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n M-real keskittää resurssinsa ja toimintansa niille 
markkinoille, joilla on edellytykset säilyttää vahvat 
asemat sekä lujittaa niitä entisestään. M-real on 
Euroopassa merkittävä hienopaperin ja kartongin-
valmistaja sekä paperin tukkumyyjä. 
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n M-real on yksi Euroopan johtavista hienopaperin ja 
kartongin valmistajista. Yhtiön neljä ydintoimialaa 
ovat Consumer Packaging, Publishing, Commercial 
Printing ja Office Papers. M-realin maailmanlaajuinen 
asiakaskunta koostuu pääosin lehtikustantamoista, 
painotaloista, kotelopainajista, paperitukkureista, 
toimistolaitevalmistajista ja tunnettuja kuluttajatuot-
teita valmistavista yrityksistä.

M-real tukee asiakkaidensa liiketoimintaa 
tarjoamalla laadukkaita papereita ja kartonkeja 
kuluttajapakkauksiin ja viestinnän sekä mainonnan 
loppukäyttöihin. M-real kehittää yhteistyössä asiak-
kaidensa ja kumppaniensa kanssa tuotteita sekä 
palveluita vaativiin käyttökohteisiin kuten aikakaus-
lehtiin, taidekirjoihin, esitteisiin, suoramainontaan 
ja toimistopapereihin. Yhtiön kartonkeja käytetään 
kauneuden- ja terveydenhoitotuotteiden, savukkeiden, 
merkkielintarvikkeiden ja kestokulutushyödykkeiden 
pakkauksissa. M-realin tuotemerkkejä ovat muun 
muassa hienopaperit Galerie, EuroArt, Data Copy ja 
Logic sekä kartongit Carta ja Avanta.

M-realilla on 26 tuotantolaitosta yhdeksässä 
Euroopan maassa: Belgiassa, Isossa-Britanniassa, 
Itävallassa, Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa, 
 Suomessa, Sveitsissä ja Unkarissa. M-realin vuosi-
tuotantokapasiteetti on noin 4,8 miljoonaa tonnia 
paperia ja 1,1 miljoonaa tonnia kartonkia. 

M-realin maailmanlaajuisella myyntiverkostolla 
on myyntikonttoreita ja -edustajia yli 70 maassa, ja 
yhtiön paperitukkuriryhmällä Map Merchant Groupilla 
on toimipisteet 23:ssa Euroopan maassa. 

M-realilla on Suomessa, Saksassa ja Ruotsissa 
neljä teknologiakeskusta, jotka kehittävät uusia 
tuotteita ja palveluja asiakkaille.

M-real Oyj:n liikevaihto vuonna 2005 oli 5,2 
miljardia euroa ja henkilöstömäärä lähes 15 200. 
Metsäliitto-Yhtymään kuuluvan M-realin osakkeet on 
noteerattu OMX:n Helsingin pörssissä.

Tärkeimmät tapahtumat� n

M-realin suurin investointi oli vuonna 2005 Kaskis-
ten BCTMP-tehtaan rakentaminen. Tehtaan vihki 
käyttöön tasavallan presidentti Tarja Halonen 20. 
lokakuuta. M-real Oyj on maailman ensimmäinen 
paperintuottaja, joka on ottanut käyttöön nykyaikaiset 
valkaistun kemihierteen (BCTMP) valmistusme-
netelmät tuotantomittakaavassa. Yhtiö on nykyisin 
maailman suurin laadukkaan BCTMP-massan val-
mistaja. Kaskisten tehtaan massa viedään pääasiassa 
M-realin paperitehtaille Suomen ulkopuolelle.

Organisaation virtaviivaistaminen jatkui vuonna 
2005. Jokainen toimiala vastaa nykyisin itse koko 
liiketoimintaprosessistaan tuotannosta myyntiin ja 
markkinointiin. 

Suomen sellu- ja paperiteollisuuden työtaistelu 
sulki tehtaat kuudeksi viikoksi touko–kesäkuussa. 
Kiista häiritsi paperi- ja kartonkitoimituksia asiak-
kaille ja heikensi M-realin liikevoittoa 85–90 miljoo-
nalla eurolla. 

Asiakkaiden kiinnostus metsäsertifiointia ja 
puuraaka-aineen alkuperää kohtaan on kasvamassa. 
Metsäliitto-konsernin hankintapolitiikan mukaisesti 
puuraaka-aine on ostettava hyväksytyistä lähteistä ja 
sen on oltava täysin jäljitettävissä. Lisäksi M-realin 
kaikessa paperissa ja kartongissa käytettävän 
sertifioidun puun osuuden on oltava tiedossa. Tiedot 
ovat vapaasti ostajien ja kuluttajien saatavilla Paper 
Profile -ympäristötuoteselosteissa. 

M-real yhteenveto 2005
Taloudelliset tiedot

2005 2004
Liikevaihto, milj. euroa 5 241 5 522
Liiketulos, milj. euroa * 4 61
Tulos ennen veroja, milj. euroa * –142 –75
Osakekohtainen tulos, euroa * –0,35 0,28
Sijoitetun pääoman tuotto, % * 0,5 –1,6
Omavaraisuusaste, % 36,6 37,5
Velkaantumisaste, % 95 89

* ilman kertaluonteisia eriä
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Toimitusjohtajan katsaus

Arvoisa lukija� n

Julkaisimme vuonna 
2004 toimenpide-
ohjelman, jossa 
asetimme tavoitteeksi 
toimintamallimme 
uudistamisen, 
taloudellisen 
liikkumavaramme 
lisäämisen sekä 
kustannustehokkuu-
temme parantamisen. 
Toimintamallin 
uudistaminen 
aloitettiin välittömästi, 

ja se sisälsi muutoksia johdon kokoonpanoon, 
organisaatiorakenteeseen sekä ydinliiketoimintojen 
uudelleenmäärittelemiseen. Palasimme selkeään 
linjaorganisaatiomalliin, jossa toimialojen vastuut on 
määritelty asiakkuuksien mukaisesti. Vastuualueiden 
selkiytyminen paransi asiakaslähtöisyyttä, toiminnal-
lista tehokkuutta ja myös operatiivista tulosta.

Olemme tehneet ja teemme edelleen merkittäviä 
investointeja kuituhuoltomme parantamiseksi. 
 Kaskisissa otettiin vuoden 2005 syyskuussa käyttöön 
uusi kemihierrelaitos, jonka vuosituotantokapasiteetti 
on 300 000 tonnia. Uutta massaa käytetään pääasiassa 
Keski-Euroopan hienopaperitehtaillamme. 

Jo aiemmin valmistuneessa Joutsenon tehtaassa 
otimme ensimmäisenä maailmassa tuotantomitta-
kaavassa käyttöön uudenlaiset kemihierrevalmistus-
menetelmät. Kaskisten tehtaan valmistumisen myötä 
mahdollisuutemme parantaa kustannuskilpailukyky-
ämme sekä kehittää tuotteidemme laatua lisääntyivät 
entisestään. Vuoden 2006 aikana lanseeraamme uusia 
kemihierremassaan perustuvia päällystettyjä hieno-
paperituotteita, jotka tarjoavat merkittäviä lisähyötyjä 
asiakkaillemme. 

Toinen kuituhuoltoon liittyvä suurinvestointimme 
on Botnian Uruguayssa sijaitseva eukalyptuspuuta 
raaka-aineenaan käyttävä sellutehdas, josta M-realin 
omistusosuus on 32 prosenttia. Syksyllä 2007 valmis-
tuva kapasiteetiltaan miljoonan tonnin tehdas on yksi 
maailman kustannustehokkaimmista sellutehtaista. 
Oman eukalyptusmassan käyttöönotto on suuri askel 
hienopaperitehtaidemme kilpailukyvyn parantamiseksi. 

Kehitysinvestointimme tähtäävät kustannus-
tehokkuuden parantamisen lisäksi tuotteidemme 
laadun ja palvelutason parantamiseen. Vuoden 2005 

lopussa uusimme Kemiart Linersin kartonkitehtaan 
päällystysyksikön tarjotaksemme asiakkaillemme 
tasalaatuisempia tuotteita, joilla on myös paremmat 
painatusominaisuudet. Investointi vahvisti Kemiartin 
johtavaa asemaa päällystettyjen liner-kartonkien 
toimittajana. 

Vuoden 2006 merkittävin hanke on Simpeleen 
kartonkikoneen uusinta, jonka yhteydessä lisätään 
myös arkituskapasiteettia. Tuotantokapasiteetti 
kasvaa 45 000 tonnia vuodessa, mikä nostaa kokonais-
kapasiteetin 215 000 vuositonniin. Uudistetut tuotteet 
tarjoavat asiakkaille paremman painopinnan ja tasai-
semman laadun. Kevään aikana uusitaan myös Alizayn 
paperikonetta tuotteiden laatutason nostamiseksi. 
Aikakauslehtipapereiden tuotelaatua parannetaan 
muun muassa Kirkniemen tehtaalla kehittämällä 
mekaanisen massan valmistusta ja parantamalla 
pohjapaperin tasalaatuisuutta. 

Päämarkkina-alueemme on Länsi-Eurooppa. 
Olemme vahvasti läsnä myös Itä-Euroopassa, jossa 
paperitukkurimme Map Merchant Group on yksi 
merkittävimmistä toimijoista. Itä-Euroopan merkitys 
korostuu asteittain vahvan paperi- ja kartonkituotteiden 
kysynnän kasvun seurauksena.

Suomalaisilla tehtailla ollut työriita vaikutti vuonna 
2005 merkittävästi paperi- ja kartonkituotteiden tarjon-
taan Euroopassa. Lähes puolet Euroopan taivekartonki- 
ja noin kolmannes päällystetyn aikakauslehtipaperin 
kapasiteetista oli suljettuna yhteensä noin seitsemän 
viikon ajan. Aikaansaadun sopimuksen seurauksena 
suomalaisilla tehtailla ei enää ole pakollisia tuotan-
toseisokkeja jouluna eikä juhannuksena, ja myös 
toimintojen ulkoistamismahdollisuudet lisääntyivät. 

M-realissa pakkaustoimiala kärsi työriidasta 
eniten, sillä kaikki kartonkitehtaamme ovat Suomessa. 
Kartonkitoimitustemme elpyminen entiselle tasolleen 
on kestänyt arvioitua pidempään. Kaiken kaikkiaan 
työriidalla oli lähes sadan miljoonan euron heikentävä 
vaikutus M-realin tulokseen vuonna 2005. 

Vuosi 2005 oli merkittävässä määrin toimintaedelly-
tystemme parantamiseen suuntautunut ajanjakso. Nyt 
keskitymme aloitettujen kehitysohjelmien tehokkaa-
seen loppuunsaattamiseen sekä käytössämme olevien 
kilpailuetujen tehokkaaseen hyödyntämiseen. Tärkein 
tavoitteemme alkaneella vuodella on aikaansaada 
selkeä tuloskäänne ja voitollinen tulos ennen veroja ja 
kertaluonteisia eriä.

Hannu Anttila
toimitusjohtaja
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M‑realin strategia

n M-realin tavoitteena on vahvistaa asemaansa yhtenä 
Euroopan johtavista paperin ja kartongin tuottajista ja 
toimittajista. Ydintoimialoillaan M-realin päämääränä 
on olla asiakkaidensa ensisijainen valinta korkea-
laatuisten tuotteiden ja ratkaisujen toimittajana. 
Liiketoimintojen kehitys-, kustannussäästö- sekä 
tehokkuuden parannusohjelmiensa avulla M-real 
pyrkii tavoittamaan alan keskimääräisen kannatta-
vuuden vuoden 2007 alusta alkaen. 

Keskittyminen ydintoimialoihin�� n

M-realin ydintoimialat ovat Consumer Packaging, 
Publishing, Commercial Printing ja Office Papers. 
Konsernin tärkeimmät kasvualueet ovat korkea-
laatuiset pakkaus- ja graafiset tuotteet, joihin M-real 
aikoo suunnata merkittävimmät kehitysinvestointinsa. 
Office Papers -toimialaa kehitetään pääosin sen 
nykyisten toimintapuitteiden pohjalta. Lisäksi M-real 
toimii paperin ja kartongin tukkukaupassa kokonaan 
omistamansa tytäryhtiön Map Merchant Groupin 
kautta. Suhteet paperitukkureihin ovat pitkällä 
aikavälillä strategisesti tärkeitä ylläpitää ja kehittää, 
koska merkittävä osa hienopaperista myydään loppu-
asiakkaille Euroopassa paperitukkureiden kautta. 

Investointien painottaminen 
potentiaalisille kasvualueille�� n

M-realin liiketoimintojen kilpailukykyä ylläpidetään 
ja parannetaan investoinneilla, jotka tähtäävät 
tuotteiden laadun parantamiseen, tuotannon tehos-
tamiseen ja ydintoimialojen kustannuskilpailukyvyn 
lisäämiseen. M-real aikoo priorisoida rakenteelliset 
investointinsa lähitulevaisuudessa Consumer Packa-
ging ja Publishing -toimialoille. Investointipäätöksissä 
painotetaan merkittävän asiakashyödyn sekä lyhyen 
takaisinmaksuajan omaavia kehityshankkeita, jotka 
ylläpitävät ja parantavat M-realin kilpailukykyä ja 
täten tukevat kannattavuustavoitteiden saavutta-
mista. M-real ei suunnittele merkittäviä yritysostoja 
lähitulevaisuudessa, koska liiketoiminta-alueiden 
markkinaosuudet ja muut toiminnan perusedelly-
tykset muodostavat hyvän pohjan kannattavuuden 
tavoitetasojen saavuttamiselle.

