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Positiivista vaikutusta vastuullisuudella

Miksi vastuullisuudella on merkitystä?

UPM:n fokuksessa

• Vaatimustenmukaisuus

• Vastuullinen toiminta ja arvoketju

• Kestävät ja turvalliset tuotteet

• Arvopohjainen johtaminen

Ilmastositoumuksemme
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Miksi vastuullisuudella 
on merkitystä? 
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Globaalit megatrendit lisäävät kysyntää

GLOBAALIT MEGATRENDIT

KYSYNTÄÄ TUKEVAT

KESTÄVÄT RATKAISUMME

KASVAVA 

KESKILUOKKA

RESURSSIEN

NIUKKUUS

ILMASTON-

MUUTOS

ELINTASON

NOUSU

MUUTTUVA

KULUTTAJA-

KÄYTTÄYTYMINEN

DIGITAILISAATIO JA

VERKKOKAUPPA

KAUPUNGISTUMINEN

JA LIIKKUVUUS

TIUKKENEVA

SÄÄNTELY

UUSIUTUVAT

RAAKA-AINEET

VÄHÄPÄÄSTÖINEN 

ENERGIA
KIERRÄTETTÄVYYS

ILMASTOPOSITIIVINEN 
METSÄNHOITO

PUHTAAMMAT 

LIIKENTEEN

POLTTOAINEET

4 |  © UPM



|  © UPM

YK kutsuu kaikki valtiot 

yhteistyöhön kestävän 

kehityksen tavoitteiden 

edistämiseksi. 
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Larry Fink, BlackRock - Kirje toimitusjohtajille 2021

Maailma menee kohti hiilineutraaliutta. Me BlackRockissa uskomme, että 

asiakkaidemme kannattaa olla muutoksen eturintamassa. Yrityksien on lähes 

mahdotonta suunnitella toimintaansa 30 vuotta eteenpäin, mutta meidän 

kaikkien on kuitenkin lähdettävä jo tänään rakentamaan tiekarttaa kohti 

hiilineutraaliutta.

Mitä enemmän yritys pystyy luomaan arvoa asiakkailleen, työntekijöilleen ja 

ympäröivälle yhteiskunnalle, sitä paremmin se pärjää kilpailussa ja tuottaa 

pitkäaikaista, kestävää tuottoa osakkailleen.

Lue lisää (EN):

https://www.blackrock.com/corporate/investor-relations/larry-fink-ceo-letter
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UPM:n fokuksessa 
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VASTUULLINEN
TAPAMME TOIMIA

8 |  © UPM8

Tavoitteemme ovat 

korkealla pyrkiessämme 

vastaamaan globaaleihin 

ilmastohaasteisiin. Luomme 

fossiilisista raaka-aineista 
riippumatonta tulevaisuutta.
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Biofore-strategia
ohjaa
uudistumistamme
biotalouden
edelläkävijänä

9

A FUTURE

BEYOND FOSSILS

KASVU
• Vastaamme megatrendeihin ja asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin

• Luomme uusia markkinoita ja mahdollistamme kestävät valinnat

KASVU

• Tehokas pääoman allokointi

• Liiketoiminnot, joissa on vahvat pitkän aikavälin kysynnän kasvunäkymät ja korkea kynnys tulla

markkinoille

Luota ja ole luotettava Tuloksia yhdessä Uudistu rohkeasti

ARVOT

TULOKSET
• Jatkuv a parantaminen

• Ketterä liiketoimintamalli

INNOVAATIOT
• Uutta liiketoimintaa ja kilpailuetua

• Biomateriaalit korv aamaan

f ossiilipohjaisia

VASTUULLISUUS
• Uusiutuv at ja kestäv ät ratkaisut

• Vastuulliset toiminnot ja arv oketju
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Biofore-strategia ohjaa vastuullisuustavoitteiden 
saavuttamista vuoteen 2030 mennessä

• Painopistealueet: taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristövastuu; tavoitteet ja 

avainmittarit arvioidaan vuosittain olennaisuusarvioinnissa.

• Vastuullisuustavoitteemme tukevat YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.

• Keskitymme vaikuttamaan ilmastonmuutoksen torjumiseen merkittävillä 

hiilidioksidipäästöjen vähennyksillä omissa toiminnoissamme ja tuotantoketjussamme 

sekä ilmastopositiivisella metsien ja maan käytöllä ja kestävää kehitystä edistävillä, 

ilmastopositiivisilla tuotteilla.
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Tavoitteet, joihin voimme vaikuttaa eniten, joko

minimoimalla negatiivisia vaikutuksiamme tai lisäämällä

positiivisia.

