauksia mittalai-

teiden ja analysaattoreiden luotettavuuden var-

mistamiseksi. Lisäksi ulkopuoliset asiantuntijat 

tekevät tehdaspaikkakunnillamme kattavaa tark-

kailua vesistö-, ilmanlaatu- ja meluvaikutuksiin 
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liittyen. Mittausten ohella tärkeä rooli on myös 

henkilöstömme tekemillä kenttäkierroksilla ja ym-

päristöhavainnoilla, sillä niiden avulla voimme rea-

goida poikkeamiin mahdollisimman varhaisessa 

vaiheessa. 

Vuonna 2022 yhtiön toiminta poikkesi ympäristö-

luvan raja-arvoista yhdeksän kertaa. Poikkeustilan-

teet koskivat Äänekoskella laimeiden hajukaasujen 

käsittelyä, biokaasulaitokselta ilmaan johdettavaa 

hajupitoisuutta sekä vedenjuoksutusta. Kemissä 

raja-arvo ylittyi soodakattilalta ilmaan johdetta-

vien typenoksidien sekä klooridioksidilaitokselta il-

maan johdettavan kokonaisklooripitoisuuden osal-

ta. Joutsenossa laimeiden  hajukaasujen käsittely 

alitti luvanmukaisen käsittelyasteen ja raja-arvo 

klooridioksidilaitokselta ilmaan johdettavalle koko-

naisklooripitoisuudelle ylittyi. Lisäksi Joutsenossa 

ylittyi raja-arvo vesistöön johdettavan kiintoaineen 

ja fosforin osalta.  

Vuoden 2022 aikana kaikilla sellutehtailla ja sa-

hoilla otetiin käyttöön uusi HSEQ-järjestelmä mm. 

ennakoivan ympäristötyön kirjausten osalta. Uusi 

järjestelmä mahdollistaa entistä tarkemman kir-

jaamisen ja analysoinnin.

Yhteistyötä sidosryhmien ja 
kumppaneiden kanssa 

Teemme aktiivista ja avointa yhteistyötä eri si-

dosryhmiemme kanssa. Esimerkiksi Kemin bio-

tuotetehdasprojektiin liittyen olemme järjestäneet 

useita avoimia yleisötilaisuuksia ja sidosryhmäta-

paamisia, joissa olemme kertoneet projektin etene-

misestä ja uudesta tehtaasta.

Teemme aktiivista kehitysyhteistyötä myös esi-

merkiksi laitetoimittajien, tutkimuslaitosten ja 

kumppaniyritysten kanssa. Tulevaisuuden ratkai-

sut edellyttävät meiltä laajaa osaamista, eri liike-

toimintarajat ylittävää yhteistyötä ja yhteistyö-

verkostoja eri toimijoiden kanssa. Vastuullisuus 

ja toimintamme jatkuva parantaminen luovat 

sekä lisäarvoa yhteiskuntaan että kilpailuetua 

asiakkaillemme.
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Lue lisää

Tavoitteena nolla tapaturmaa

Metsä Fibren, kuten koko Metsä Groupin, 
tavoitteena on ennaltaehkäistä kaikki ta-
paturmat. Haluamme varmistaa, että jo-
kainen metsäfibreläinen sekä kumppa-
niyritystemme työntekijät lähtevät töistä 
terveenä kotiin.

Ennakoivaa ympäristötyötä 
joka päivä

Ympäristövaikutusten tarkkailu on tär-
keä osa Metsä Fibren tehtaiden toimin-
taa. Työtä tehdään tiiviissä yhteistyös-
sä asiantuntijayritysten ja viranomaisten 
kanssa.

Nemus Futurum esittelee 
vastuullista metsänhoitoa

Metsä Groupin esittelykohde Nemus Fu-
turum avaa lisätyllä todellisuudella täy-
dennetyn näkymän suomalaiseen met-
säluontoon ja kestävään metsänhoitoon.

Metsä Fibre mukana 
turvaamassa koulutietä 

Metsä Fibre haluaa osaltaan edistää lii-
kenneturvallisuutta tuotantolaitospaik-
kakunnillaan, ja yhtiö toteuttaa vuo-
sittain alakouluikäisille suunnattua 
liikenneturvallisuuskampanjaa. 

