METSÄTEOLLISUUDEN
VASTUULLISUUS
SITOUMUKSET 2025

KESTÄVÄN TALOUDEN JA
HYVINVOINNIN EDISTÄJÄ

1

Edistämme kestävää taloutta ja hyvinvoinnin
kasvua luomalla arvonlisää, maksamalla veroja ja
työllistämällä ihmisiä eri puolella Suomea suoraan ja
arvoketjumme kautta.

2

Tarjoamme uusiutuvasta raaka-aineesta valmistettuja, turvallisia ja ekologisesti kestäviä
tuotteita. Kehitämme nykyisiä tuotteitamme ja toimintatapojamme, ja luomme uusia innovaatioita, joissa
puuta käytetään yhä monipuolisemmin ihmisten ja
yhteiskunnan hyväksi.

3

Toimimme yhtä vastuullisesti kansallisesti ja
kansainvälisesti sekä huolehdimme hankintaketjujemme vastuullisuudesta.

VASTUULLINEN TYÖNANTAJA

4

Teemme jatkuvaa työtä työturvallisuuden kehittämiseksi tavoitteenamme tapaturmattomat
työpaikat.

5
6

Pidämme huolta henkilöstön työhyvinvoinnista ja
osaamisen kehittämisestä.

Tunnistamme yhteiskunnassa tapahtuvat
muutokset ja tarjoamme erilaisia väyliä alalle
työllistymiseen. Edistämme oppisopimuskoulutusta
sekä nuorten työllistymistä tarjoamalla monipuolisia
kesätyö- ja harjoittelumahdollisuuksia.

METSIEN KESTÄVÄN KÄYTÖN JA
MONIMUOTOISUUDEN EDISTÄJÄ

7

Varmistamme käyttämämme puun alkuperän ja
sen laillisuuden. Edistämme metsäsertifiointijärjestelmien käyttöä. Tavoitteenamme on, että metsäteollisuuden käyttämästä puusta ja kuidusta vähintään
90 prosenttia on sertifioitua vuonna 2025.

8

Edistämme talousmetsien luonnonhoitoa sekä
metsien ja soiden vapaaehtoista suojelua tavoitteenamme kääntää metsälajien uhanalaistumiskehitys
laskuun.

9

Sitoudumme omassa toiminnassamme vähentämään metsätalouden vesistövaikutuksia ja
edistämme keinoja, joilla metsien hoitoon ja käyttöön
liittyvä vesistökuormitus pienenee.

ILMASTONMUUTOKSEN HILLITSIJÄ

10

Edesautamme siirtymistä hiilineutraaliin
yhteiskuntaan tarjoamalla ilmastomyönteisiä
tuotteita ja tukemalla Pariisin ilmastosopimuksen
tavoitteiden saavuttamista.

11

Lisäämme uusiutuvan energian tuotannon
osuutta osana kehittyvää metsäteollisuutta.
Tavoitteenamme on, että uusiutuvan energian osuus
metsäteollisuuden energiantuotannossa on 90 prosenttia vuoteen 2025 mennessä.

12

Sitoudumme energiatehokkuuden jatkuvaan
parantamiseen.

KESTÄVÄN TUOTANNON JA
KIERTOTALOUDEN TOTEUTTAJA

13

Jatkamme veden käytön tehokkuuden
parantamista sekä vesistökuormituksen
systemaattista vähentämistä. Tavoitteenamme on
vähentää tuotantolaitosten ravinnepäästöjä 15 prosenttia tuotantotonnia kohti vuoteen 2025 mennessä.
(vertailuvuosi 2016)

14

Sitoudumme materiaalitehokkuuden parantamiseen ja edistämme ravinteiden kierrätystä. Kehitämme ratkaisuja sivuvirtojen jalostusarvon
kasvattamiseen muun muassa teollisten symbioosien
avulla.

YHTEISTYÖLLÄ VASTUULLISEMPI TOIMIJA

15

Viestimme avoimesti ympäristö- ja vastuullisuusasioista ja käymme aktiivista vuoropuhelua keskeisten sidosryhmiemme kanssa.

16

Edistämme kestävää kehitystä yhteiskunnassa
toteuttamalla kumppaneidemme kanssa vastuullisuushankkeita ja tekemällä yhteistyötä paikallisyhteisöjen kanssa.

17

Edesautamme YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista.
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