Biofore-strategia ohjaa vastuullisuustavoitteiden 
saavuttamista ja tukee YK:n kestävän kehityksen 
tavoitteiden toteuttamista
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Vastuulliset liiketoimintakäytännöt

• Uusiutuvat ja biohajoavat  
raaka-aineet ja 

kierrätettävät tuotteet
• Tuotevastuu

• Avoin ja läpinäkyvä tuote-
viestintä 

• Vastuulliset 

liiketoimintakäytännöt

• Arvot ja UPM:n toimintaohje 
(UPM Code of Conduct)

• Luotettava, uskottava ja 

läpinäkyvä raportointi

• Kiertotalous ja 
resurssitehokkuus

• Ilmastoratkaisut
• Vastuullinen veden käyttö

• Kestävä metsänhoito ja 
maankäyttö

• Ihmisoikeuksien 

kunnioittaminen 

• Turvallinen ja terveellinen 
työympäristö sekä 

henkilöstön työhyvinvointi
• Arvopohjainen ja innostava 

johtaminen
• Monimuotoinen ja mukaan 

ottava työympäristö

• Henkilöstön hyvät 
suoritukset ja jatkuva 

ammatillinen kehittyminen
• Paikallinen sitoutuminen

Vaatimustenmukaisuus
Vastuullinen toiminta 

ja arvoketju
Vastuulliset tuotteet Arvopohjainen johtaminen
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Vaatimustenmukaisuus
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Kansainvälisten sopimusten 
noudattaminen

• Vastuulliset liiketoimintatavat koko arvoketjussamme ja toimintamme 

lainmukaisuus

– YK:n Global Compact -aloitteen kymmenen periaatetta

– YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksiakoskevat ohjaavat periaatteet

– ILO:n julistus työelämänperusperiaatteista ja -oikeuksista

– OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille 
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Oikeita valintoja
UPM:n Toimintaohje (Code of Conduct) 

99 %
työntekijöistä on 

suorittanut UPM:n 

toimintaohjekoulutuksen
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|  © UPM

Vastuullinen liiketoiminta on kaiken perusta 

• UPM:n Toimintaohje (UPM Code of Conduct) ja Toimintaohje toimittajille ja 

kolmansille osapuolille (UPM Supplier and Third-Party Code) muodostavat 

perustan vastuulliselle liiketoiminnalle ja jatkuvalle parantamiselle. 

• Vastuullisuudesta vastaavat hallitus, johtajisto, liiketoiminnot ja funktiot. 

• Tuotantolaitoksillamme ja puunhankinnassamme on käytössä ympäristö-, 

laatu-, työterveys- ja -turvallisuusjärjestelmät, jotka on sertifioitu ISO 9001-, 
ISO 14001- ja OHSAS 18001- / ISO45001-standardien mukaan. 
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Läpinäkyvyys ja tehokkuus keskiössä 

|  © UPM

Tarjoamme kattavaa, kolmansien 

osapuolten varmentamaa 

ympäristötietoa liiketoimintamme 

kaikilta osa-alueilta konserni-, 
tehdas- ja tuotetasolla.

Sidosryhmämme saavat luotettavaa 

tietoa tuotteistamme 

ympäristömerkkien, tuoteselosteiden 
ja sertifioitujen toimintojemme kautta.
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Luotettavaa, uskottavaa ja läpinäkyvää 
raportointia
• Noudatamme Global Reporting Initiative (GRI) -

raportointiviitekehystä.

• Raportoimme yritysvastuuasiat osana vuosikertomustamme.

• Kaikki Euroopan, Uruguayn ja Kiinan sellu- ja 

paperitehtaamme on rekisteröity EU:n EMAS-asetukseen 

perustuvaan vapaaehtoiseen ympäristöjärjestelmään. 

Raportit sisältävät tietoa myös yhteiskunnallisista 

vaikutuksistamme.

• Mittaamme hiilidioksidipäästöjä yritys-, tuotantolaitos- ja 

tuotetasolla.

• Tarjoamme useimmista tuotteistamme tuoteselosteet ja 

ympäristötiedot.

1818 |  © UPM

https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx
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Vastuullinen toiminta ja 
arvoketju
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5,9 miljardin euron hankinnat 21 000 
toimittajalta ~80 maassa

Epäsuorat 
materiaalit 
ja palvelut

13 %
Logistiikka19 %
Energia8 %

Kuitu28 %
Raaka-aineet32 %
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Vastuullisen hankinnan periaatteemme

|  © UPM

Läpinäkyvät 

toimittajavaatimukset

Järjestelmälliset 

riskiarviot

Toimittajien 

jatkuva kehitys 

UPM:n 

Toimintaohje
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Toimittajavaatimukset

• UPM:n Toimintaohje ja käytännön opas 

toimittajille ja kolmansille osapuolille tukevat 

toimittajia päivittäisissä valinnoissa.