Sidosryhmäyhteistyötä 
vastuullisessa puunhankinnassa

Metsä Fibre, Ahlstrom-Munksjö ja 3M jat-
kavat Earthworm Foundationin avustuk-
sella tiivistä yhteistyötä vastuullisessa 
puunhankinnassa. Vuonna 2019 alkanut 
kumppanuus on keskittynyt pääasiassa 
vastuulliseen puunhankintaan arvoket-
jussa metsistä lopputuotteisiin. 

Sellutehtaiden energiaylioma-
varaisuus mahdollistamassa 
fossiilitonta tulevaisuutta

Sellunvalmistuksen yhteydessä syntyy 
merkittävä osa Suomen uusiutuvasta 
energiasta, kun puuaineksesta ja keitto-
kemikaaleista muodostuva mustalipeä 
poltetaan soodakattilassa.



Kemi

Äänekoski

Vilppula

JoutsenoRenkoRauma

Merikarvia

Lappeenranta

Rengon saha
• 69 henkilöä
• Kapasiteetti 320 000 m3 

kuusisahatavaraa
• Sertifioidun puun osuus 96 %
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Toimintamme tavoitteena on kestävä erinomaisuus. Sen 
saavuttaminen edellyttää ensiluokkaista työturvallisuutta ja 
tavoitteenamme onkin nolla tapaturmaa kaikissa toimipaikoissa. 
Metsä Fibressä turvallisuus on osa ammattitaitoa, ja aktiivinen 
ennakoiva turvallisuustyö on osa jokapäiväistä toimintaamme. 
Panostamme henkilöstön ammattitaidon jatkuvaan 
kehittämiseen niin työssäoppimisen kuin koulutustenkin kautta, 
ja tarjoamme vuosittain kymmenille nuorille kesätyötä sekä 
useita oppisopimuspaikkoja tienä metsäteollisuuden osaajaksi.

Metsä Fibrellä työskentelee 1 630 ammattilaista. 

Olemme merkittävä työllistäjä myös välillisesti, sil-

lä jokainen työpaikka suomalaisessa metsäteolli-

suudessa luo välillisesti kolme muuta työpaikkaa. 

Metsä Fibre on johtava biotuotteiden ja bioenergi-

an tuottaja. Tuotamme sellua ja muita biotuottei-

ta sekä bioenergiaa neljällä tehtaalla Suomessa. 

Sahatavaratuotteita valmistamme viidellä sahalla 

Suomessa.

HENKILÖSTÖ

Joutsenon sellutehdas
• 172 henkilöä
• Kapasiteetti 690 000 tonnia 

valkaistua havusellua
• Sertifioidun puun osuus 91 %
• Sähköenergian omavaraisuus 164 %

Äänekosken biotuotetehdas
• 242 henkilöä
• Kapasiteetti 1,3 milj. tonnia 

valkaistua havu- ja koivusellua
• Sertifioidun puun osuus 91%
• Sähköenergian omavaraisuus 212 %

Merikarvian saha
• 66 henkilöä
• Kapasiteetti 220 000 m3 

mäntysahatavaraa
• Sertifioidun puun osuus 97 %

Kemin sellutehdas
• 250 henkilöä
• Kapasiteetti 620 000 tonnia 

valkaistua havu- ja koivusellua
• Sertifioidun puun osuus 95 %
• Sähköenergian omavaraisuus 142 %

Rauman saha
• 90 henkilöä
• Kapasiteetti 750 000 m3 

kuusisahatavaraa
• Sertifioidun puun osuus 100 %

Rauman sellutehdas
• 155 henkilöä
• Kapasiteetti 650 000 tonnia 

valkaistua havusellua
• Sertifioidun puun osuus 83 %
• Sähköenergian omavaraisuus 153%

Lappeenrannan saha
• 66 henkilöä
• Kapasiteetti 250 000 m3 

mäntysahatavaraa
• Sertifioidun puun osuus 97 %

Vilppulan saha
• 98 henkilöä
• Kapasiteetti 535 000 m3 

kuusisahatavaraa
• Sertifioidun puun osuus 96 %

* Venäjällä sijaitsevan Svirin sahan 
    toiminta on keskeytetty
** Henkilöstömäärät 1.1.2023
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Turvallisuus ja 
työhyvinvointi