Selluomavaraisuus ja kuituhuollon 
rakenteelliset parannukset�� n

M-realin sellunhankinta perustuu omaan tuotantoon, 
Botnialta ostettavaan selluun sekä valikoiduilta toi-
mittajilta ostettavaan markkinaselluun. M-realin oma 
sellutuotanto ja Botnian omistusosuuden mukaiset 
sellutoimitukset ovat jokseenkin samansuuruiset 
M-realin sellutarpeeseen verrattuna. Kaskisten ja 
Joutsenon kemihierretehtailla M-real hyödyntää yhtä 
maailman uudenaikaisinta massanvalmistusteknolo-
giaa, mikä parantaa paperituotteiden laatua ja alentaa 
paperintuotannon kustannuksia. Botnian Uruguayn 
tehtaan valmistuttua syksyllä 2007 M-real hyödyntää 
yhtä maailman kustannustehokkainta kemiallisen 
sellun tuotantokapasiteettia. 

Kustannussäästöt ja  
tehokkuuden parantaminen�� n

M-real julkisti vuonna 2004 alussa ohjelman, jonka 
tavoitteena ovat yhteensä noin 230 miljoonan euron 
vuosittaiset kustannussäästöt ja tuotannon tehosta-
misesta saatavat tulosvaikutukset. Ohjelma etenee 
tavoitteiden mukaisesti ja se saatetaan päätökseen 
vuoden 2006 loppuun mennessä. Ohjelman vaikutus 
tulokseen ja kassavirtaan toteutuu täysimääräisesti 
vuodesta 2007 alkaen. 

Taloudelliset tavoitteet�� n

Konsernin tavoitteena on:
 – Saavuttaa vähintään 10 prosentin keskimääräinen 

tuotto sijoitetulle pääomalle yli suhdannekierron 
sekä

 – Pitää velkaantumisaste (net gearing) alle 100 
prosentin tasolla.
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M‑real pähkinänkuoressa  

n M-real on yksi Euroopan johtavista hienopaperin ja 
kartongin valmistajista. Yhtiön neljä ydintoimialaa 
ovat Consumer Packaging, Publishing, Commercial 
Printing ja Office Papers. M-realin maailmanlaajuinen 
asiakaskunta koostuu pääosin lehtikustantamoista, 
painotaloista, kotelopainajista, paperitukkureista, 
toimistoista ja tunnettuja kuluttajatuotteita valmista-
vista yrityksistä.

M-real tunnetaan teknisistä innovaatioistaan sekä 
palveluistaan, jotka tuovat merkittäviä liiketoiminta-
etuja asiakkaille. Uusin esimerkki tästä on M-realin 
kehittämä valkaistun kemihierteen (BCTMP) valmis-
tusprosessi. Kemihierteen käyttö parantaa paperin 
bulkkia, jolloin samalla kuitumäärällä voidaan 
valmistaa entistä paksumpaa paperia. Näin asiakkaat 
pystyvät tuottamaan kevyitä ja laadukkaita painotuot-
teita ja samalla säästämään merkittävästi jakelukus-
tannuksissa. Yhtiön neljä teknologiakeskusta pyrkivät 
varmistamaan tämän kehityksen jatkumisen.

Ympäristönsuojelu on ollut yksi M-realin tuotanto-
strategian tärkeimmistä tekijöistä jo kymmenien 
vuosien ajan. Esimerkiksi yhtiön paperi- ja kartonki-
tehtailla päästöjä on vähenetty merkittävästi. Vuosien 
mittaan on kehitetty tuotantoprosesseja ja jäteveden 
puhdistusmenetelmiä, jotka minimoivat tehtaiden 
toiminnan aiheuttamat haitalliset ympäristövaiku-
tukset. Tämän seurauksena ympäristökuormitus on 
vähentynyt merkittävästi tehtaiden vaikutusalueella. 
Kaikkien tehtaiden ympäristöjärjestelmät on sertifi-
oitu ISO 14001 -järjestelmän mukaisesti.

M-realilla on 26 tuotantolaitosta yhdeksässä 
Euroopan maassa: Belgiassa, Isossa-Britanniassa, 
 Itävallassa, Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa, 
Suomessa, Sveitsissä ja Unkarissa. M-realin vuo-
situotantokapasiteetti on noin 4,8 miljoonaa tonnia 
paperia ja 1,1 miljoonaa tonnia kartonkia. 

Consumer Packaging

Consumer Packaging -toimiala on laadukkaiden kar-
tonkien, pakkausratkaisujen ja -palvelujen innovatiivi-
nen toimittaja. Toimialan asiakkaita ovat kotelopainajat, 

jatkojalostajat, tukkurit ja merkkituotteiden valmistajat 
esimerkiksi kauneuden- ja terveydenhoitotuotteiden, 
savukkeiden, kestokulutustavaroiden, elintarvikkeiden ja 
graafisen painamisen aloilla. Tuotevalikoimaan kuuluu 
lisäksi korkealaatuisia graafisia kartonkeja, tapettien 
pohjapapereita sekä joustopakkauksissa, etiketeissä ja 
itseliimautuvissa laminaateissa käytettäviä papereita.

Tuotteet� n

Pakkauskartongit
Graafiset kartongit
Valkopintaiset kraftlainerit vähittäiskaupan pakkauksiin
Paperit joustopakkauksiin ja etiketteihin
Tapettien pohjapaperit
Merkkituotteiden suojaratkaisut

Tuotemerkit� n

Avanta, Carta, Cresta, Gala X, Galerie, Kemiart, Nova X, 
Simcastor, Simcote, Simwhite ja Tako

Markkinat� n

Consumer Packaging -toimialan tuotteita myydään pää-
asiassa Euroopassa, mutta suuria määriä toimitetaan 
myös Aasiaan ja Yhdysvaltoihin. M-real on Euroopan 
toiseksi suurin kuluttajapakkauksissa ja graafisella 
alalla käytettävän ensikuitukartongin valmistaja. Yhtiön 
Carta-tuoteryhmä tarjoaa markkinoiden valkopintaisim-
mat taivekartongit.

Tuotantolaitokset� n

Tehtaat: Äänekoski Board, Kyro, Simpele, 
Tako Board, Kemiart Liners
Kartonkikotelotehtaat: Meulemans (Belgia), 
Petöfi (Unkari), Tako Carton 

Publishing

Publishing -toimiala toimittaa päällystettyjä Galerie-
papereita, jotka on tarkoitettu aikakauslehtiin, 
tuoteluetteloihin, suoramainontaan ja muihin 
myynninedistämismateriaaleihin. Galerie-papereilla on 
erinomainen painettavuus myös kevyimmillä laaduilla. 
Johtavat kustantamot, painotalot ja merkkituotteiden 
valmistajat arvostavat niitä kaikkialla maailmassa.

Tuotteet� n

Päällystetyt aikakauslehtipaperit
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Tuotemerkit� n

Galerie Art, Galerie Fine, Galerie One, Galerie Brite, 
Galerie Lite

Markkinat� n

Publishing-toimialan tuotteita myydään pääasiassa 
Euroopassa, mutta suuria määriä toimitetaan myös 
Yhdysvaltoihin ja Aasiaan. M-real on Euroopan 
kolmanneksi suurin päällystetyn aikakauslehtipaperin 
valmistaja. M-realin Publishing-toimiala tunnetaan 
laajalti laadukkaiden aikakauslehtien julkaisijoiden 
tärkeimpänä paperintoimittajana. Tämä on suurelta 
osin yhtiön monien tuoteinnovaatioiden ansiota. M-real 
tunnetaan myös uraauurtavista lukijatutkimuksistaan 
sekä värien hallinnan kehitystyöstä.

Tuotantolaitokset� n

Husum PK 8 (Ruotsi), Kangas, Kirkniemi

Commercial Printing

Commercial Printing -toimiala valmistaa korkealaatui-
sia hienopapereita, joita asiakkaat käyttävät myynnin-
edistämisessä ja yritysviestinnässä. Toimialan tuotteita 
käytetään taidekirjoissa, esitteissä, vuosikertomuksissa 
sekä suoramainonta- ja muissa mainosmateriaaleissa. 
Tärkeimpiä asiakkaita ovat paperitukkurit, painotalot, 
merkkituotteiden valmistajat ja kustantamot.  

Tuotteet� n

Päällystetty ja päällystämätön hienopaperi
Valkoiset ja sävytetyt erikoispaperit

Tuotemerkit� n

Galerie Art, EuroArt, Nimrod, ikono, Chromolux
Markkinat� n

Commercial Printing -toimialan päämarkkina-aluetta 
on Eurooppa. M-real on Euroopan toiseksi suurin 
päällystettyjen ja päällystämättömien hienopapereiden 
valmistaja sekä johtava graafisten papereiden toimit-
taja useille tukkureille.

Tuotantolaitokset� n

Äänekoski Paper, Zanders Gohrsmühle (Saksa), 
Biberist (Sveitsi), Zanders Reflex (Saksa), Hallein 
 (Itävalta), Pont St Maxence (Ranska), Sittingbourne 
(Iso-Britannia), Stockstadt (Saksa)

Office Papers

Office Papers -toimiala keskittyy korkealaatuisten 
toimistopapereiden valmistukseen, markkinointiin ja 
myyntiin. Toimialan tuotteet täyttävät käyttäjien tarpeet 
pienistä kotitoimistoista suuryrityksiin ja virastoihin. 
Tuotevalikoimassa on useita vaihtoehtoja eri tulostus-
tekniikoihin.

Tuotteet� n

Kopio- ja tulostuspaperit sekä rullina myytävät 
toimistopaperit

Tuotemerkit� n

Data Copy, Logic , Evolve, Modo Papers
Markkinat� n

Office Papers -toimialan tavoitteena on vastata yritys- ja 
henkilökohtaisessa viestinnässä käytettävän paperin 
kasvavaan kysyntään lähinnä Euroopassa. M-real on 
johtava toimistopapereiden toimittaja paperitukkureille, 
toimistolaitevalmistajille sekä jatkojalostajille. 

Tuotantolaitokset� n

Alizay (Ranska), Husum PK 6 & 7 ja Wifsta (Ruotsi), 
New Thames (Iso-Britannia)

Map Merchant Group

Map Merchant Group koostuu 25 itsenäisestä paperi-
tukkurista, jotka toimivat kaikkiaan 23 maassa. Map on 
Euroopan neljänneksi suurin paperitukkuri. Sen noin 
50 000 asiakasta ovat pääosin eurooppalaisia paino-
taloja, kustantamoja, mainostoimistoja, pankkeja ja 
kauppaketjuja. Map toimittaa M-realin omia tuotemerk-
kejä sekä muiden yhtiöiden valmistamia paperilaatuja.

Mapin omia merkkituotteita ovat muun muassa 
tom&otto, Symbio ja Dito.
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M‑realin vuosi 2005

Q1
Tammikuu�� n� M-real myi metsäomaisuutensa Forestia 

Holding Oy:lle aiemmin solmitun aiesopimuksen 
mukaisesti.

M-real avasi uudet internetsivunsa, joilta yhtiötä 
koskevat tiedot ja palvelut ovat entistä helpommin 
asiakkaiden ja muiden sidosryhmien saatavilla. 

Helmikuu�� n� M-real aloitti tuottavuutta ja kannattavuutta 
parantavan toimenpideohjelman Husumin ja Wifstan 
tehtailla Ruotsissa. Tavoitteena on pienentää kustan-
nuksia vähintään 22 miljoonalla eurolla ja parantaa 
15 prosentilla tuottavuutta vuoden 2006 loppuun 
mennessä. Ohjelman myötä Wifstan tehdas yhdiste-
tään Husumin organisaatioon. Maaliskuu�� n� M-real päätti 60 miljoonan euron inves-

toinnista Simpeleen kartonkitehtaaseen. Projektiin 
sisältyvät kartonkikoneeseen tehtävät parannukset, 
uusi pituusleikkuri, rullauskone, rullien pakkauskone, 
arkkileikkuri ja arkkien pakkauslinja. Keväällä 2006 
valmistuvat investoinnit lisäävät tuotanto- ja arkki-
leikkauskapasiteettia. Ne myös parantavat Simwhite- 
ja Simcote-kartonkien laatua sekä toimituspalveluita. 

M-real päätti osallistua Botnian sellutehdas-
investointiin Uruguayssa. M-real myi 8 prosenttia 
Botnian omistusosuudestaan Metsäliitolle, minkä 
jälkeen Botnian omistus jakautuu seuraavasti: M-real 
39, Metsäliitto 14 ja UPM-Kymmene 47 prosenttia. 
M-realin osuus Uruguayn sellutehdasinvestoinnista 
on 32 prosenttia. 
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Q2
Toukokuu�� n� M-real Magazinen ensimmäinen numero 

julkaistiin toukokuussa. M-real Magazine on uusi, 
neljä kertaa vuodessa ilmestyvä asiakkaille, omis-
tajille, sijoittajille ja muille sidosryhmille suunnattu 
lehti. Yhtiötä koskevien uutisten ja ajankohtaisten 
tapahtumien lisäksi lehdessä käsitellään markki-
noiden kehitystä, uusia innovaatioita sekä muita 
sidosryhmiämme kiinnostavia asioita. 

Metsäteollisuus ry:n julistama työsulku alkoi 18. 
toukokuuta muun muassa kaikissa M-realin tehtaissa 
Suomessa. Työsulku päättyi 1. heinäkuuta osapuolten 
sopimukseen. Työsulun aikana M-realin koko karton-
kituotanto ja merkittävä määrä paperituotannosta oli 
pysähdyksissä. 

Vuoden 2005 suomalainen insinööripalkinto 
myönnettiin M-realin tiimille, joka vastasi valkaistun 
kemihierteen (BCTMP) valmistusprosessin kehittä-
misestä. BCTMP-prosessi on perinteisiä kemiallisen 
massan keittoprosesseja ympäristömyötäisempi 
ja kustannustehokkaampi vaihtoehto. Vuonna 2001 
toimintansa aloittanut M-realin Joutsenon tehdas 
oli maailman ensimmäinen tuotantolaitos, jossa 
käytettiin juuri tätä teknologiaa. Nykyisin menetelmä 
on käytössä myös M-realin Kaskisten tehtaalla.