• Kategoriakohtaiset vaatimukset 

esimerkiksi puun, sellun ja kemikaalien 

toimittajille 

22

96 %
raaka-ainehankintojen 

arvosta toimittajilta, jotka 
ovat hyväksyneet UPM:n 
Toimintaohjeen 

toimittajille ja kolmansille 
osapuolille

84 %
hankintojen arvosta

toimittajilta, jotka ovat 
hyväksyneet UPM:n 
Toimintaohjeen 

toimittajille ja 
kolmansille 

osapuolille.
|  © UPM



|  © UPM

Toimittajien kestävän kehityksen riskien arviointi

Vastapuoliriskien seulonta

• SAP-järjestelmään integroitu 

seulontatyökalu valvoo kaikkia 
toimittajia 24/7

• Lainmukaisuuteen liittyvien riskien ja 
ympäristöön ja yhteiskuntaan 

liittyvän epäsuotuisan mediahuomion 
seuranta

Yksityiskohtaiset kyselyt

• Together for Sustainability -

aloitteen jäsenenä pääsy
Ecovadisinylläpitämiin 
kestävän kehityksen 

arviointeihin

• UPM:n omat kyselyt 
tietyissä kategorioissa

Korkean riskin toimittajien 

tunnistaminen

• Tunnistetaan toimittajat, joilla 
on toimintaa korkean riskin 
maissa, jotka tuottavat 

korkean riskin hyödykkeitä 
tai joiden arvoketju on 

monimutkainen
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Toimittajien kehitys – keskiössä auditoinnit

• UPM:n omat ja Together for Sustainability –aloitteen kautta tehtävät 

auditoinnit

• Kriteeristö kattaa ympäristöasiat, työolosuhteet, 

työterveyden ja -turvallisuuden ja hyvät liiketoimintatavat. 

Auditoinnin laajuus määritellään riskiperusteisesti. 

• Uruguayssa säännölliset urakoitsija-arvioinnit, joissa keskitytään 

turvallisuuteen ja työoloihin.
UPM:n toimittaja-

auditointien kriteerit 

ja ohjeet
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Vuoden 2020 tulokset

25

83 %
puukuidusta 

PEFC/FSC-
sertifioiduista 

metsistä

~290 ~117
toimittaja-

auditointia
Ecovadiksen

kautta

sisäistä tai 

ulkoista, paikan 
päällä tehtyä 
toimittaja-

auditointia 

~350
urakoitsija-

arviointia 
Uruguayssa
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Kokonaisvaltainen lähestymistapa 
kestävään metsätalouteen kaikkialla, missä 
toimimme

Kolmannen osapuolen todentama, sataprosenttinen puun jäljitettävyys

FSC- ja PEFC-sertifiointitavoite 100 % – kattavuus jo nyt 83 %

Täysimittainen metsänuudistus
• Istutamme vuosittain 50 miljoonaa uutta puuta, 100 puuta minuutissa

Ei metsäkatoa. Ei puuta sademetsistä.

Kestävän kehityksen mukaiset hakkuukäytännöt
Metsien kaikkien ekosysteemipalveluiden säilyttäminen
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Olemme sitoutuneet lisäämään luonnon 
monimuotoisuutta

• Olemme sitoutuneet lisäämään luonnon monimuotoisuutta omissa 

metsissämme Suomessa.

• Olemme analysoineet luonnonmetsien ja talousmetsien 

merkittävimpiä eroavaisuuksia ja tehneet niiden pohjalta 

toimintasuunnitelmia sekä kehittäneet metsäluonnon 
monimuotoisuutta mittaavia indikaattoreita.

• Indikaattoreita ovat: puulajit, metsän ikä, metsän rakenne, suojellut

alueet, arvokkaat elinympäristöt, elinympäristökunnostukset, 

laji- ja elinympäristökohtaiset hankkeet

ja indikaattorien kehitys.
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Olemme sitoutuneet lisäämään luonnon 
monimuotoisuutta

Olemme yksi ensimmäisistä yrityksistä 

maailmassa, joka on yhdistänyt 

valmiusluottonsa (RCF) marginaalin pitkän 

aikavälin biodiversiteetti- ja ilmastotavoitteisiin.
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Kiertotalousajattelu kaiken
keskiössä

• Innovoimme tapoja vähentää ja kerätä talteen

jätettä ja käyttää tähteitä ja sivuvirtoja.

• Hyödynnämme kierrätysmateriaaleja. 

• Teemme yhteistyötä eri teollisuudenalojen, 

tutkimuskeskusten ja yliopistojen kanssa. 