Työturvallisuus

Turvallisuus on meille ensiarvoisen tärkeä asia kaikes-

sa toiminnassamme ja meillä turvallinen työpaikka on 

jokaisen oikeus. Tavoitteenamme on nolla tapatur-

maa ja haluamme varmistaa, että jokainen metsäfib-

reläinen sekä kumppaniyritystemme työntekijät läh-

tevät töistä terveenä kotiin. Meillä turvallisuus on osa 

ammattitaitoa.

Turvallisuusjohtamisessa avainasemassa ovat aktiivi-

nen ennakoiva turvallisuustyö, riskien tunnistaminen 

ja arviointi, ei-turvalliseen työskentelyyn puuttumi-

nen sekä koko henkilöstön sitoutuminen. Esimerkke-

jä päivittäisestä ennakoivasta turvallisuustyöstä ovat 

tehtailla ja sahoilla säännöllisesti pidettävät turvavar-

tit ja turvallisuuskierrokset sekä aktiivisesti toteutetut 

turvahavainnot. Raportoimme ja tutkimme kaikki työ-

tapaturmat ja jaamme tutkinnoista saadut opit myös 

eri tehtaidemme kesken, jotta vastaavat tapaturmat 

voidaan välttää tulevaisuudessa.

Teemme pitkäjänteistä työtä työturvallisuuden pa-

rantamiseksi ja vaadimme työturvallisuusosaamista 

myös toimittajiltamme ja kumppaneiltamme. Pereh-

dytämme jokaisen työntekijämme ja tehtaillamme 

töitä tekevät kumppaniyritykset turvallisiin työtapoi-

hin ja tehdasalueella työskenteleminen edellyttää tur-

vallisuusperehdytyksen suorittamista.

Työhyvinvointi

Toimintamme perustana on jatkuva parantami-

nen. Se luo mahdollisuuksia osaamisen kasvatta-

miseen ja uusien vahvuuksien löytämiseen. Työn-

antajana meitä ohjaavat useat toimintapolitiikat 

sekä eettiset toimintaperiaatteet (Code of Con-

duct), joiden noudattamista edellytämme jokaisel-

ta metsäfibreläiseltä.  

Meillä erinomainen johtaminen on innostavaa, ta-

voitteellista, vaativaa ja oikeudenmukaista. Vuo-

sittainen henkilökohtainen kehityskeskustelu 

on jokaisen oikeus. Työntekijöiden kehittymis-

tä tuemme työssä oppimisella, koulutuksilla ja 

työnkierrolla.

Työhyvinvoinnin ja työkyvyn edistäminen ja ylläpi-

täminen perustuvat ennakoivaan toimintaan. Käy-

tössämme on varhaisen tuen, työkyvyn arvioinnin 

ja henkilökohtaisen työkykysuunnitelman sisältä-

vä malli. 

Vuonna 2021 yhtiössä toteutettiin henkilöstötut-

kimus, jonka avulla mitataan työyhteisön valmiut-

ta toteuttaa yhtiön strategiaa sekä kartoitetaan 

keskeisiä kehityskohteita. Säännöllisesti toteute-

tun henkilöstötutkimuksen pohjalta tunnistetuille 

kehityskohteille määritetään kehitystoimenpiteet, 

joiden toteutumista seuraamme systemaattisesti.
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Vastuullinen yrityskulttuuri

Vuonna 2022 Metsä Groupissa toteutettiin toista ker-

taa eettisyysbarometri, jonka avulla selvitetään, mi-

ten henkilöstö kokee yhtiön eettisten toimintaperiaat-

teiden (Code of Conduct) toteutuvan käytännössä. 