Q3
Syyskuu�� n� M-real päätti investoida 8 miljoonaa euroa 

ranskalaisen Alizayn tehtaan paperikoneen rainan-
muodostusosan uusimiseen. Työ tehdään suurim-
maksi osaksi keväällä 2006.

Map Merchants vahvisti markkinaosuuttaan 
käynnistämällä prosessin, jonka myötä kaikki yhtiön 
paperitukkurit saavat Map-nimen. Projekti alkoi 
Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa, ja sitä jatketaan 
vuonna 2006.

Q4
Lokakuu�� n� Map Merchant Group osti merkittävän omis-

tusosuuden Concordista, Bulgarian kolmanneksi suu-
rimmasta paperitukkurista. Vuosittain 8 000 tonnia 
paperia myyvän Concordin liikevaihto on 7 miljoonaa 
euroa. Concordin markkinaosuus Bulgariassa on 
15 prosenttia. Sopimus odottaa Bulgarian monopoli-
komission lopullista hyväksyntää.

Presidentti Tarja Halonen vihki käyttöön M-realin 
uuden BCTMP-tehtaan Kaskisissa. Tehtaan vuosi-
kapasiteetti on 300 000 sellutonnia. Tuotanto viedään 
M-realin tehtaisiin Suomen ulkopuolelle.

Kemiart Linersin lainerikartonkikone otettiin 
käyttöön päällystysyksikön ja päällyslietekierron 
uudistustöiden valmistuttua. Investointi on parantanut 
kartonkien painettavuutta ja yhtenäistänyt niiden 
laatua. Uusi fleksopainokoneisiin kehitetty Kemiart 
Ultra -tuote lanseerattiin onnistuneesti.
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n Lyhennetty konsernin tase Milj. euroa 31. 12. 2005 31. 12. 2004
VARAT
Pitkäaikaiset varat 4 084 4 147
Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus 749 726
Saamiset 1 382 1 205

Rahat ja pankkisaamiset 112 242
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät 166

Varat yhteensä 6 327 6 486

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma yhteensä 2 316 2 430
Pitkäaikaiset velat 2 546 2 292
Lyhytaikaiset velat 1 465 1 727

Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin liittyvät velat 37
Oma pääoma ja velat yhteensä 6 327 6 486

n Lyhennetty konsernin tuloslaskelma  Milj. euroa 2005 2004
Liikevaihto 5 241 5 522

Liiketoiminnan muut tuotot 206 86
Liiketoiminnan kulut –5 008 –5 188
Poistot ja arvonalentumiset –403 –392

Liiketulos 36 28
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista –2 0
Kurssierot –33 4
Muut rahoitustuotot ja -kulut –115 –140

Tulos ennen veroja jatkuvista liiketoiminnoista –114 –108
Tuloverot 34 –17

Tilikauden tulos jatkuvista liiketoiminnoista –80 –125
Tilikauden tulos myydyistä liiketoiminnoista 0 173

Tilikauden tulos –80 48
Vähemmistöosuudet –1 –3

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos –81 45

Taloudellinen tulos 2005

n M-real-konsernin tulos ennen veroja ilman kerta-
luonteisia eriä heikkeni vuonna 2005 –142 miljoonaan 
euroon edellisen vuoden –75 miljoonasta eurosta. 
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä heikkeni 
4 miljoonaan euroon (61). Liiketulosta heikensivät 
ennen kaikkea Suomen työriitojen aiheuttamat 
menetykset. Lisäksi päällystämättömän hienopaperin 
hinnan lasku, öljypohjaisten raaka-ainekustannusten 
sekä kuljetus-ja energiakustannusten nousu heikensi-
vät kannattavuutta. Toisaalta kannattavuutta paransivat 
säästötoimenpiteiden vaikutukset sekä päällystetyn 
aikakauslehtipaperin hinnan nousu.

Vuoden 2005 liiketulokseen kirjattiin kertaluonteisia 
eriä nettona 32 miljoonaa euron tuotot (–33 miljoonan 
euron kustannukset vuonna 2004), joista merkittävim-
mät olivat Metsä-Botnian 8 prosentin omistusosuuden 
myyntivoitto 81 miljoonaa euroa, Ranskassa sijaitsevan 

Pont Sainte Maxence -hienopaperitehtaan alaskirjauk-
set 20 miljoonaa euroa sekä Ruotsin ja Ranskan 
toimintojen tehostamisohjelmiin liittyvät kuluvarauk-
set yhteensä 19 miljoonaa euroa.

Suomen työriitojen negatiivinen vaikutus liike-
tulokseen oli noin 85–90 miljoonaa euroa. Vuoden 
2005 liiketulos oli 36 miljoonaa euroa (28).

Vuoden 2005 tulosta ennen veroja paransi 
 korkojohdannaisten arvostusvoitto 4 miljoonaa 
euroa. Toisaalta tulosta rasittivat 33 miljoonan 
euron nettomääräiset valuuttakurssitappiot 
myyntisaamisista, ostoveloista, rahoituseristä ja 
valuuttasuojausten arvostuksesta (4). Nettokorot 
ja muut rahoituskulut ilman korkojohdannaisten 
arvostusvoittoa ja kertaluonteisia eriä laskivat 115 
miljoonaan (–140) alhaisempien korollisten netto-
velkojen ansiosta.
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n Lyhennetty konsernin rahavirtalaskelma Milj. euroa 2005 2004
Liiketoiminnan rahavirrat
Tilikauden tulos –80 48

Oikaisut yhteensä 480 313
Käyttöpääoman muutos –82 52

Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat 318 413
Nettorahoituskulut –136 –162
Maksetut verot –46 –34
Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat 136 217
Aineettoman ja aineellisen käyttöomaisuuden investoinnit –452 –245
Omaisuuden myynnit ja muut 312 462
Investointien nettorahavirrat –140 217
Osakeanti 448
Osakeanti, vähemmistön osuus 12
Pitkäaikaisten lainojen ja muiden rahoituserien muutos –100 –771
Maksetut osingot –39 –54
Rahoituksen nettorahavirrat –127 –377
Rahavarojen muutos –131 57
Rahavarat kauden alussa 242 185
Rahavarojen muuntoero 1 0
Rahavarojen muutos –131 57
Rahavarat kauden lopussa 112 242

n Tunnuslukuja 2005 2004
Tulos per osake, euroa –0,25 0,19

ilman kertaluonteisia eriä,  euroa –0,35 0,28
Oman pääoman tuotto, % –3,4 –5,7

ilman kertaluonteisia eriä, % –4,8 –4,6
Sijoitetun pääoman tuotto, % 1,2 0,9

ilman kertaluonteisia eriä, % 0,5 1,6
Bruttoinvestoinnit, miljoonaa euroa 452 245

31. 12. 2005 31. 12. 2004
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 36,6 37,5
Velkaantumisaste kauden lopussa, % 95 89
Korolliset nettovelat kauden lopussa, miljoonaa euroa 2 205 2 183
Henkilöstö kauden lopussa 15 154 15 960

Toimitusjohtaja Hannu Anttila kommentoi M-realin 
tilannetta:

”Syksyllä 2004 aloitetun toimenpideohjelman viimeinen 
vuosi on alkanut ja merkittävä osa ohjelmaan liittyvistä 
toimenpiteistä on toteutettu. Olemme yksinkertaistaneet 
toimintamalleja, selkiyttäneet tulosvastuuta ja vähen-
täneet tuntuvasti velkaisuutta. Yli puolet toimenpiteistä, 
jotka mahdollistavat 200 miljoonan euron vuotuiset 
kustannussäästöt, on toteutettu. Tämän lisäksi tuo-
tantotehokkuuden nostaminen mahdollistaa vähintään 
30 miljoonan euron tulosparannuksen. Koko ohjelma 
viedään loppuun tämän vuoden aikana.”

”Päätuotteidemme kysyntä ensimmäisellä nel-
jänneksellä paranee ja hinnankorotusten suhteen 
olemme optimistisia erityisesti päällystämättömässä 
hienopaperissa. Myös aikakauslehtipaperin hinta 
noussee jonkin verran. Huomattavasti nousseiden 
tuotantokustannusten seurauksena tarve hinnan-
korotuksiin päällystetyssä hienopaperissa ja kartonki-
tuotteissa on merkittävä.”

”Tärkein tavoitteemme alkaneella vuodella on 
aikaansaada selkeä tuloskäänne ja voitollinen tulos 
ennen veroja ja kertaluonteisia eriä”.
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Myynti ja asiakaspalvelu

n M-real jakautuu neljään ydintoimialaan – Consumer 
Packaging, Publishing, Commercial Printing ja Office 
Papers. Nämä kaikki ovat vastuussa koko arvoketjun 
hallinnasta tuotekehityksestä ja tuotannosta aina 
toimitukseen ja palvelupaketteihin asti. Jokaisella 
toimialalla on selkeästi määritetyt vastuut, ja jokai-
nen toimiala keskittyy omien asiakkaidensa tarpeisiin. 
Tämän organisaatiorakenteen ansiosta asiakkaat 
saavat merkittäviä etuja, koska eri asiakasryhmien 
tarpeet ovat usein erilaiset. 

M-real toimii myös aktiivisesti paperitukkurialalla 
ja sen kokonaan omistama Map Merchants -paperi-
tukkuriryhmä on tärkeä tuotteiden jakelukanava.

M-real on edustettuna yli 70 maassa eri puolella 
maailmaa. Yhtiöllä on paperi- ja kartonkitehtaita 
seitsemässä Euroopan maassa. Myyntiverkoston 
kautta asiakkaat saavat tukea ja hyödyllistä tietoa 
yhtiön toimialoista, tehtaista, pääkonttorista ja 
teknologiakeskuksista. Myynti- ja asiakaspalvelun 
henkilökunta varmistaa, että toimialoilla on kattava 
tieto eri asiakkaiden ja asiakasryhmien tarpeista.

Tiivis yhteydenpito kehityksen kärjessä oleviin 
asiakkaisiin ja laitevalmistajiin on yksi keskeisistä 
M-realin menestystekijöistä. Aktiivinen osallistu-
minen toimialajärjestöjen, kuten Print Cityn, Pro-
Cartonin ja FIPP:in, toimintaan on myös tärkeä osa 
verkottumista. Uuden tiedon, tietämyksen ja asian-
tuntemuksen jakamisesta hyötyvät kaikki osapuolet 
M-real mukaan lukien.

Paperin ja kartongin myynnissä oli aiemmin 
kysymys pelkästään tuotteiden valmistamisesta. 
Nykyisin M-real tarjoaa asiakkailleen laajan valikoi-
man liiketoiminnan kehittämistä tukevia palveluja, 
mistä vuorostaan on hyötyä M-realille. Asiakkaille 

tarjotaan laadukkaan paperin ja kartongin lisäksi 
myös muun muassa painamista ja ympäristöä 
koskevaa viimeisintä tietotaitoa. M-real järjestää 
myös koulutusta, tutustumiskäyntejä, seminaareja 
sekä asiakaskohtaisia kehitysprojekteja.

Suurten varastojen tai pitkien toimitusaikojen vält-
tämiseksi M-real on jatkanut jakelujärjestelmiensä 
tehostamista. Varastot pyritään sijoittamaan lähelle 
asiakkaita. Standardiarkki- ja rullavarastot sekä 
asiakaskohtaiset varastot ovat parantaneet tuotteiden 
saatavuutta ja palvelua.

M-realin asiakaskeskeinen toimintatapa ulottuu 
yhtiön kaikkeen päivittäiseen toimintaan ja edistää 
vahvojen ja pitkäaikaisten asiakassuhteiden luomista. 
Vuonna 2005 M-real Publishing -toimiala valittiin 
Iso-Britanniassa vuoden parhaaksi toimittajaksi.

M-real vuosikatsaus 2005 11



Consumer Packaging

n� M-real Consumer Packaging on laadukkaiden karton-
kien, pakkausratkaisujen ja -palvelujen innovatiivinen 
toimittaja. Toimialan asiakkaita ovat kotelopainajat, 
jatkojalostajat, tukkurit ja merkkituotteiden valmistajat 
esimerkiksi kauneuden- ja terveydenhoitotuotteiden, 
savukkeiden, kestokulutustavaroiden, elintarvikkeiden 
ja graafisen painamisen aloilla. 

Consumer Packaging uusi vuonna 2005 strate-
giansa parantaakseen edelleen asiakaslähtöisyyttä 
ja toimitusketjun hallintaa. Toimialan tuotteiden ja 
palveluiden saatavuutta parannettiin käynnistämällä 
useita merkittäviä projekteja. Käyttöön otettiin myös 
uusi myynnin ohjausmalli, jossa vastuut on määritelty 
asiakkuuksien ja tuotelinjojen mukaisesti.

M-realin Consumer Packaging -toimialan tuo-
tevalikoima sisältää pakkauksissa ja graafisissa 
sovelluksissa käytettäviä kartonkeja, päällystettyjä 
ja päällystämättömiä valkopintaisia kraftlainereita, 
kotelopakkauksia, tapetin pohjapapereita sekä 
joustopakkauksissa, etiketeissä ja tarralaminaateissa 
käytettäviä erikoispapereita.

M-real Consumer Packaging -toimiala tarjoaa 
myös erilaisia palveluja. Niitä ovat esimerkiksi arkitus, 
jakeluketjun hallintaan liittyvät palvelut, tekninen tuki, 
koulutus ja seminaarit. Tarjoamme lisäksi pakkaus-
suunnitteluun, -hankintaan ja painamisen hallintaan 
liittyviä palveluita.