29

kiinteää 

jätettä 
kaatopaikalle 
vuoteen 2030

mennessä

89 % 0
prosessijätteestä 

kierrätetään tai 
kerätään talteen
(2020)

26 %
paperituotannon

kuituraaka-aineesta 
tulee kierrätyslähteistä
(2020)
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Vastuullinen vedenkäyttö

• Toiminta alueilla, joilla on riittävät vesivarat

• Asianmukaisten kierrätystekniikoiden käyttäminen

• Käytetyn veden puhdistaminen parhailla käytettävissä olevilla tekniikoilla (BAT)

• Vesivoimaloidemme vesistövaikutusten minimointi

• Vaikutusten minimoiminen ja veden saatavuuden varmistaminen kaikille

yhteistyössä paikallisten kumppanien kanssa

• Olemme allekirjoittaneet YK:n Global Compact CEO Water Mandate -aloitteen
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Vastuullinen vedenkäyttö

31

jäteveden 

puhdistuksessa 

käytetyistä 

ravinteista tulee 

kierrätyslähteistä

–10 % 28 %
keskivertotuotteen 

jäteveden määrän 

vähentyminen 

vuoden 2008 tasosta 

–33 %
keskivertotuotteen 

jätevesikuormituksen 

pienentyminen 

vuoden 2008 tasosta 

CDP:n AAA-listalla 
vastuullisen 

vedenkäytön
edistämisestä

merkittävin toimin
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Clean Run -konsepti:
Ympäristösuorituskyvyn jatkuva parantaminen kohti

nolla poikkeamaa -tavoitetta

32

Lupien, lainsäädännön 

vaatimusten ja 
vapaaehtoisten sitoumusten 

noudattaminen

Ympäristöarvioinnit

Valvonta ja raportointi
Pitkän ja lyhyen aikavälin 

suunnittelu ja toimet

ISO 14001 

-johtamisjärjestelmä

Riskienhallinta

Työtapojen, 

tietoisuuden ja 
parhaiden käytäntöjen 

jakaminen

Kouluttaminen, 

oppiminen 
ja viestintä
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Kestävän 
kehityksen 

mukaiset ja 
turvalliset tuotteet
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Koko elinkaaren kestävä
tuotevastuu

• Uusiutuvista ja biohajoavista 

puuraaka-aineista 

valmistetut kierrätettävät tuotteet

• Sitoutuminen ekodesigniin ja YK:n kestävän 

kehityksen tavoitteisiin tuotekehityksessä

• Tuoteturvallisuus 

• Yhteistyö arvoketjussa

34

• Avoin ja läpinäkyvä 

tuotetieto

• Vahva sitoutuminen pitkäaikaisiin

asiakassuhteisiin

|  © UPM



Koko elinkaaren kestävä tuotevastuu 

82 %
soveltuvista tuotteista 

ympäristömerkitty

Varmistamme, että käyttämämme 

kemikaalit täyttävät kaikki lakisääteiset 

ja tuotekohtaiset vaatimukset.
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Arvopohjainen 
johtaminen
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Turvallisuuskulttuurimme vahvistaminen

• Ennakoiva turvallisuuskulttuurimme perustuu UPM:n Toimintaohjeeseen 
ja turvallisuussääntöihin.

• Tekemisen keskiössä Life Saving Standards -periaatteet ja riskien 
tunnistaminen. 

• Teemme läheistä yhteistyötä työntekijöiden ja ulkoisten TTT-järjestöjen kanssa, 
jotta voimme taata turvallisen ja terveellisen työympäristön ja edistää 
työntekijöidemme ja urakoitsijoidemme hyvinvointia. 

• Tavoitteemme on nolla tapaturmaa ja palkitsemme parhaat turvallisuustulokset 
vuosittain yhtiön laajuisilla turvallisuuspalkinnoilla.

47 000
turvallisuuteen liittyvää läheltä piti -

tilannetta ja havaintoa vuonna 2020

31 000
turvallisuuskävelyä ja -

keskustelua vuonna 2020
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Keskitymme ihmisiin ja ihmisoikeuksien 
kunnioittamiseen, olipa kyse sitten...

...toimittajistamme ja 

urakoitsijoistamme...työntekijöistämme
...yhteisöistä,

joissa toimimme
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Ylityöt Työturvallisuus

TerveysReilu palkkaus Syrjinnän ehkäisy

Nuorten 

työntekijöiden 

suojeleminen

Lapsityön ja 

pakkotyön 

poistaminen
Kokoontumisvapaus

Saniteetti- ja 

hygienia-

olosuhteet

Tasa-arvo

Kurinpitotoimet

Ihmisoikeusaiheita, joihin keskitymme
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Ihmisoikeuksien huomioiminen

Ihmisoikeusriskikartoitus-ohjelmamme arvioi 

vaikutuksiamme ihmisiin ja mahdollisia ihmisoikeusriskejä. 

