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Luomme arvoa ja mahdollisuuksia ilman
fossiilisia raaka-aineita
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Vastuulliset
toiminnot ja 

arvoketju

Innovaatiot

Kiertotalous

Huippu-
suorituksiin 

yltävä 
henkilöstö

Kestävät ja turvalliset ratkaisut
maailmanlaajuiseen kuluttajakysyntään

Kestävä metsänhoito

Ilmastoteot
2020

2030

A FUTURE BEYOND FOSSILS
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Hankimme puuta ja hoidamme metsiä
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Ostamme yli 20 Mm3 vuodessa 
tukkeja ja kuitupuuta UPM:n tehtaille

• 50 % yksityisiltä metsänomistajilta

• 30 % toimituskauppakumppaneilta

• 10 % yhtiön metsistä

• 10 % tuontipuuta.

Hoidossamme on

• 515 000 hehtaaria UPM:n omistamia metsiä

• yli miljoona hehtaaria yksityismetsiä.

UPM Metsän
toiminta-alue
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Huolehdimme koko arvoketjusta
puuntaimista tehtaalle

Joroinen
työllistää noin 40 
henkilöä

Yli 50 000 ha 
metsänhoitotöitä
UPM Silvesta ja 
UPM Metsä           
-franchisingketju

Noin 25 000 
puukauppasopimusta
yksityismetsänomis-
tajien kanssa vuosittain

Noin 40 yrittäjää
Hakkuu, lähikuljetus
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Taimitarha ja 
omat metsät

450 metsäammattilaista, 120 toimipistettä, yli 300 yrittäjän verkosto työllistää noin 2 000 henkilöä

Metsänhoito Puun korjuu

12 laitosta
Suomessa
Chudovon ja
Otepään
vaneritehtaat

Tehtaat ja 
biovoima-
laitokset

Noin 70 yrittäjää
Autolla, junalla, 
uittaen

LogistiikkaPuukauppa

11.10.2021

Metsäomaisuus 
Suomessa 
515 000 ha
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Yhtiön politiikat ja vaatimukset ovat osa sopimuksia

• UPM:n politiikoista johdettavat vaatimukset ovat osa sopimuksia
• UPM:n toimintaohje toimittajille ja kolmansille osapuolille on 

globaali vaatimustaso ja sen noudattamista edellytetään kaikilta
kumppaneiltamme

• Varmistamme, että kaikki käyttämämme kuitu on vastuullisesti
hankittua

• https://www.youtube.com/watch?v=azpI8chESiM
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Noudatamme tiukkoja periaatteita
metsänhoidossa ja puunhankinnassa

100% 
jäljitettävyys
kolmannen
osapuolen

todentamana

Metsien moni-
muotoisuuden
säilyttäminen

Metsänomistajien
arvot ja arvostukset

FSC®-

ja PEFC™
-sertifioinnit

(FSC®-C109750

Yksityisetkohtaiset
lakivaatimukset

11.10.2021 7



|  © UPM

Ympäristövaatimukset

• Työn suorittajan ammattitaito ja pätevyys
• Työsuoritteen valvonta
• Kaluston ja laitteiden kunto
• Ilmoitusvelvollisuus vahingoista ja virheistä
• Hyvä metsänhoito ja metsäsertifiointi
• Ympäristön- ja luonnonsuojelu

– Roskaamis- ja pilaamiskielto
– Ympäristöä pilaavien aineiden varastointi ja käsittely

• Edellytämme vastuullista toimintaa läpi
hankintaketjumme
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Yhteistyö edellyttää molempia osapuolia hyödyttävää 
suhdetta
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 Vaikka markkinat heiluvat, pyrimme tasaiseen ja ennakoituun työmäärään
 Toimimme yhden luukun periaatteella, jokaisella yrityksellä on oma kontaktihenkilö
 Annamme yritykselle tilaa kehittää omaa toimintaansa
 Pyrimme kehittämään omaa toimintaamme jatkuvasti ja aktiivisesti