Consumer Packaging on viime vuosina kehittänyt 
uusia teknologioita, jotka parantavat kotelopakkausten 

ja tavaramerkkien turvallisuutta. Vuonna 2005 yhtiö 
lanseerasi sarjan uusia, monipuolisia tuotesuojaus-
ratkaisuja, joissa on käytetty useita turvaominaisuuk-
sia, kuten muun muassa UV-fluoresoivia kemikaaleja, 
hologrammeja ja painettuja muisteja (radiotaajuuksilla 
toimiva etätunnistustekniikka).

M-real on tehnyt yhteistyötä Helsingin yliopiston 
kanssa vuodesta 1998, ja yhtiö on alansa edelläkävijä 
kuluttajatutkimuksessa. Kuluttajien mielipiteisiin ja 
mieltymyksiin liittyvissä tutkimuksissa keskityttiin alun 
perin paperiin ja sen merkitykseen aikakauslehdissä. 
Tutkimus kattaa nyt myös pakkaukset.

Näkymät� n

M-realin Consumer Packaging -toimialan toipuminen 
kevään 2005 työtaistelusta Suomessa kesti pitkään. 
Toimiala onnistui silti parantamaan kannattavuuttaan 
vuoden loppupuolella.

Consumer Packaging -toimialan tuotteita myydään 
pääasiassa Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja 
Aasiassa. M-real on Euroopan ja maailman toiseksi 
suurin kuluttajapakkauksissa ja graafisella alalla käy-
tettävän ensikuitukartongin valmistaja sekä maailman 
johtava päällystetyn valkopintaisen kraftlainerin ja 
tapetin pohjapaperin valmistaja.

Kartonkien maailmanlaajuisen kysynnän odotetaan 
kasvavan noin kahden prosentin vuosivauhdilla 
seuraavien 15 vuoden aikana. Kasvu on vielä nopeam-
paa Itä-Euroopassa, Aasiassa ja Latinalaisessa 
Amerikassa. Arvioitu kasvu perustuu trendeihin, 
joista esimerkkejä ovat väestön kasvu, ikääntyminen, 
pidempi odotettu elinikä, lisääntyvä kauneus- ja 
terveystietoisuus, elintason nousu ja ostovoiman 
lisääntyminen.

Valkopintaisten lainerien kysynnän odotetaan 
kasvavan 3–5 prosentin vuosivauhdilla Euroopassa ja 
Yhdysvalloissa. Aasiassa kasvu on vielä vaatimatonta. 
Tapettien pohjapaperien kysyntä on yleisesti laskussa, 
mikä johtuu kilpailutilanteesta maaliteollisuuden 
kanssa. Itä-Euroopassa ja Aasiassa pohjapaperien 
kysyntä on kuitenkin kasvussa. Joustopakkauksissa 
käytettävien paperien markkinoiden kasvu on pientä.

Vuoden 2005 tapahtumia� n

 – Työtaistelu vaikutti merkittävästi Consumer 
Packaging -toimialan prioriteetteihin kevään ja 
kesän aikana. M-real panosti voimakkaasti tilanteen 
ratkaisemiseen ja pystyi säilyttämään asiakaspalve-
lunsa tason hyvänä.
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 – Talvella M-real teki päätöksen 60 miljoonaa euron 
investoinnista Simpeleen kartonkitehtaan tuotan-
toon. Investointiin sisältyvät kartonkikoneeseen 
tehdyt parannukset, uusi pituusleikkuri, rullauskone, 
rullien pakkauskone, arkkileikkuri ja arkkien pak-
kauslinja. Investointi parantaa Simwhite- ja Simcote-
kartonkien laatua: niiden ulkonäköä, sileyttä ja 
tasalaatuisuutta sekä keveyttä. Investointi lisää 
merkittävästi sekä tuotanto- että arkituskapasiteet-
tia. Keväällä 2006 päätökseen saatavan investoinnin 
ansiosta tehdas pystyy tarjoamaan nopeaa Express 
Board -arkituspalvelua. 

 – Syys- ja lokakuussa Kemiart Linersin tehtaalla 
tehtiin merkittävä parannus tuotantoon, kun 
päällystysyksikkö ja päällystyspastan konekierto 
uusittiin. Investoinnin kokonaiskustannukset olivat 
6,5 miljoonaa euroa joulukuussa 2004 valmistunut 
ensimmäinen vaihe mukaan lukien.

 – M-realin Kyron tehtaan uusi Carta Book -paperilaatu 
tuli markkinoille vuoden lopussa. Lukijaystävällinen 
puupitoinen Carta Book -kirjapaperi täydentää 
erinomaisesti tuotevalikoimaamme ja voimme 
tarjota sekä graafiset kartongit kansiin että nyt myös 
graafisen paperin muun muassa pokkareihin.

 – Vuoden lopulla M-real lanseerasi sarjan uusia tuote-
turvaratkaisuja. 

M-realin Consumer Packaging -toimialan tavoitteena 
on sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä tuotteiden 
ja palveluiden saatavuuden kehittäminen. Express 
Board -arkituspalvelu on nyt saatavilla Alankomaissa, 

Kemiart Ultra� n

Syksyn 2005 alussa M-realin Consumer Packaging -toimiala 
toi markkinoille uuden Kemiart lainerin: in-line fleksopaina-
tukseen kehitetyn Kemiart Ultran. Kemiart Ultran etuja ovat 
suuri painatusnopeus ja mahdollisuus käyttää huomattavasti 
suurempia värimääriä kuin perinteisillä päällystetyillä 
lainereilla, koska sen ainutlaatuisella päällystetyllä pinnalla 
väri kuivuu huomattavasti nopeammin.

Kemiart Ultra on aaltopahvipakkausten painajille suun-
nattu kartonki, jonka tarjoamaa painolaadun, tuottavuuden ja 
helppokäyttöisyyden yhdistelmää ei ole voitu saavuttaa muita 
päällystettyjä lainereita käytettäessä. Kemiart Ultraa käyttävä 
aaltopahvin fleksopainaja voi ajaa päällystettyä laineria jopa 
perinteisillä in-line fleksopainokoneilla joutumatta tinkimään 
tuottavuudesta. 

Kemiart Ultra täyttää myös vähittäiskaupan pakkauksille 
asetetut tiukat vaatimukset. Myymälät ovat yhä suurempia 
ja niissä on entistä vähemmän henkilökuntaa antamassa 
henkilökohtaista palvelua, joten on erittäin tärkeää, että 

Tuotteet ja palvelut� n

Pakkauskartongit
Carta Integra
Carta Solida
Gala X
Nova X
Tako
Avanta
Simcote
Simwhite

Graafiset kartongit 
ja paperit
Carta Integra
Carta Solida
Galerie
Simwhite
Carta Book

Valkopintaiset 
päällystetyt 
kraftlainer-kartongit
Kemiart

Paperit 
joustopakkauksiin 
ja etiketteihin
Simcastor Plus 
Simkraft Special

Tapettien pohjapaperit
Cresta

Merkkituotteita 
suojaavat tuotteet 
ja palvelut
Origo
Decolux
Konsultointi

Puolassa sekä 
yhteistyötukkureiden 
kautta. Vuonna 2006 
tarjoamme Express 
Board -palvelun 
myös esimerkiksi 
Isossa-Britanniassa ja 
Suomessa. Palvelun laajen-
tamisesta päätetään vuonna 2006.

pakkaukset herättävät asiakkaiden huomion ja saavat aikaan 
myönteisen ostopäätökseen. Pakkausmateriaalin painettavuus-
ominaisuudet ovat näin ollen olennaisen tärkeät.

 Vähittäiskaupassa tärkeää on myös jakelukustannusten 
pienentäminen. Siksi vähittäiskauppa pyrkii käyttämään entistä 
kevyempiä pakkauksia ja entistä vähemmän pakkausmate-
riaalia. Toisaalta pitkät kuljetusmatkat edellyttävät vahvoja 
suojapakkauksia. 

 Aaltopahvipakkauksissa tärkeitä kasvualueita ovat hylly-
valmiit pakkaukset (Shelf-Ready Packaging) sekä aaltopahviin 
perustuvat näytteillepanoratkaisut. Pakkaus suojaa tuotetta 
kuljetuksen aikana, ja tuote voidaan sen jälkeen asettaa 
suoraan hyllyyn. Tuotteet erottuvat selvästi muista, ja ulkopak-
kausten määrä vähenee. Hyllyvalmiit pakkaukset tehostavat 
myös tuotteiden käsittelyä ja helpottavat menekin seurantaa.

Näytteillepanoratkaisut ovat osa tärkeä osa tuotetta ja 
brändiä. M-real tarjoaa asiakkailleen hyllyvalmiiden pakkaus-
ten suunnitteluun liittyviä asiantuntijapalveluita sekä oikean 
lainerituotteen jokaiseen tarpeeseen.

Myynti ja asiakaspalvelu



Publishing

n� M-realin Publishing -toimiala toimittaa laadukkaita 
painopapereita kustannus- ja painotaloille sekä vähit-
täiskaupassa toimiville asiakkaille. Toimiala laajentaa 
palvelutarjoomaansa jatkuvasti kehittämällä paperi- 
ja painatusasiantuntemustaan.  

M-realin Publishing -toimialan asiakkaita ovat 
kustantajat, heatset-painolaitokset, postimyyntiyrityk-
set, vähittäiskaupat ja mainostajat. Toimiala tarjoaa 
aikakauslehti- ja hienopapereita aikakauslehtiin, tuo- 
teluetteloihin, suoramainontaan, mainosmateriaalei-
hin, esitteisiin, liitelehtiin ja aikakauslehtien kansiin. 

M-realin Publishing -toimiala on erikoistunut 
laadukkaisiin graafisiin papereihin Galerie-tuoteper-
heellään, joka sisältää päällystettyjä aikakauslehti- ja 
hienopapereita. Galerie-papereissa erinomainen 
sileys ja vaaleus yhdistyvät normaalia korkeampaan 
bulkkiin ja opasiteettiin. Tuloksena on erinomainen 
kuvien ja yksityiskohtien toisto myös kevyimmillä 
pintapainoilla. Näin asiakas voi saavuttaa kustannus-
säästöjä tuotannossa, postituksessa ja logistiikassa. 
Galerie-tuoteperheeseen kuuluu papereita ultrakevy-
estä päällystetystä paperista taidepaperiin. Täyden-
täviä tuotteita ovat muun muassa Nimrod, Allegro, 
EuroArt, Furioso ja Tauro.

Galerie-papereiden kehitystyön painopisteenä on 
painettavuuden ja pintaominaisuuksien parantami-
nen. M-real toteuttaa alan ensimmäisenä yhtiönä 
lukijatutkimuksia yhteistyössä Helsingin yliopiston 
kanssa. Tutkimuksista yhtiö saa arvokasta palautetta 

lukijoiden paperia ja painolaatua 
koskevista kokemuksista. Näin 
M-real voi yhteistyössä asiakkai-
densa kanssa optimoida painojälkeä 
ja värien hallintamenetelmiä.

Näkymät� n

M-real on Euroopan neljänneksi suu-
rin ja maailman viidenneksi suurin 
päällystettyjen aikakauslehtipaperien 
valmistaja. M-realin Publishing 

-toimialalla on kolme tehdasta, jotka 
sijaitsevat Suomessa ja Ruotsissa. 
Toimialan tuotteita toimitetaan lähes 
70 maahan eri puolilla maailmaa. 
Publishing-toimialan kotimarkkinat 
ovat Euroopassa. Tuotteita myydään 
pääasiassa Isoon-Britanniaan, 
Saksaan, Ranskaan, Espanjaan, 
Italiaan, Suomeen ja Puolaan. 

Galerie-papereita arvostetaan myös Euroopan 
ulkopuolella: ne ovat saavuttaneet markkinajohtajan 
aseman esimerkiksi Australiassa. 

Aikakauslehtipaperien markkinat kasvoivat jonkin 
verran vuonna 2005. Länsi-Eurooppaa voimak-
kaammin kasvoivat kehittyvät markkinat, kuten 
Itä-Eurooppa ja Aasia. Kasvuvauhdin ei odoteta 
muuttuvan merkittävästi vuonna 2006.

Havaittavissa on kaksi selkeää markkinasuun-
tausta: isoihin kansainvälisiin aikakauslehtiin 
keskittyvien suurkustantajien konsolidoituminen 
sekä rajoitetuille kohderyhmille suunnattujen pienten 
erikoisaikakauslehtien lisääntyminen.

Vuoden 2005 tapahtumia� n

 – Suomen paperiteollisuuden työtaistelu vaikutti 
myös Publishing -toimialaan, jonka tuotan-
nosta suurin osa sijaitsee Suomessa. M-realin 
 Publishing -toimiala pystyi kuitenkin varmistamaan 
toimitukset asiakkaille sujuvan sisäisen yhteistyön 
avulla. Paperivarastoja käytettiin tehokkaasti ja 
korvaavia tuotteita toimitettiin M-realin tehtailta 
Ruotsista, Sveitsistä, Isosta-Britanniasta, Saksasta 
ja Itävallasta. M-realin toiminta työtaistelun aikana 
sai kiitosta myös asiakkailta. Isossa-Britanniassa 
M-real nimitettiin vuoden aikakauslehtipaperitoi-
mittajaksi. 

 – Lokakuussa 2005 Kirkniemen tehtaalla otettiin 
käyttöön M-realin yhteinen SAP-pohjainen 
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ERP-järjestelmä. Nykyisin järjestelmä on käytössä 
Publishing -toimialan kaikissa tehtaissa Husumia 
lukuun ottamatta, jossa järjestelmä otetaan käyt-
töön vuoden 2006 aikana.

 – Galerie Liten ja Galerie Briten laatua viimeisteltiin 
vuonna 2005. Tuloksena oli aiempaa puhtaampi ja 
tasaisempi ulkoasu. Paperit näyttävät nyt entistä 
vaaleammilta, mikä on parantanut kuvien ja värien 
toistoa. Erityisesti tämä näkyy kevyitä esineitä 
ja metallia esittävissä kuvamateriaaleissa. Muut 
ominaisuudet, kuten hyvä opasiteetti ja bulkki, 
pysyivät ennallaan. 