Se tarkoittaa, että

• että meillä on politiikka ja käytännöt määritelty ja 

koulutamme asiantuntijat toteuttamaan niitä 

käytännössä

• arvioimme säännöllisesti  

mahdollisia ihmisoikeusriskejä kaikissa 

UPM:n liiketoiminnoissa, jotta

voimme taata ihmisten turvallisuuden 

• oikaisemme mahdolliset vääryydet, joita olemme 

aiheuttaneet tai joihin olemme osallisia
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Olemme edistäneet ihmisoikeuksia 
lukuisilla toimilla

Toimintaohje 

Sitoutuminen 
ihmisoikeuksiin

Ylätason 

ihmisoikeus-
arviointi 
(Maplecroft)

Toimipaikka-

kohtainen 
ihmisoikeus-
arviointi (Shift)

Sidosryhmä-

pohjainen 
ihmisoikeusarviointi 
Uruguayssa (Shift)

Henkilöstö-

sääntöjen 
päivitys, 
ihmisoikeus-

asioiden 
jatkuva 

edistäminen

2006 2013 2017 2018 2019 ->
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Tuemme henkilöstön kehittymistä

• UPM:n arvoihin perustuva ja vastuullinen johtaminen

• Monimuotoisen ja osallistavan työympäristön 

kehittäminen

• Henkilöstön sitouttaminen aktiiviseen vuoropuheluun 

sekä visioon fossiilisista raaka-aineista 

riippumattomasta tulevaisuudesta

• Paremman suorituksen mahdollistaminen ketterällä 

tavoitteiden asettamisella ja palautteella

• Investoinnit henkilöstön kasvuun ja uuden osaamisen 

kehittämiseen

• Turvallisen ja terveellisen työympäristön varmistaminen 

sekä henkilöstön ja urakoitsijoiden hyvinvoinnin 

edistäminen
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Olemme läsnä paikallisyhteisöissä

• Hyvinvointi: työllisyyttä ja verotuloja

• Jatkuvaa vuoropuhelua paikallisten sidosryhmien kanssa

• Hyvät toimittajasuhteet

• Työtä ympäristön ja luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi

• Biofore Share and Care: lahjoituksia, sponsorointeja and työntekijöiden

vapaaehtoistyötä
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Paikallinen sitoutuminen lahjoitusten, 
sponsoroinnin ja työntekijöiden 
vapaaehtoistyön kautta

Paikallinen 

sitoutuminen

Beyond Fossils

-hankkeet
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Lukeminen 

ja oppiminen
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Ilmastonmuutos: 
yksi aikamme suurimmista haasteista

46

Ilmastonmuutoksen hillitseminen vaatii 

päättäväisiä toimia:

• päästöjen vähentämistä 

• vaihtoehtojen etsimistä fossiilisille materiaaleille

• kasvavan väestön tarpeisiin vastaamista 

kiertotaloudella ja uusiutuvilla materiaaleilla.
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Ilmastonmuutos muuttaa merkittävästi 
toimintaympäristöämme – mutta muutoksen 
suunnasta ei ole varmuutta

Fyysiset riskit ja mahdollisuudet

• Pysyvät muutokset, kuten lämpötilan kohoaminen, 
sademäärien lisääntymine tai vähentyminen, merenpinnan 

nousu sekä äärimmäisten sääilmiöiden lisääntyminen ja 
voimistuminen

• Fyysiset riskit ovat suuremmat, jos päästöt ovat suuremmat 
(ja vastaavat siirtymäriskit pienemmät)

Siirtymäriskit ja -mahdollisuudet

• Siirtyminen vähähiiliseen talouteen muuttaa ilmasto- ja 

energiakäytäntöjä, edistää vähähiilisten teknologioiden 

käyttöönottoa ja aiheuttaa muutoksia markkinoilla

• Siirtymäriskit ovat suuremmat, jos päästöt ovat pienemmät 
(ja vastaavat fyysiset riskit pienemmät)

48

Globaalit päästöt lisääntyvät. Fyysinen 
ilmastonmuutos kiihtyy, fyysiset riskit ja 

mahdollisuudet ovat suuremmat.

Globaalit päästöt vähentyvät. 
Siirtymäriskit ja -mahdollisuudet 

ovat suuremmat. 
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Ajattelumme ytimessä

• Ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista ympäristöön ja yhteiskuntaan

tarvitaan jatkuvasti enemmän yhdenmukaista, tieteellistä ja tulevaisuuteen 
katsovaa tietoa.

• Meidän on ymmärrettävä, miten fyysinen ilmastonmuutos ja siirtymätekijät,
kuten politiikat, sääntely, teknologiat ja markkinakäyttäytyminen 

vaikuttavat liiketoimintamalliimme, toimintoihimme ja omaisuuteemme.

• Ilmastonmuutoksen riskien ja mahdollisuuksien ymmärtäminen
auttaa meitä valmistautumaan ja tekemään toimenpiteitä, jotka auttavat sopeutumaan

mahdollisiin tulevaisuuden skenaarioihin.