Vastuullinen yrityskulttuuri, jota eettisyysbarometrillä 

mitataan, on yksi Metsä Groupin kestävän kehityksen 

2030 strategisia tavoitteita. Asetettu tavoite baro-

metrin tuloksena syntyvälle eettisyysindeksille on 

100 % vuoteen 2030 mennessä. Vuonna 2022 tutki-

muksen tulos oli Metsä Fibrellä 83,4 %. Eettisyysba-

rometri toteutetaan vuorovuosin henkilöstötutkimuk-

sen kanssa.
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Me metsäfibreläiset 

Olemme Metsä Fibrellä ylpeitä juuristamme ja vah-

vasta osaamisestamme. Teemme töitä metsäte-

ollisuuden näköalapaikalla ja kehitämme kestäviä 

ratkaisuja tulevaisuuden tarpeisiin. Yhdessä toteu-

tamme Metsä Fibren strategiaa matkallamme koh-

ti pysyvää erinomaisuutta.

Tuotteittemme korkea laatu perustuu työnteki-

jöidemme vahvaan osaamiseen. Panostamme 

osaamisen jatkuvaan kehittämiseen sekä työssä-

oppimisen että koulutusten kautta. Kehitämme, 

valmistamme ja toimitamme tuotteita ja palvelui-

ta, jotka vastaavat asiakkaittemme tarpeisiin. Meil-

lä on tavoitteena vahva innovaatiokulttuuri ja voit-

taja-asenne, ja kiinnitämme työssämme erityistä 

huomiota työturvallisuuteen, vastuullisuuteen ja 

kestävään kehitykseen.

Työtämme ohjaavat Metsä Groupin arvot: luotetta-

vuus, yhteistyö, vastuullinen tuloksenteko ja uudis-

tuminen. Kehitämme toimintaamme yhteistyössä 

sidosryhmiemme kanssa.

*) Metsä Fibren henkilöstömäärä kasvoi 1.1.2023, kun yhtiö liitti tuotantolaitostensa kunnossapidon toiminnot osaksi omaa organisaa-
tiotaan. Järjestelyyn liittyen yhteensä noin 350 henkilöä siirtyi liikkeenluovutuksella Botnia Mill Serviceltä Metsä Fibren palvelukseen.

**) Eettisyysbarometri toteutetaan vuorovuosin henkilöstötutkimuksen kanssa.
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Lue lisää

Tehtaan vauhti suunnitellaan 
yhdessä

Metsä Fibren tehtailla on käytäntönä päivit-
täinen aamupalaveri, jossa muodostetaan 
kokonaiskuva tehtaan tilanteesta. Aamu-
palaveriin osallistuu laajasti henkilöstöä se-
kä osa kumppaneista. Palaverit ovat tärkeä 
osa johtamista.

Turvallisuuden takaaminen 
on yhteinen asia

Kemin biotuotetehdasprojektin turvalli-
suuspäällikkö Jenni Veijola korostaa yh-
teistyön merkitystä turvallisen yhtei-
sen työmaan luomisessa. Turvallinen ja 
hyvin suunniteltu työmaa toimii myös 
tehokkaasti.

Tiedonvaihto on tärkeää

Kemiin rakennettavan biotuotetehtaan 
logistiikkajohtaja Pasi Pulkkinen odot-
taa innolla projektin suurinta kohokoh-
taa, aikaa jolloin uusi biotuotetehdas 
käynnistyy. 

Tuotannon suunnittelua pitkän 
kokemuksen tuomalla 
varmuudella

Timo Tuomela on työskennellyt tuotan-
nonsuunnittelijana jo 20 vuoden ajan. 
Vuoden 2022 alussa hän siirtyi Metsä Fib-
ren Merikarvian sahalta Rauman sahalle, 
jossa hän suunnittelee 750 000 kuution 
sahatavaratuotantoa. Kiinnostus puuta 
kohtaan on säilynyt vuosikymmenestä 
toiseen.

Selluosaajana Singaporessa

Mikael Engman työskentelee Metsä Fib-
ren teknisen asiakaspalvelun päällikkö-
nä Kaakkois-Aasiassa. Hänellä on pit-
kä ja monipuolinen kokemus sellualalta. 
Työssään hän auttaa aasialaisia asiakkai-
ta saamaan suomalaisesta sellusta par-
haan hyödyn.