 – Vuoden 2005 aikana käynnistyi tärkeä projekti, 
jonka tarkoituksena on parantaa laadun tasai-
suutta ja toimitusten luotettavuutta. Osana pro-
jektia tehtaissa toteutettiin laaja koulutusohjelma, 
jonka tuella työntekijät voivat jatkuvasti parantaa 
tuotteiden laatua ja palvelutasoa. 

 – M-realin Publishing-toimiala toteutti yhteistyössä 
kustantaja- ja painotaloasiakkaiden kanssa useita 
värien hallintaan, tuotannon tehostamiseen ja 
lukijatutkimuksiin liittyviä kehitysprojekteja.

 – M-real, kansainvälisen aikakauslehtien yhdistyksen 

Värien hallinta� n

M-realin Publishing-toimiala laajentaa 
ja syventää jatkuvasti värien hallintaan ja 
painamiseen liittyvää asiantuntemustaan, jotta 
se voisi auttaa asiakkaitaan saamaan Galerie-
papereilla parhaan mahdollisen painotuloksen. 

Värien tarkka toisto on yhä halutumpi 
ominaisuus. Siksi offset-painamisen ISO-stan-
dardit ja ICC-profiilit ovat yhä tärkeämpiä sekä 
arkki- että rullapainoissa. Paperien luokittelu 
ISO-standardin mukaisesti on kuitenkin vaativa 
tehtävä. M-real onkin ensimmäisenä alan 
yhtiöistä julkistanut ohjeet paperien värien 
hallintaa varten luokittelemalla Galerie-paperit 
ISO 12647–2- ja ISO-standardin ICC-profiilien 
mukaisesti. Lisäksi M-real avustaa jo käytössä 
olevien ICC-profiilien säätämisessä niin, että 
ne sopivat parhaiten yhteen Galerie-paperien 
kanssa.

Galerie-paperien luokitus perustuu pisteen-
kasvuun vaikuttavien paperin pintaominaisuuk-
sien laajaan testaukseen. Siinä hyödynnetään 
myös tutkimustuloksia, jotka koskevat paperin 
sävyn ja vaaleuden vaikutusta painojälkeen.

FIPP:n (International Federation of the Periodical 
Press) strateginen sponsori vuodesta 2001, 
osallistui FIPP:n vuotuiseen maailmankongressiin, 
joka pidettiin New Yorkissa toukokuussa 2005. FIPP 
edustaa aikakauslehtikustantajia ja muita alan 
jäseniä yli 50 maasta. Kongressissa painotettiin 
julkaisuteollisuuden maailmanlaajuista/globaalia 
luonnetta.

 – Keskitetyn Sample Centerin palvelut olivat erittäin 
kysyttyjä M-realin asiakkaiden keskuudessa eri 
puolilla maailmaa, ja lähes 40 000 painettua ja 
painamatonta näytettä ja dummy-lehteä toimi-
tettiin vuoden 2005 aikana. Nopeaa palvelua ja 
runsaasti erilaisia näytteitä tarjoava Sample Center 
on auttanut asiakkaita paperinvalintaa koskevien 
päätösten teossa.
 

Tuotteet� n

Galerie Papers
Galerie Lite
Galerie Brite
Galerie One
Galerie Fine
Galerie Art
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Commercial Printing

n M-realin Commercial Printing -toimiala tarjoaa 
mainos- ja markkinointipaperia yritysviestintään 
sekä myynninedistämiseen. Toimialan päätuotteita 
ovat päällystetyt graafiset hienopaperit. Periaatteena 
on asiakkaan tarpeiden mukaisten ja innovatiivisten 
paperituotteiden kustannustehokas toimittaminen. 

Commercial Printing -toimialan arkkitoimitusten 
jakelu tapahtuu paperitukkurien kautta, kun taas rullat 
toimitetaan yleensä suoraan painotaloihin. Paperin 
loppukäyttäjät ovat pääasiassa markkinoinnin ja 
konserniviestinnän ammattilaisia. Tyypillisiä käyttö-
kohteita ovat vuosikertomukset, yritysesitteet, tuote-
kansiot, liitelehdet, suoramainonta, erilaiset luettelot, 
yrityslehdet ja julisteet.

M-realin Commercial Printing -toimiala valmistaa 
päällystettyjä ja päällystämättömiä hieno- ja erikois-
papereita, joiden erinomaiset pinta- ja ajettavuus-
ominaisuudet täyttävät graafisten sovellusten 
kovimmatkin vaatimukset. Toimialan tuotteista monet 
ovat alan vahvoja tuotemerkkejä. Commercial Printing 

-toimiala tarjoaa asiakkailleen myös teknistä tukea ja 
järjestää heille koulutusta sekä seminaareja.

Vuonna 2005 Commercial Printing -toimiala virtavii-
vaisti organisaatiotaan ja määritteli erikoispapereille 
uuden eriyttämisstrategian, jossa kullakin tuotelinjalla 
on omat toimintonsa. Näin jokainen tuotelinja saa 
lisää vastuuta ja joustavuutta. Strategia mahdollistaa 
myös tarkan tuotelinjakohtaisen ohjauksen, koska 
synergiaetuja muiden tuotelinjojen kanssa ei juuri ole.

Näkymät� n

M-real on Euroopan 
toiseksi suurin hiok-
keettoman päällystetyn 
ja päällystämättömän 
arkkipaperin valmistaja. 
Yhtiöllä on erityisen vahva 
markkina-asema Keski- ja 
Itä-Euroopassa, Pohjois-
maissa ja Isossa-Britanni-
assa. M-realin Commercial 
Printing -toimialalla on 
kahdeksan tuotantolai-
tosta kuudessa eri maassa. 
Tämä takaa yhtiölle 
erinomaisen maantieteelli-
sen peiton ja mahdollistaa 
ensiluokkaiset tuote- ja 
palvelutoimitukset. 
Kotimarkkina-alueen 

Euroopan lisäksi toimialalla on tärkeitä markkina-
alueita myös muualla maailmassa.

Commercial printing papereitten markkinatilanne 
on ollut heikko muutaman viime vuoden ajan. Länsi-
Euroopassa ja Yhdysvalloissa markkinat ovat olleet 
laimeat, kun taas Itä-Euroopassa kulutus kasvaa 
vuosittain 7–10 prosenttia. Kasvun odotetaan jatkuvan. 
Myös Aasia on kasvava markkina-alue.

Hienopaperin yleisesti vaikea markkinatilanne 
kaventaa hintamarginaaleja. Pysyvä ylikapasiteetti, 
energian ja kemikaalien hintojen nousu sekä pape-
reiden alhainen hinta tuovat mukanaan merkittäviä 
haasteita yhtiöiden taloudelliselle tulokselle.

Hienopaperiteollisuudessa selkeänä suuntauksena 
on näkyvissä toimitusaikojen lyheneminen. Tuotanto 
ja jakelu tulevat todennäköisesti keskittymään entistä 
enemmän. Muita kehitystrendejä ovat muun muassa 
paperitukkurien omien tuotemerkkien lisääntyminen, 
asiakkaiden kasvava kiinnostus ympäristöystävällisiä 
tuotteita kohtaan ja suoramainonnan kasvu. 

Vuoden 2005 tapahtumia� n

 – Vuoden 2005 aikana Sveitsin Biberistin tehtaalla 
otettiin käyttöön uusi mattakalanteri, jonka on 
tarkoitus parantaa tuotteiden laatua.

 – Saksan Gohrsmühlen tehtaalla toteutettu laaja 
laadunparannusprojekti yhtenäisti Zanders Megan 
laatua sekä paransi paperin vaaleutta ja painetta-
vuutta. 
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Era Silk� n

Tiiviin kehitystyön jälkeen M-real toi vuonna 2005 
markkinoille Era Silkin, uusiokuidusta valmistetun 
uuden päällystetyn paperin. Ison-Britannian mark-
kinoilla tämä uusi paperi on ollut suurmenestys. Era 
Silk on yhtä vaaleaa ja laadukasta kuin ensikuidusta 
valmistetut paperit, vaikka se on valmistettu osin 
paikallisesta keräyspaperista.  

Kierrätyskuitua sisältävän paperin kysyntä kasvaa 
nopeasti. Era Silk on lisäksi hyvin ympäristöystä-
vällinen paperi. Kierrätettävä jätepaperi kerätään 
suurimmaksi osaksi 150 kilometrin säteellä tehtaasta, 
joten kuljetusmatkat voidaan pitää mahdollisimman 
lyhyinä. Jätepaperin käyttö auttaa myös vähentämään 
Ison-Britannian kaatopaikkojen kuormitusta. 

Britanniassa on käynnistetty maanlaajuinen kier-
rätystä edistävä WRAP-ohjelma. Ohjelman mukaan 
yhtiöitä opastetaan käyttämään päällystettyjä 
papereita, jotka sisältävät vähintään 50 prosenttia 
uusiokuitua. Era Silk täyttää tämän vaatimuksen, 
mutta on silti ulkonäöltään ja laadultaan ensikui-
dusta valmistetun paperin veroinen. 

Era Silk -paperia valmistetaan M-realin Sitting-
bournen tehtaalla M-realin New Thamesin uusio-
kuitulaitoksen tuottamasta keräyspaperimassasta. 
Sen jakelusta huolehtivat brittiläiset paperitukkurit 
Antalis ja McNaughton.

 – Vuoden 2005 aikana kehitettiin uusi Chromolux-
laatu, jossa on siniseksi värjätty pohjapaperi ja 
ainutlaatuinen valupäällysteinen pinta. Uusi Chro-
molux True takaa värikkäille pakkauksille parhaan 
mahdollisen optisen ulkoasun eikä jätä valmiiseen 
pakkaukseen valkoisia kulmia. 

 – M-real lisäsi Galerie Art -valikoimaan uuden mat-
tapintaisen paperin. Kaksoispäällystetty Galerie Art 
Matt tarjoaa erinomaisen painojäljen ja vaaleuden. 
Paperin heijastavuus on erittäin vähäistä, joten se 
helpottaa tekstin lukemista. Värit ovat silti vahvoja ja 
kuvat jäljentyvät selkeästi.

 – Syyskuussa Äänekosken tehtaalle asennettu uusi 
riisikääreiden pakkauslinja paransi Galerie Art 

-paperin toimituskapasiteettia.
 – Muiden ominaisuuksien ohella Tauron ja EuroBulkin 

opasiteettia on parannettu huomattavasti.
 – Zanders Reflex -tehdas Saksassa kehitti uuden 

päällystämättömän Zanders Trevi -paperin.

Tuotteet� n

Päällystetyt paperit
Galerie Art
EuroArt
Zanders Mega
Zanders Ikono
Allegro
Furioso
EuroBulk
Nimrod
Era Silk UUTUUS

Päällystämättömät paperit
Tauro
Orsay Plus
Senlis
Crossbow
Diamant

Erikoispaperit
Chromolux
Silverpapers
Zanders Autocopy
Zanders Trevi UUTUUS
Zanders Zeta
Zanders Gohrsmühle
Zanders Classic
Zanders Bankpost
Zanders Reflex special
Zanders T 2000
Zanders Spectral
Zanders Medley
Zanders Elefantenhaut
Zanders Efalin
Zanders Estralin
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Office Papers

n M-realin Office Papers -toimiala valmistaa, markkinoi 
ja myy laadukkaita päällystämättömiä hienopapereita 
toimistojen ja kotitalouksien kasvavaan paperin 
tarpeeseen. Toimiala valmistaa tulostukseen ja 
kopiointiin tarkoitettuja toimistopapereita sekä 
papereita, joita käytetään esimerkiksi lomakkeissa, 
kirjekuorissa ja käyttöohjeissa. 

Tärkeimpiä jakelukanavia ovat paperitukkurit, 
toimistolaitevalmistajat ja toimistotuotteita myyvät 
yritykset. Esimerkiksi sopimusasiakkaille, posti-
myyntiyrityksille ja toimistotarvikemyymälöille paperi 
on vain yksi, joskin tärkeä tuotevalikoiman osa. 
Paperirullat puolestaan toimitetaan yleensä suoraan 
jatkojalostajille ja painotaloille.

M-realin Office Papers -toimiala kehittää liike-
toimiaan kaikkien jakelukanavien kautta, mutta 
on päättänyt kehittää liiketoimintaansa erityisesti 
toimistotarviketeollisuuden suuryritysten kanssa. 
Tämä strateginen painopisteen muutos on toteutettu 
onnistuneesti.

M-real valmistaa erilaisia toimistopapereita 
väritulostuksessa käytettävistä laaduista laajoissa 
tulostussarjoissa käytettäviin kustannustehokkaisiin 
papereihin. Tuotevalikoimaan sisältyvät vahvat 
tuotemerkit Data Copy, Logic, Evolve ja Modo Papers. 
Sataprosenttisesta kierrätyskuidusta valmistet-
tavat Evolve-paperit on suunniteltu laadukkaan 
uusiopaperin kysyntään. Modo-tuoteperheen 
erikoispaperit on kehitetty tarkasti rajattuihin 

käyttötarkoituksiin, esimerkiksi 
lasertulostukseen, esipainatukseen, 
mustesuihkutulostukseen, optiseen 
tekstintunnistukseen (OCR) sekä 
kirjekuorten valmistukseen.

Office Papers -toimialan tutkimus 
ja tuotekehitys keskittyy asiak-
kaiden tarpeiden ja mieltymysten 
 selvittämiseen. Teemme läheistä 
yhteistyötä toimistolaitevalmistajien 
kanssa. Tutkimustuloksista on 
hyötyä esimerkiksi pakkausten 
 suunnittelussa ja toiminnalli-
suudessa. Muita tuotekehityksen 
painopisteitä ovat prosessienvalvon-
nan, laadunvarmistuksen ja paperin 
pintarakenteen sekä ominaisuuksien 
parantaminen ja raaka-aineiden 
käytön tehostaminen.