• Jotta meillä olisi varmasti käytössämme uusin tieteellinen tieto,
tutkimme yhdessä Ilmatieteen laitoksen kanssa ilmastonmuutoksen fyysisiä vaikutuksia 

tärkeimmillä toiminta-alueillamme.
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UPM:n skenaarioiden globaalit CO2 -
päästökehitysnäkymät
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Oranssi – Päästöt lisääntyy, merkittävä lämpeneminen

Vähäinen sitoutuminen ilmastonmuutoksen torjuntaan. 

CO2–päästöt kasvavat globaalisti ja johtavat yli neljän

asteen lämpenemiseen.

Vihreä – Hiilen vähäinen muutos, vähäinen

lämpeneminen

Merkittävät globaalit toimenpiteet. Muutosta ohjaa sekä

sääntely että asiakkaiden vaatimukset. Maailmanlaajuinen

päästöpiikki vuonna 2020, sen jälkeen jyrkkä ja tasainen

lasku. Lopputulemana ilmaston lämpeneminen jää alle 

kahteen asteeseen.

Keltainen – Sitoutumisessa ei muutosta, kohtuullinen

lämpeneminen. Kokonaisuutena, maiden sitoutumisessa

ilmaston muutoksen torjuntaan ei muutosta. 

Kokonaishiilidioksidipäästöt kasvavat, mutta hitaasti.

Tuloksena lähes kolmeen asteen lämpeneminen. 
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Ilmastoon liittyvät riskit ja mahdollisuudet: 
Skenariotyön tulokset pähkinänkuoressa

51

Fyysiset muutokset ilmastossa 

• UPM:n riskit liittyvät ennen kaikkea äärimmäisten sääilmiöiden yleistymiseen ja 
voimistumiseen. Tärkeimmillä toiminta-alueillamme rajut sääilmiöt voivat pahimmillaan aiheuttaa 
tilapäisiä tuotantohäiriöitä tai materiaalivahinkoja.

• Suomessa lämpötila nousee huomattavasti globaalia keskiarvoa nopeammin. Metsät kasvavat 
nopeammin, mutta häiriöiden lisääntyminen voi osittain kumota tämän positiivisen 
kehityksen.

Vähähiilisyyteen siirtyminen

• Uusiutuva metsäbiomassa, potentiaali vähentää omia fossiilisia päästöjä ja monet fossiilisia 
materiaaleja korvaavat tuotteemme vahvistavat UPM:n asemaa. 

Johtopäätökset: 

• Alhaisten ja kohtalaisten päästöjen malleissa siirtymävaikutuksilla on suurempi merkitys.

• UPM:n asema on hyvä, sillä liiketoimintaportfoliomme joustaa havaittujen riskien ja 
mahdollisuuksien mukaisesti.
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Ilmastositoumuksemme

VAIKUTUSKEINONA PÄÄSTÖT

Tavoitteemme on vähentää CO2 -päästöjä
65 %.

VAIKUTUSKEINONA TUOTTEET

Innovoimme uusia tuotteita ja tavoitteemme
on todentaa tieteellisesti kaikkien

tuotteidemme ilmastovaikutukset.

• VAIKUTUSKEINONA METSÄT

• Olemme sitoutuneet ilmastopositiiviseen
metsänhoitoon ja biodiversiteetin

kasvattamiseen.
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IPCC: ”Kaikki 1,5 ˚C:n mallit 

nojaavat hiilen poistoon” 

Lähde: UPM IPCC:n tietojen pohjalta, Global Carbon Project

Lämpenemisen rajoittaminen 1,5 ˚C:seen 
vaatii merkittävää ja välitöntä muutosta

päästöjen 

merkittävää 

vähentämistä

+

hiilen poistoa
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Kokonaisvaltainen lähestyminen ilmastonmuutoksen
torjuntaan

Hiilinielut ja -varastot

ylläpito,
metsittäminen, uudistaminen

METSÄT

54
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Varmistamme metsien kasvun

100% 
jäljitettävyys
vahvistettu
kolmannen
osapuolen

varmennuksella

Metsien
biodiversiteetin
säilyttäminen

Ei koskaanpuuta
sademetsistä tai 

sademetsien tilalle
kasvatetuilta
puuviljelmiltä

Varmennettu
vastuullisuus

FSC®

ja PEFC -
sertifikaateilla

100% 
kestävistä
lähteistä

100 uutta puuta
joka minuutti

Istutamme

50 miljoonaa
puuta joka vuosi

=

100 puuta

minuutissa
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Vaikutuskeinona METSÄT  

Raportoimme vuosittain omien 

metsiemme hiilinielun ja kehitämme 

edelleen raportointijärjestelmää. 
.
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Vaikutuskeinona METSÄT 

Kestävästi hoidetut metsät kasvavat paremmin, 
huolehtivat luonnon monimuotoisuudesta ja 
toimivat hiilinieluina 
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Istutamme yli 100 puuta minuutissa.