Konkari uusien tukena

Jari Hyvösellä on lähes 30 vuoden ko-
kemus levy- ja saha-alalta. Nykyisessä 
työssään projekti-insinöörinä hän tukee 
Rauman sahan operaattoreita työssä op-
pimisessa ja tutkinnon suorittamisessa. 
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Liikevaihto (milj. €)

Investoinnit (milj. €)

Omavaraisuusaste (%)

Vertailukelpoinen liiketulos (milj. €)

Sijoitetun pääoman tuotto (%)

Nettovelkaantumisaste (%)

Talous

Avaintunnuslukujen  
viiden vuoden kehitys 
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Puunkäyttö (milj. m³)

Kestävä kehitys

Vesipäästöt

Prosessiveden käyttö (1 000 m³)

Hankitun puun sertifiointiaste (%)

Kiintoaine (tn)

Sellun tuotanto (1 000 tonnia) Sahatavaran tuotanto (1 000 m³)
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Kemiallinen hapenkulutus COD (tn) Biologinen hapenkulutus BOD (tn)

Fosfori P (tn) Typpi N (tn)

AOX (tn)



Metsä Fibren vuosikatsaus 2022

31

Rikkidioksidi SO2 (tn)

CO2 fossiilinen (1 000 tn)

Päästöt ilmaan 

Jäte

Hiukkaset (tn)

Kaatopaikkajäte (tn)

NOX NO2 (tn)

CO2 biopolttoaine (1 000 tn)

TRS S (tn)

Vaaralliset jätteet (tn)
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Puupohjaisten polttoaineiden käyttö 
(GWh)

Ostettu sähkö (GWh)

Energia 

Henkilöstö

Tapaturmataajuus LTA1
Kaikki poissaoloon johtaneet tapaturmat miljoonaa 

työtuntia kohden

Sairauspoissaolot  
(% teoreettisesta työajasta)

Tapaturmataajuus TRIF
Lääkinnällistä hoitoa vaativat tapaturmat miljoonaa 

työtuntia kohden

Työtapaturmista johtuneet poissaolot 
(% teoreettisesta työajasta)

Fossiilisten polttoaineiden käyttö 
(GWh)

Ostettu lämpö (GWh)
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Sanasto

AOX
AOX on peräisin klooridioksidivalkaisusta ja 

se kuvaa eloperäisiin yhdisteisiin sitoutuneita 

orgaanisia klooriyhdisteitä.

Biologinen hapenkulutus BOD
Hapen määrä, jonka jäteveden hajoaminen 

vesistössä kuluttaa. BOD-luku antaa 

käsityksen siitä, kuinka paljon jätevesissä on 

helposti hajoavaa eloperäistä ainesta.

CO2 biopolttoaine
Biopolttoaineiden, kuten puuperäisten

polttoaineiden poltossa syntyvät

hiilidioksidipäästöt.

CO2 fossiilinen
Fossiilisia hiilidioksidipäästöjä syntyy

fossiilisten polttoaineiden, kuten raskaan

polttoöljyn, poltossa.

Fosfori P
Vesistön ravinnekuormitus, jolla on merkitystä 

vesistön rehevöitymisen kannalta.

Hiukkaset
Palamisessa syntyviä hiukkasia, joilla on

vaikutusta ilmanlaatuun.

Kemiallinen hapenkulutus COD
Arvo, jonka avulla seurataan käsitellyn 

jäteveden laatua ja orgaanista kuormitusta 

vesistöön. COD kuvastaa jätevedessä 

olevien sekä nopeasti että hitaasti hajoavien 

eloperäisten aineiden yhteismäärää.

NOX NO2

Palamisessa syntyviä typen oksideja, joilla on

merkitystä ilmanlaatuun.

Rikkidioksidi SO2

Palamisessa syntyviä yhdisteitä, joilla on 

merkitystä ilman laatuun.

TRS S
Sellun valmistuksessa syntyviä pelkistyneitä 

rikkiyhdisteitä, jotka häiriötilanteissa voivat 

aiheuttaa hajuhaittoja. Normaalitilanteessa 

yhdisteet otetaan talteen ja käsitellään.

Typpi N
Vesistön ravinnekuormitus, jolla on merkitystä

vesistön rehevöitymisen kannalta.
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