Näkymät� n

M-realin Office Papers -toimiala on yksi Euroopan 
johtavista toimistopapereiden toimittajista sekä 
tuotantomäärien että myynnin perusteella. Toimi-
alalla on hyvä asema myös tuotemerkeissä. M-real 
on merkittävä toimistopapereiden toimittaja 
Euroopan markkinoilla ja yhtiö on vuosien mittaan 
vahvistanut asemiaan myös rullatoimittajana. M-real 
onkin nykyisin hyvin tunnettu nimi kaikilla toimisto-
paperimarkkinoilla, ja sillä on uskollisia asiakkaita 
tärkeimmissä liiketoimintasegmenteissä. Yhtiön 
markkina-asemaa vahvistavat myös ainutlaatuiset 
kierrätyskuitupohjaiset tuotteet.

M-realin markkina-asemaa tukevat tuotantolaitos-
ten erinomainen sijainti Ruotsissa, Isossa-Britanni-
assa ja Ranskassa sekä tehokas logistiikka.

Sähköisen median kasvua ja tiedonkäsittelyn muu-
toksia pidetään yleensä uhkana paperinkulutukselle. 
Euroopassa toimistopaperin kulutus on kuitenkin 
kasvanut tasaisesti, ja kasvun odotetaan yhä jatkuvan 
sähköisistä asiakirjoista, sähköpostiviesteistä ja 
internetsivuista tehtävien tulosteiden lisääntyessä. 
Rullatavaran kysyntä ei ole kehittynyt yhtä nopeasti, 
koska tulostuspaperisovellukset ovat kiristäneet 
kilpailua.
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Data Copy uudistuu� n

Data Copy on tuotemerkin arvossa mitattuna 
Euroopan tunnetuin paperinvalmistajien toi-
mistopaperi. Vuoden 2006 aikana tuotekonsepti 
muuttuu kuitenkin täysin vastaamaan toimisto-
paperimarkkinoiden kehitystä ja vaatimuksia. 

Uusi konsepti rakentuu nykyisen tuotemer-
kin tärkeimpiin vahvuuksiin. Tavoitteena on, 
että uusi Data Copy yksinkertaistaa toimis-
topaperin käsittelyä ja pakkaamiseen liittyviä 
rutiineja ja parantaa niiden käyttöhelppoutta. 
Sillä pyritään vastaamaan useimpiin toimis-
topapereiden käsittelyn ”huonoihin puoliin”: 
kantamiseen, avaamiseen, varastointiin ja 
jätteiden käsittelyyn.

Uusi Data Copy -konsepti sisältää riisutun 
valikoiman eri paperilaatuja. Niihin kuuluu 
myös paperi, joka vastaa toimistopaperin 
ostajien enemmistön käyttötarpeita ja soveltuu 
erinomaista laatua vaativaan väritulostukseen.

Uuden Data Copy -tuoteperheen merkitystä 
korostaa myös uusi ja erottuva visuaalinen ilme.

Vuoden 2005 tapahtumia� n

 – Helmikuussa Office Papers -toimiala julkisti 
päätöksen yhdistää M-realin Wifstan tehdas Ruot-
sissa Husumin tehtaaseen tuotantokustannusten 
pienentämiseksi. Uusi Husum-Wifsta-tehdas 
organisaatio aloitti toimintansa kesäkuussa 2005. 

 – Syyskuussa M-real päätti investoida 8 miljoonaa 
euroa Pariisista luoteeseen sijaitsevaan Alizayn 
tehtaaseen. Investointiin sisältyy paperikoneen 
formerin uudistaminen, jonka tavoitteena on mer-
kittävä laadunparannus markkinoiden vaatimusten 
mukaisesti. Investoinnin ansiosta M-real pystyy 
entistä tehokkaammin hyödyntämään Alizayn 
tuotantokapasiteettia ja sen erinomaista sijaintia 
avainasiakkaiden lähellä. Asennustyöt tehdään 
keväällä 2006.

Tuotteet� n

Data Copy -tuotteet
Evolve-tuotteet
Logic-tuotteet
Modo Papers -tuotteet

Lisätietoja on M-realin internetsivuilla osoitteessa 
www m-real.com sekä tuotteiden omilla internet-
sivuilla:
www.datacopy.com
www.logic-papers.com
www.evolve-papers.com

M-real vuosikatsaus 2005 19

Myynti ja asiakaspalvelu



Map Merchant Group

n M-realin paperitukkuri Map Merchant Group koostuu 
25 itsenäisestä paperitukkurista, jotka toimivat kaik-
kiaan 23 Euroopan maassa. Paperitukkurit tuottavat 
lisäarvoa hienopaperin arvoketjussa tarjoamalla 
asiakkailleen laajan valikoiman tuotteita ja palveluita. 

Map on volyymeissa mitattuna tällä hetkellä 
Euroopan neljänneksi suurin paperitukkuri. Kasvua 
ovat edistäneet ennen kaikkea Mapin toimintojen 
laajentuminen Itä-Eurooppaan sekä Isossa-Britanni-
assa toteutetut toimintojen uudelleenjärjestelyt.

Map palvelee yli 50 000 asiakasta, joita ovat 
esimerkiksi painotalot, kustantamot, mainostoimistot, 
jatkojalostajat, vähittäiskauppa, suuryritykset sekä 
virastot ja laitokset.  

Tuotevalikoima n

Map-ryhmän tuotevalikoima koostuu pääosin 
kirjapainokäyttöön tarkoitetuista päällystetyistä ja 
päällystämättömistä arkkipapereista. Toimistopape-
reiden osuus myynnistä on 24 prosenttia. Valikoiman 
täydentävät päällystetyt ja päällystämättömät rulla-
paperit, itsejäljentävät paperit, graafiset kartongit ja 
muut erikoispaperit.

Map-ryhmällä on noin sata toimittajaa. Viiden 
strategisesti tärkeän toimittajan osuus kokonais-
myyntivolyymista on 60 prosenttia. M-realin osuus 
tästä on noin 35 prosenttia. Map pyrkii strategiansa 
mukaisesti keskittämään toimittajapohjaansa, 
saavuttamaan kustannussäästöjä ja yhtenäistämään 
tuotevalikoimaansa.

Vuoden 2005 tapahtumia n

Mapin kannattavuus parani vuonna 2005 erityisesti 
itäisissä Keski-Euroopan maissa sekä Isossa-
 Britanniassa. Mapilla on Isossa-Britanniassa kolme 
tukkuria, joista kaksi – James McNaughton ja 
MoDo – organisoitiin uudelleen vuoden 2004 lopulla. 
Uudelleenorganisoinnin ansiosta liiketoimintaa 
pystyttiin tehostamaan vuonna 2005.

Laajentuminen Itä-Eurooppaan jatkui orgaanisen 
kasvun myötä. Lisäksi Map osti Bulgarian kolman-
neksi suurimman paperitukkurin Concordin. Mosko-
vassa Map Russia avasi uuden, pinta-alaltaan 5 700 
neliön suuruisen varaston.

Kaikki Pohjoismaissa (Norjassa, Ruotsissa, Suo-
messa ja Tanskassa) toimivat paperitukkurit ottivat 
Map-nimen. Ryhmän muut paperitukkurit, Isoa-Bri-
tanniaa ja Alankomaita lukuun ottamatta, ottavat Map 

-nimen käyttöön vuoden 2006 kuluessa.

Mapin omien tuotemerkkien valikoimaa kasvatti 
Dito, monipuolinen uusi offset-paperi, jonka tasa-
laatuisuus ja luotettavuus ovat erinomaiset. 

Näkymät n

Mapin tavoitteena on tulla Euroopan johtavaksi ja 
tehokkaimmaksi paperitukkuriryhmäksi. Ryhmä on 
parhaillaan ottamassa käyttöön uutta toimintamallia, 
jossa toimintaa tehostetaan ryhmätasolla, mutta 
lisäarvoa tuovat palvelut eriytetään asiakastasolla.

Mapissa uskotaan, että tietojen lisääntyvä digita-
lisoituminen tuo mukanaan uusia liiketoimintatilai-
suuksia. Asiakkaan tarpeisiin perustuvan painatuksen 
sekä aiempaa nopeampien ja lyhyempien tulostus-
sarjojen mahdollistaminen on suotuisa trendi Mapin 
paperitukkureille.

Map Merchant Group – maat ja yhtiöt: n
Alankomaat Grafisch Papier
  ModoVanGelder
Belgia GPG Papier
Bulgaria Concord
Espanja MoDo Paper Distribucion
Irlanti McNaughton Paper Ireland
Iso-Britannia James McNaughton Group
  Premier Paper Group
Itävalta IT-Papier
Latvia Map Latvia
Liettua Map Lietuva
Norja Map Norge
Puola Ecco Papier
Romania Map Merchant Romania
Ruotsi Map Sverige
Saksa PVV Deutschland
Slovakia Ecco Paper
Slovenia Interpapir
Suomi Map Suomi
Tanska Map Danmark
Tšekki Ecco Paper
Ukraina Map Ukraine
Unkari Ecco Hungaria
Venäjä ZAO Map Russia
Viro Map Eesti20 M-real vuosikatsaus 2005





Yhteiskuntavastuu

n� Kestävä kehitys merkitsee nykyisten sukupolvien 
tarpeiden tyydyttämistä niin, ettei tulevien polvien 
edellytyksiä tyydyttää omia tarpeitaan samalla 
heikennetä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on 
löydettävä tasapaino taloudellisen, sosiaalisen ja 
ekologisen vastuun välillä.

Jotta M-real kehittyisi ja menestyisi yrityksenä ja 
luotettavana paperintoimittajana, tulee sen pitkän 
aikavälin kannattavuuden lisäksi varmistaa tuotannon 
arvoketjun ekologinen ja sosiaalinen vastuullisuus. 
Oman toiminnan lisäksi M-realin vastuu kattaa koko 
toimitusketjun raaka-aineista ja metsänhoidosta aina 
käytettyjen tuotteiden loppukäsittelyyn ja kierrätyk-
seen. 

Lähtökohdat ovat erittäin suotuisat, koska tärkein 
raaka-aine puu on uusiutuva luonnonvara ja tuotteet 
ovat kierrätettäviä. Kaikessa on aina toki parantami-
sen varaa. Seuraavilla sivuilla on joitakin käytännön 
esimerkkejä M-realin jatkuvasta pyrkimyksestä 
kestävään kehitykseen.

Pitkällä aikavälillä tutkimus- ja kehitystoiminta 
on taloudellisen menestyksen sekä ekologisesti ja 
sosiaalisesti vastuullisen toiminnan edistämisen 
avain. M-real pyrkii aktiivisesti kehittämään omia 
prosessejaan, raaka-aineena käytettävää kuitua sekä 
paperin muiden ainesosien koostumusta luonnon-
varoja ja energiaa säästäviksi.

Meille on tärkeää, että käyttämämme puuraaka-
aine tulee laillisista ja kestävästi hoidetuista lähteistä.

Kaikkeen tähän tarvitaan pätevä ja sitoutunut 
henkilöstö. Juuri tästä syystä työturvallisuuden kehit-
täminen ja työntekijöiden hyvinvointi ovat olennainen 
osa M-realin toimintaa.

Puunhankinta
n� M-real on sitoutunut vastuulliseen puun ja puukuidun 

hankintaan. Yhtiö edellyttää raaka-ainetoimittajiltaan 
paikallisten lakien noudattamista. M-realin tehtaiden 
puunhankinnasta vastaa sen emoyhtiö ja suurin 
osakas Metsäliitto Osuuskunta. 

M-realin tavoitteena on lisätä sertifioidun puun 
osuutta tuotteissaan sekä tuoda markkinoille lisää 
tuotteita, joilla on metsäsertifiointimerkki. Tämän 
varmistamiseksi yhtiö on ottanut käyttöön sertifioidut 

puun alkuperäketjun hallintajärjestelmät kaikissa 
kartonki-, aikakauslehtipaperi- ja hienopaperitehtais-
saan. M-real vaatii puun alkuperää koskevat tiedot 
myös raaka-ainetoimittajiltaan.

Vastuullisen metsätalouden puolesta n

Metsäliiton toimintaa ohjaavat puunhankinnan ja 
metsänhoidon ympäristöpolitiikka sekä yhteiskunta-
vastuusitoumus. Metsäliiton laatu- ja ympäristö-
järjestelmät varmistavat osaltaan, että nämä 
periaatteet toteutuvat myös puunhankinnassa. Näihin 
riippumattoman osapuolen sertifioimiin ja vuosittain 
tarkistettaviin laatu- ja ympäristöjärjestelmiin sisältyy 
myös puun alkuperän hallintajärjestelmä. 

Puunhankinnassa otetaan huomioon yhteiskunta-
vastuun kaikki kolme näkökulmaa – taloudelliset, 
sosiaaliset ja ympäristövaikutukset. Metsäliiton 
ympäristöohjelma sisältää näihin liittyviä, mitattavia 
kehitystavoitteita, joita tarkistetaan vuosittain. 

Ostosopimuksiin sisältyy yksityiskohtaisia ympä-
ristövaatimuksia, jotka perustuvat lainsäädäntöön ja 
hyviin metsänhoidon käytäntöihin. Metsäliitto tekee 
säännöllisiä tarkastuksia sekä omilla että alihankki-
joidensa hakkuukohteilla. 
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Sertifioidun puun toimitukset M-realin tehtaille

Sertifioitu PEFC (%) Sertifioitu FSC (%) 
Suomi 72 0
Ruotsi 21 28 
Saksa 71 5 
Itävalta 70 0 
Ranska 43 0 
Lukuihin sisältyvät sellaiset puutoimitukset, mukaan lukien tuontipuu, jotka ovat 
peräisin sertifioiduista metsistä ja joiden toimittajalla on Chain of Custody -sertifikaatti. 