Vuotuinen kasvu Suomessa 

0:sta

1 000 000
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Uruguayssa

hehtaariin 30 vuodessa

50 miljoonasta 108
miljoonaan kuutiometriin 1960-luvulta lähtien
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Vaikutuskeinona METSÄT

Kestävä metsätalous suojelee metsiä ja 

lisää hiilinieluja
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4,9

miljoonaa

1,1

miljoonaa

Suomessa Uruguayssa

tonnia omissa ja vuokratuissa metsissä

Vuosittainen hiilinielujen keskiarvo viiden vuoden ajanjaksolla:

0,1 

miljoonaa

Yhdysvalloissa
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Ilmastopositiivinen viljely

Tavoitteet

• Lisää biomassaa satokauden ulkopuolella - ei vaikutuksia 

maankäyttöön

• Maaperän parempi hiilenkierto ja tuottavuus

• Merkittävä kasvihuonekaasujen vähennys kestävällä viljelyllä 

• Lisää kestävän kehityksen mukaista raaka-ainetta 

biopolttoainetuotantoon 

TALVI:

TUOTTAVAA 

SATO-

VILJELYÄ

KESÄ: 

PÄÄSATOKAUSI

Joulukuu

May

Etelä-Amerikka



• Omat metsät ja puuviljelmät 

sataprosenttisesti sertifioitu

• Kaikki kuitu sertifioitu vuoteen 2030 

mennessä (2020: 83 %)

• Tunnemme aina puun alkuperän 

• Aktiivinen sidosryhmäyhteistyö

• Pitkäaikainen, globaali luonnon 

monimuotoisuusohjelma

• Ei kilpailua pinta-alasta 

ruoantuotannon kanssa 

• Ei puuta trooppisista sademetsistä 

tai sademetsien tilalle raivattuja 

puuviljelmiä

• Ei toimintaa alueilla, joilla 

alkuperäiskansojen oikeudet ovat 

uhattuina
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Tätä on kestävä maankäyttö UPM:llä
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Kokonaisvaltainen lähestyminen 
ilmastonmuutoksen torjuntaan

Hiilidioksidipäästöt

vähäpäästöinen 
energia, energiatehokkuus

Hiilinielut ja -varastot

ylläpito, 
metsittäminen, uudistaminen

PÄÄSTÖTMETSÄT

61
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Vaikutuskeinona PÄÄSTÖT

Fossiilisten polttoaineiden käytön vähentäminen on merkittävin tapa 

hillitä ilmastonmuutosta. 

• Olemme arvioineet systemaattisesti ja kattavasti mahdollisuutemme vähentää 

päästöjä hyödyntäen parhaita käytössä olevia tekniikoita. 

• Olemme analysoineet tarkasti tehtävien toimenpiteiden taloudelliset 

vaikutukset. 

• Seuraamme päästöjä kolmella tasolla: konserni-, 

tehdas- ja tuotetasolla. Konsernitason

hiilijalanjälki kertoo kokonaisuutena toimintojemme 

vaikutukset ja huomioi kaikki tehtaat.
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Tavoitteena jatkuva fossiilisten 
hiilidioksidipäästöjen vähentäminen

63
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• Pyrimme vähentämään hiilidioksidi-

päästöjämme merkittävästi ja tieteeseen

perustava Science Based Targets –aloite on 

vahvistanut päästötavoitteemme.

• Pyrimme vähentämään myös materiaalien ja 

logistiikan hiilidioksidipäästöjä.

Vaikutuskeinona PÄÄSTÖT

Hankintaketjumme 

hiilidioksipäästövähennystavoite
2018 - 2030

–65 %

–30 %

Oman toimintamme 

hiilidioksidipäästövähennystavoite
2015 - 2030
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Vaikutuskeinona PÄÄSTÖT 

65

UPM Energy 

97 %
CO2 -vapaata

• Suosimme uusiutuvia ja muita 

hiilineutraaleja energialähteitä.

• Suosimme aina ensisijaisesti 

fossiilivapaata energiaa: vesivoimaa, 

ydinvoimaa ja biomassaa hyödyntäviä  

lämmön ja sähkön yhteistuotanto-

laitoksia (CHP).
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Parannamme jatkuvasti tuotannon 
resurssitehokkuutta

Vaikutuskeinona PÄÄSTÖT

käytetyistä polttoaineista 

biomassapohjaisia

–6 %
hiilidioksidipäästöjen 

vähennys vuonna 
2020

70 % 1 %
jatkuva vuotuinen 

energiatehokkuuden 
parannustavoite

66 |  © UPM



|  © UPM

• Investointi lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitokseen 

(CHP) UPM Nordlandin paperitehtaalla Saksassa

– vähentää hiilidioksidipäästöjä 5 prosentilla 

– tavoitteena kytkeä laitos sähköverkkoon Q3/2022

• Uusi E.ONin bioenergiaa hyödyntävä kattila Hürthin

tehtaalla Saksassa 

– suunniteltu sähköntuotantokyky 20 MW ja 

lämmöntuotantokapasiteetti 87 MW

– toiminnan suunniteltu käynnistys Q1/2022

Investoinnit päästövähennyksiin

Merkittävä CO2 -

päästöjen 

väheneminen
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Päästöjen vähentäminen lisäämällä 
uusiutuvan energian tuotantoa