 M-real tietää käyttämänsä puun alkuperän n

Metsäliitto hankkii vuosittain noin 13,2 miljoonaa 
kuutiometriä* puuta M-realin tehtaille. Puuraaka-
aine on peräisin Euroopasta, jossa metsän kasvu 
ylittää hakkuut ja puuston kokonaisvolyymi kasvaa 
jatkuvasti. 

Puun alkuperää koskeva tieto vaaditaan kaikilta 
toimittajilta. Puun alkuperän hallintajärjestelmän 
ansiosta Metsäliitto tietää, mistä sen hankkima puu 
on peräisin riippumatta siitä, tuleeko se sertifioidusta 
metsästä vai ei.

Suomessa suurin osa Metsäliiton hankkimasta 
puusta on peräisin yksityisten metsänomistajien 
metsistä. Puun alkuperän jäljittäminen perustuu 
sopimusnumeroihin. Jokaiselle ostosopimukselle 
annetaan oma numero, joka kirjataan Metsäliiton 
tietojärjestelmään. Numero seuraa tietojärjestel-
män tunnistetiedoissa puuerän mukana metsästä 
tehtaan portille saakka. Tämän numeron perusteella 
jokaisen puuerän alkuperä tiedetään sen saapuessa 
tehtaalle. Hakkuualueet on merkitty digitaaliseen 
GIS (Geographic Information System) -karttajärjes-
telmään, joka on osa Metsäliiton tietojärjestelmää. 
Karttoihin on merkitty myös suojelukohteita, kuten 
esimerkiksi avainbiotoopit ja muinaismuistomerkit. 

Venäjällä Metsäliitto toimii omista tytäryhtiöistä ja 
ulkopuolisista puuntoimittajista koostuvan verkoston 
välityksellä. Ostosopimuksiin sisältyy ympäristöehto, 
jonka mukaan puuntoimittaja sitoutuu toimittamaan 
puuta vain laillisista lähteistä ja ilmoittamaan 
hakkuualueen tarkan sijainnin. Tiedot syötetään 
Metsäliiton tietojärjestelmään ja havainnollistetaan 
digitaalisella kartalla. Interaktiivisessa GIS-kartta-
järjestelmässä on tietoa muun muassa suojelu-

* Mukaan lukien Botnian tehtaille toimitettu puu (47 % tammi–maalis-
kuussa ja 39 % huhti–joulukuussa 2005).

alueista, minkä ansiosta niistä on hyötyä esimerkiksi 
hakkuukohteiden audintointeja suunniteltaessa. 

Säännöllisten hakkuukohdeauditointien tarkoi-
tuksena on varmistaa, että alihankkijoiden antamat 
tiedot ovat totuudenmukaisia ja että hakkuissa 
noudatetaan Metsäliiton vaatimuksia ja paikallista 
lainsäädäntöä. 

M-real tukee metsäsertifiointia n

Metsäsertifiointi on hyvä keino viestiä kestävästä 
metsänhoidosta. Siksi M-real tukee riippumattoman 
osapuolen verifioimaa metsäsertifiointia ja raportoi 
sertifioidun puun osuuden tuotteissaan Paper Profile 

-ympäristötuoteselosteissaan. (Ks. www.m-real.com.) 
Yhtiön tarkoituksena on myös tuoda markkinoille 
lisää tuotteita, joilla on metsäsertifiointimerkki. 

Vuonna 2005 M-realin tehtailla käytetystä puusta 
63,4 prosenttia oli peräisin sertifioiduista metsistä. 
Metsäliiton puunhankinta-alueilla on käytössä kaksi 
metsäsertifiointijärjestelmää, PEFC (Programme for 
the Endorsement of Forest Certification schemes) 
ja FSC (Forest Stewardship Council). Osassa puun-
hankintamaista käytetään kumpaakin järjestelmää. 
Pääosa M-realin käyttämästä sertifioidusta puusta 
on PEFC-sertifioitua. PEFC on vallitseva sertifiointi-
järjestelmä yksityisten pienmetsänomistajien 
metsissä. 

Vuonna 2005 Metsäliiton Virossa, Liettuassa ja 
Ruotsissa toimivat tytäryhtiöt saivat uudet Chain of 
Custody -sertifikaatit. Lisäksi Metsäliitto osallistui 
Venäjän kansallisen metsäsertifioinnin kehittämiseen 
testaamalla PEFC Chain of Custody -standardia 
yhdessä venäläisistä tytäryhtiöistään.
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Prosessia muuttamalla voidaan tuottaa 
erityyppisiä PCC-pigmenttejä. Kuvassa 15 000-
kertaisesti suurennettuja PCC-hiukkasia.

BCTMP-kuidut kasvattavat paperin ja 
kartongin bulkkia. Kuvassa 50-kertaisesti 
suurennettuja BCTMP-kuituja.

n Paperi- ja kartonkiteollisuuden ylivoimai-
sesti tärkein raaka-aine on puumassa. 
Muita tärkeitä raaka-aineita ovat kalsium-
karbonaatit, kaoliini, lateksi, tärkkelys, 
vesi ja erilaiset lisäaineet. Asiakkaiden ja 
loppukäyttäjien vaatimien ominaisuuksien 
saavuttamiseksi käytetään kunkin tuot-
teen valmistuksessa tarkasti määriteltyä 
reseptiä.

M-real käyttää vuosittain yli 3 mil-
joonaa tonnia massaa, mikä vastaa 2–3 
laivalastillista päivässä. Lähes puolet 
tästä määrästä tuotetaan M-realin omilla 
tehtailla. Loput ostetaan muilta toimitta-
jilta, joista tärkein on M-realin, UPM:n ja 
Metsäliiton yhdessä omistama Botnia.

Erilaisten paperi- ja kartonkityyppien 
valmistuksessa käytettävä massa 
vaihtelee havu- ja lehtipuusellusta 
valkaistuun kemihierteeseen (BCTMP) ja uusiomas-
saan. Yli 80 prosenttia sellusta on valkaistua sellua. 
Tämän lisäksi M-real valmistaa mekaanista massaa, 
hioketta ja painehioketta omaan käyttöön.

Huolellisella pitkän aikavälin suunnittelulla var-
mistetaan kaikkien M-realin paperi- ja kartonkitehtai-
den oikea-aikainen ja riittävä massojen saanti. Suurin 
osa M-realin massatuotannosta käytetään paikan 
päällä massatehtaan yhteydessä olevissa paperi- ja 
kartonkitehtaissa, mutta merkittäviä määriä viedään 
myös muihin M-realin tehtaisiin. Eräät 
massatehtaat toimittavat sellua jopa 10 
paperitehtaaseen ja muutamat paperiteh-
taat käyttävät yli 10 toimittajan massaa. 
Näihin lukuihin sisältyy myös ulkoisia 
toimittajia.

Jo vuosien ajan M-real on tuonut 
markkinoille uusia aikakauslehtipaperin, 
kotelokartongin ja graafisen kartongin 
lajeja, joiden tavoitteena on aina ollut 
parantuneen painettavuuden ja korkean 

Raaka-aineet

bulkin oikea yhdistelmä. Asiakkaille tämä merkitsee 
parempaa painolaatua, lehden numerokappaleen 
pienempää painoa, alhaisempia jakelukustannuksia 
ja kevyempiä pakkauksia.

Yksi keskeinen tekijä tässä kehityksessä on ollut 
valkaistun kemihierteen (BCTMP) tuotannon aloit-
taminen. Ensimmäinen M-realin BCTMP-tekniikkaa 
hyödyntänyt laitos oli vuonna 2001 toimintansa 
aloittanut Joutsenon BCTMP-tehdas, jonka vuosi-
kapasiteetti on noin 250 000 tonnia haapa- ja kuusi-
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massaa kartonki- ja aikakauslehtipaperin valmistuk-
seen. Seuraava askel oli Lielahden kemihierretehtaan 
ja läheisen Takon kartonkitehtaan toimintojen 
yhdistäminen vuonna 2004. Yhdistetyn tehtaan 
tuottama kemihierre korvaa hiokkeen ja mahdollistaa 
laadukkaiden kartonkilajien valmistuksen.

Vuonna 2003 M-real päätti investoida 180 miljoonaa 
euroa uuteen kemihierretehtaaseen Kaskisissa, Bot-
nian sellutehtaan vieressä. Presidentti Tarja Halonen 
vihki uuden tehtaan käyttöön 20. lokakuuta 2005.

Länsirannikolla sijaitsevan Kaskisten kemihier-
retehtaan vuosikapasiteetti on 300 000 massatonnia, 
ja sen tuotanto viedään muualla kuin Suomessa 
sijaitseviin M-realin paperitehtaisiin. M-real on 
nykyisin maailman suurin kemihierteen valmistaja.

M-realin kehittämä valkaistun kemihierteen 
(BCTMP) valmistusprosessi on parantanut mas-
sanvalmistuksen energiatehokkuutta ja ympäristö-
myönteisyyttä. Uusien massatyyppien avulla tehtaat 
pystyvät tuottamaan ominaisuuksiltaan entistä 
parempia paperi- ja kartonkilajeja, jotka tuovat 

uusia etuja asiakkaille ja loppukäyttäjille. M-realille 
myönnettiin BCTMP-prosessin kehitystyöstä suoma-
lainen insinöörityöpalkinto. Myöntämisen perusteena 
ovat saajan ”merkittävät ansiot teknisen kehityksen 
alalla”.

M-realin toiseksi suurin raaka-aineryhmä ovat 
paperin täyte- ja päällystysaineina käytettävät 
pigmentit. Viime vuosina M-real on lisännyt saostetun 
kalsiumkarbonaatin (PCC) käyttöä täyte- ja pääl-
lystyspigmenttinä. PCC valmistetaan paikan päällä 
poltetusta kalkista, jonka annetaan reagoida sellu-
tehtaan soodakattilan savukaasujen tai meesauunin 
hiilidioksidin kanssa. 

Saostetun kalsiumkarbonaatin valmistusprosessia 
voidaan muuttaa paperi- tai kartonkituotteen 
ominaisuuksien parantamiseksi ja optimoimiseksi. 
Näin ollen PCC:n valmistus sitoo merkittäviä määriä 
selluprosessista peräisin olevaa hiilidioksidia paperin- 
ja kartongintuotannon täyteaineeksi ja siten vähentää 
hiilidioksidipäästöjä. M-real valmistaa PCC:tä 
Husumissa, Äänekoskella ja Alizayssa. 

n M-realin tutkimus ja tuotekehitys perustuvat vuonna 
2005 hyväksyttyyn teknologiastrategiaan, jonka 
tavoitteena on lujittaa M-realin asemaa yhtenä 
innovatiivisimmista paperien ja kartonkien toimitta-
jista painettua viestintää, kuten julkaisuja, mainoksia, 
pakkausmateriaaleja ja toimistotuotteita varten.

M-real toteuttaa teknologiastrategiaansa
n hakeutumalla tiiviiseen asiakasyhteistyöhön 

ja kehittämällä luovia ratkaisuja asiakkaiden 
liiketoiminnan tarpeisiin 

n kehittämällä uusia tuotteita ja palveluja yhteis-
työssä asiakkaiden kanssa

n suojaamalla avainteknologiat patentein ja tuote-
merkein

n hyödyntämällä tehokkaasti uutta tietoa ja kehitystä 
sekä jakamalla tietoja asiakkaiden kanssa

n mittaamalla tutkimus- ja tuotekehitystoimintaansa 
seuraavin perustein:

 – uusien tuotteiden määrä 
 – asiakkailta lähtöisin olevien ideoiden osuus 

tuotannossa 
 – asiakaspalaute
 – viime kädessä: kannattavuuden parantuminen.

Tuoteinnovaatiot n

M-realin valkaistut kemihierteet (BCTMP), ovat 
vaaleampia kuin muut mekaaniset massat. Näin 
asiakkaat voivat säästää kustannuksissa käyttämällä 
kevyempiä paperi- ja kartonkilajeja painettavuuden 
silti kärsimättä. Kevyempiä lajeja käyttämällä voidaan 
säästää myös raaka-aineissa ja osaltaan vähentää 
kuljetuksista aiheutuvia päästöjä. 

Tutkimus ja tuotekehitys
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Tämän palkitsevan yhteistyön avulla selvitetään 
kuluttajien mieltymyksiä, ja sen avulla M-real voi 
kehittää tuotteita, jotka vastaavat kuluttajien vaati-
muksia. Hankkeen avulla M-real voi myös laajentaa 
osaamistaan ja parantaa kuitupohjaisten tuotteidensa 
kilpailukykyä entisestään.

Tuotemerkkien suojaus on entistä tärkeämpää 
kuluttajapakkausalalla toimiville asiakkaille. M-real 
kehittää aktiivisesti tuotesuojausteknologioita ja 
tarjoaa asiakkailleen yksilöllisiä suojausratkaisuja.

Toiminnan tehostaminen n

Vuonna 2005 M-real keskittyi tutkimus- ja tuoteke-
hitystoiminnassaan tuotantolaitosten prosessien 
tehostamiseen ja laadun parantamiseen. Lähes 
kaikissa tehtaissa saavutettiin merkittäviä tuloksia. 
Muun muassa raaka-aineiden, kuitujen, energian ja 
kemikaalien käyttöä pystyttiin tehostamaan, samoin 
suunnittelua ja tuotantoa.