• UPM Communication Papers on julkistanut pitkäaikaisen 

yhteistyösopimuksen saksalaisen tuulipuistoyhtiön wpd:n

kanssa, joka rakentaa yhden Suomen suurimmista 

tuulipuistoista.

• Ergiatoimitusten UPM:n paperitehtaille arvioidaan alkavan 

vuonna 2022.

• Tuulivoiman ostosopimuksen myötä viemme Euroopan 

energiajärjestelmän muutosta eteenpäin.  
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–5 %
UPM:n kokonais-

CO2

-päästövähennys
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Päästövähennyksiä yhteistyössä 
kumppaneiden kanssa

Pitkäaikainen rahtaussopimus Spliethoff-konsernin kanssa 

• Seitsemän huippumodernia alusta kestävän kehityksen mukaisiin 

merikuljetuksiin, alukset valmistuvat vuosina 2021–2022

• Nesteytetyn maakaasun (LNG) käyttö polttoaineena vähentää 

hiilidioksidipäästöjä noin 25 %

• Merkittävästi pienemmät typpioksidi (NOx)-

ja rikkioksidi (SOx) -päästöt
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Kokonaisvaltainen lähestymistapa 
ilmastonmuutoksen torjuntaan

Hiilinielut ja –varastot

Ylläpito, metsittäminen, 
uudistaminen

Vaihtoehtoiset tuotteet

fossiilisten 
materiaalien korvaaminen,
kierrätettävyys, hiilivarastot

PÄÄSTÖT TUOTTEETMETSÄT
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Hiilidioksidipäästöt
vähäpäästöinen 

energia, energiatehokkuus
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Vaikutuskeinona TUOTTEET

Innovoimme uusia, ilmastopositiivisia tuotteita

• Turvallisia ja kestävän kehityksen mukaisia 

tuotteita sekä vaihtoehtoja
fossiilisille materiaaleille

• Materiaalien ja tuotteiden uudelleenkäyttö

• Jätteiden, tähteiden ja 
sivuvirtojen käyttäminen resursseina

• Kierrättäminen uusiksi ja 
vastaaviksi tuotteiksi

71

• Monet tuotteistamme on jo 

todistettu ilmastopositiivisiksi.

• Aiomme tulevaisuudessa 
todentaa kaikkien 
tuotteidemme ilmastovaikutukset 

tieteellisesti.

• Olemme sitoutuneet 
kehittämään ilmastopositiivisia tuotteita
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Kestäviä ja turvallisia
tuotteita arkeen

BIOPOLTTOAINE- JA SELLU-
POHJAISIA MATERIAALEJA
pakkaamiseen, kuljetuksiin,
varastointiin ja hygieniatuotteisiin

TARRAMATERIAALEJA
brändäämiseen ja 
informaatioetiketöintiin

VANERIA rakentamiseen, LNG-

aluksiin ja design-ratkaisuihin

SAHATAVARAA

huonekaluihin ja asumiseen

SÄHKÖÄ valaistukseen ja lämmitykseen

TOIMISTOPAPEREITA tulostamiseen

SANOMA- JA AIKAKAUSLEHTIPAPEREITA

lukemiseen ja mainostamiseen

ERIKOISPAPEREITA pakkauksiin
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Uusista innovaatioista
kasvua ja kilpailukykyä

Uusiutuvia ja kestäviä tuotteita 

liikenteen ja petrokemian-

teollisuuden tarpeisiin

BIOPOLTTOAINEET

Korvaavat öljy-

pohjaisia raaka-aineita

BIOKEMIKAALIT

Korvaavat öljy-

pohjaisia materiaaleja

BIOKOMPOSIITIT

BIOLÄÄKETIEDE
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Puupohjaiset biolääketieteen
tuotteet ja sovellukset



LUOMME BIOTALOUTEEN 
PERUSTUVAA 
TULEVAISUUTTA
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Lue lisää: UPM:n vuosikertomus 2020 tai

https://www.upm.com/fi/vastuullisuus/

https://www.upm.com/siteassets/asset/investors/2020/upm-vuosikertomus-2020.pdf
https://www.upm.com/fi/vastuullisuus/
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Johtava yhtiö 
vastuullisuudessa
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Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa

UPMSuomi UPM – The
Biofore 

Company

UPM – The
Biofore

Company

upm_beyondfossilsupmdotcom
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