Tyypillinen ja tärkeä esimerkki laadun parantami-
sesta ja kustannusten säästämisestä on Husumin 
PCC-tehdas, joka valmistaa saostettua kalsium-
karbonaattia paperin täyteaineeksi ja pigmentiksi. 
Imerysin omistama tehdas rakennettiin vuonna 2004, 
ja uusien PCC-laatujen tuotanto aloitettiin Husumin 
ja Wifstan paperitehtaissa vuonna 2005. Kehitys-
työhön osallistui monen alan osaajia Husumista, 
Örnsköldsvikin teknologiakeskuksesta ja Imerysistä. 

 Keksintöilmoitukset
 Patenttihakemukset

Keksintöilmoitukset ja 
patenttihakemukset 2001–2005

* Ideakilpailu pidettiin vuonna 2003.*

Kaskisten tehdas on näkyvin todiste M-realin 
BCTMP -asiantuntemuksesta, mutta tekniikan 
varsinainen hyöty syntyy, kun massasta valmistetaan 
paperia ja kartonkia. Sen saavuttamiseksi M-realin 
tehtailla Isossa-Britanniassa, Itävallassa, Ruotsissa, 
Saksassa ja Suomessa on tehty ahkerasti kehitystyötä.

M-real investoi vuonna 2005 myös Kemiart Liners 
tehtaan päällystysyksikön uusimiseen. Investoinnin 
tavoitteena oli parantaa painettavuutta entisestään. 
M-realin päällystetty Kemiart kraftlaineri on laaduk-
kaiden lainerikartonkien edelläkävijä. 

Yhteistyö asiakkaiden kanssa n

M-real pyrkii jatkuvasti laajentamaan teknistä asian-
tuntemustaan tarjoamalla osaamistaan asiakkaiden 
projekteihin. Yhtiöllä on muun muassa lukijatutki-
musohjelma, jossa tutkitaan kuluttajien kokemuksia 
ja mielipiteitä aikakauslehdistä sekä mainoksista. 
Panostukset värien hallintaan ovat auttaneet paino-
taloja pitämään painojäljen mahdollisimman hyvänä ja 
tasaisena. Kehitystyön edistämiseksi M-real osallistui 
suomalaiseen parhaan palvelun tutkimusohjelmaan, 
jossa vaihdettiin eri teollisuudenalojen palveluliike-
toiminnan kehittämisen parhaita käytäntöjä.
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n M-realin asiakkaat ovat pääasiassa business-to-
business -asiakkaita, joiden kiinnostus eri ympäris-
töaiheisiin vaihtelee heidän oman asiakaskuntansa 
ja kuluttajien vaatimusten mukaan. Lisäksi jokaisella 
markkina-alueella on omat erikoisaiheensa. 

M-realin asiakkailta saamat palautteet ja kyselyt 
ovat viime vuosina painottuneet puun alkuperään ja 
metsäsertifiointiin. Myös suuri yleisö on ollut entistä 
kiinnostuneempi näistä asioista. Monet EU-jäsen-
maat tarkistavat parhaillaan julkisen sektorin ja 
valtion laitosten hankintaperiaatteita. Myös yksityisen 
sektorin asiakkaat ovat tarkistaneet ostopolitiik-
kaansa ja tarvitsevat tietoja ostamiensa tuotteiden 
tuotantoketjusta.

Ympäristönsuojelu n

M-real pyrkii jatkuvasti parantamaan ympäristönsuo-
jelun tasoa asettamalla kehitystavoitteita ja käynnis-
tämällä sekä konserninlaajuisia että tehdaskohtaisia 
ympäristöhankkeita. Edistymistä seurataan ja siitä 
raportoidaan säännöllisesti. Tehtaat määrittävät itse 
omat päästötavoitteensa paikallisten olosuhteiden 
ja määräysten mukaisesti. Kaikki M-realin tehtaat 
ovat ISO 14001 -sertifioituja, ja osa on myös EMAS 

-rekisteröity.
Viime vuoden vastaaviin lukuihin verrattuna 

kokonaispäästöt tuotetonnia kohti laskivat 15 prosent-
tia. Tästä muutoksesta suuri osa (–8,4 prosenttia) 

johtui siitä, että tehdastasolla päästöt tuotetonnia 
kohti alenivat. Tuotantorakenteen keveneminen ja 
alhaisempi päästöintensiivisyys selittävät loput.

Tehtaiden energiatehokkuuden parantuminen 
pienensi energian kokonaiskulutusta 0,9 prosenttia. 
Tämä johtuu pääasiassa energiantuotannon tehostu-
misesta.

Kaikilla EU:n jäsenvaltioissa toimivilla M-realin 
tehtailla on vuonna 2005 käynnistyneen EU:n 
päästökauppaohjelman mukaiset hiilidioksidipääs-
töluvat. Hiilidioksidipäästöjä vähennetään jatkuvasti 
parantamalla prosessien energiatehokkuutta, 
lisäämällä hiilidioksidineutraalien polttoaineiden, 
kuten biomassan ja jätteiden, käyttöä toimipaikkojen 
energiantuotannossa; kasvattamalla yhdistetyn 
sähkön ja lämmön tuotannon osuutta sekä ostamalla 
hiilidioksidineutraalia lämpöä ja sähköä. 

Lähes kaikki M-realin tehtaat ovat saaneet puun 
alkuperäketjun sertifikaatin. M-realin tuotteissa 
käytettävän puuraaka-aineen alkuperä ja sertifi-
oidun puun osuus ovat riippumattoman osapuolen 
 todentamia.

Kuljetukset n

M-real käyttää merikuljetuksissa nykyaikaisia aluksia, 
jotka on varustettu typpioksidipäästöjä vähentävällä 
vesi-injektiotekniikalla. Rikkipäästöjä vähennetään 
käyttämällä vähärikkistä polttoainetta. Itämeren 
liikenteessä käytettävien polttoaineiden keskimääräi-
nen rikkipitoisuus on alle 1,5 prosenttia, mikä täyttää 
tälle alueelle asetetut EU-vaatimukset.

Maakuljetukset pyritään hoitamaan ennen kaikkea 
rautateitse maantiekuljetusten sijaan. Suomessa 
sijaitsevilta tehtailta lähtevät tuotteet kuljetetaan 
lastaussatamiin yleensä rautateitse. Manner-Euroo-
pan ja Ison-Britannian tehtaat toimittavat tuotteet 
suuryksiköissä suoraan asiakkaiden varastoihin, mikä 
minimoi tarpeettoman käsittelyn satamissa, termi-
naaleissa ja varastoissa. 

Parannukset tehtailla 2005 n

M-realin tehtailla ei tehty vuonna 2005 suuria 
ympäristönsuojeluinvestointeja. Energian ja raaka-
aineiden kulutukseen, jätehuoltoon ja ympäristö-
riskien torjuntaan on kuitenkin tehty parannuksia. 
Myös melua, hajua ja päästöjä ilmaan on vähennetty. 
Aiemmat investoinnit jätevedenpuhdistukseen Kyron, 
Husumin ja Stockstadtin tehtailla olivat täydessä 
toiminnassa vuonna 2005.

Ympäristö
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Ympäristöön liittyvät tunnusluvut

Raaka-aineet Puu 1000 m3 12 540
Ostetut polttoaineet GWh 10 060

Energia Kokonaisenergiankulutus GWh 32 615
Päästöt ilmaan Kasvihuoneilmiö (CO2-ekv.) tonnia 2 259 303

Happamoituminen (SO2-ekv.) tonnia 8 679
Päästöt veteen Kemiallinen hapenkulutus (COD) tonnia 40 142

Rehevöityminen (P-ekv.) tonnia 247

Energiatehokkuus n

M-realin tehtaat jatkoivat energiatehokkuuskatsel-
muksia vuonna 2005. Kaikkien tehtaiden odotetaan 
saavat katselmukset valmiiksi vuoden 2007 loppuun 
mennessä.

Kemiart Linersin tehtaan kartonkikoneeseen 
tehtiin energiatehokkuutta merkittävästi parantaneita 
muutoksia. Takon Boardin massatehtaalla imupum-
put vaihdettiin turbopuhaltimeen, jolla saavutetaan 
yli 2 400 megawattitunnin vuosittaiset säästöt 
sähkönkulutuksessa. Tako Board investoi myös 
kartonkikoneen jenkkisylinterin uuteen lämmöntal-
teenottojärjestelmään. 

Raaka-aineiden talteenotto ja kierrätys n

Halleinin ja Gohrsmühlen tehtailla otettiin käyttöön 
uudet, raaka-aineiden talteenottoa tehostavat 
rejektinkäsittelylaitteistot. Tehtailla kierrätetään 
päivittäin yhteensä noin 13 tonnia kuitua, täyteaineita 
ja pigmenttejä takaisin paperintuotantoon. Reflex 

-tehdas pystyi vähentämään noin 30 prosenttia 
kahden paperikoneen tuottamaa jätevettä ja kiinteää 
jätettä. Husumin tehtaalla vähennettiin kaatopaikalle 
sijoitettavan päällystyspastajätteen määrää lähes 
95 prosenttia tekemällä parannuksia päällystys-
prosessiin. 

Kahden viime vuoden aikana Husum on poistanut 
tehtaan kaatopaikalta lähes 150 000 tonnia lietettä, 
tuhkaa ja meesaa. Kuitulietettä ja tuhkaa käytetään 
maanparannuksessa ja meesaa tienrakennuksessa ja 
muissa teollisuusprosesseissa. 

Päästöt ilmaan n

Kyro on parantanut tehtaan jätevedenpuhdistamon 
hajunhallintaa. Kirkniemi osallistuu laajaan tutki-
musprojektiin, jossa tutkitaan metsäteollisuuden 
jätevedenkäsittelyjärjestelmien hajujen lähteitä, 
muodostusta ja vähennyskeinoja. 

Alizayn sellutehtaalla testataan ”elektronisia 
neniä”, joilla tarkkaillaan sellun tuotannossa syntyviä 
hajuja. Husumissa otettiin käyttöön uusi savukaasu-
jen pesulaitteisto, joka on vähentänyt sellutehtaan 
klooridioksidipäästöjä lähes 100 prosenttia. 

Melu n

Kyron ja Halleinin tehtailla jatkettiin melua vähentäviä 
toimenpiteitä. Kirkniemessä valmistui laaja melun-
torjuntaprojekti, joka sisälsi yli 20 laiteasennusta.
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Suomi

Saksa

EnglantiRuotsi
Itävalta

Ranska

Sveitsi

Unkari

Belgia
Alankomaat

Puola

Muut maat

Henkilöstö maittain 31. 12. 2005 *

* Henkilömäärä sisältää 39 prosenttia Botnian henkilöstöstä.

Henkilöstö

Vuonna 2005 osaamista ja ammattitaitoa kehitettiin 
M-realissa merkittävästi. Yhdessä Suomen tuotanto-
yksikössä käynnistettiin projekti, jossa tuotanto- ja 
ylläpitotehtäviin määritettiin osaamisprofiilit. Projek-
tin tuloksia analysoidaan vuonna 2006. Konserninlaa-
juista osaamisen hallintamallia kehitetään tulosten 
perusteella.

Uudet tuotantoteknologiat sekä kuluttajien 
kysynnän ja käyttäytymisen muutokset vaikuttavat 
M-realin asiakkaisiin. Uusien tuotantoteknolo-
gioiden ja raaka-aineiden avulla M-real pystyy 
tehostamaan asiakkaiden liiketoimintaa. M-realin 
myyntiorganisaatiolla on merkittävä rooli: se paitsi 
tiedottaa tuotteiden hyödyistä asiakkaille, myös tuo 
markkinainformaatiota takaisin M-realin tuotantoon 
ja tuotekehitykseen. M-realin Business-ohjelmissa 
myyntihenkilöstö pääsee tutustumaan asiakkaiden 
prosesseihin sekä paperin ja kartongin ominai-
suuksiin. Vuotuiset Business-ohjelmat määritetään 
yhteistyössä toimialojen kanssa. 

Kansainväliset komennukset ovat tärkeä tapa 
jakaa parhaita käytäntöjä ja tietämystä organisaation 
sisällä. Vuonna 2005 kansainvälisellä komennuksella 
oli 85 henkilöä, jotka edustivat 11 eri kansallisuutta ja 
työskentelivät 20 maassa. 

n M-real kohtaa maailmanlaajuisessa kilpailussa 
monenlaisia haasteita. Siksi jatkuvasta osaamisen 
kehittämisestä ja uudistumisesta kiinnostunut 
ammattitaitoinen henkilöstö on yhtiön menestyksen 
perusedellytys. M-real keskittyi vuonna 2005 henki-
löstöstrategiansa toteutuksessa ydinosaamisen ja 
johtamisresurssien kehittämiseen sekä johtamis-
järjestelmän vahvistamiseen. Strategian tehokasta 
toteuttamista varten käynnistettiin useita uudelleen-
järjestelyohjelmia.

M-real-konsernin henkilöstömäärä oli vuoden 2005 
lopussa 15 154. Henkilöstön keski-ikä oli 43,6 vuotta 
ja keskimääräinen palvelusaika 15,8 vuotta. M-realin 
työvoima on pysyvää, mistä hyötyvät myös asiakkaat 
ja yhteistyökumppanit.

Henkilöstön kehittäminen n

Innovatiivinen ja sitoutunut, ajanmukaisin tiedoin 
ja taidoin varustettu henkilöstö on avainasemassa 
M-realin kilpailukyvyn kehittämisessä. Osaamisen 
kehittäminen on merkittävässä asemassa M-realin 
HR-toiminnoissa. M-realin henkilöstön kehitystar-
peet selvitetään vuotuisissa kehityskeskusteluissa, 
jotka perustuvat yhdenmukaiseen PMD-prosessiin 
(Performance Makes the Difference – Suorituskyky 
ratkaisee). Kullekin henkilölle laaditaan PMD:n 
yhteydessä henkilökohtainen kehittämissuunnitelma. 

Tampereella sijaitseva M-institute Silva on vuonna 
1999 perustettu konsernin rekrytointikoulutusyksikkö 
ja koulutuskeskus. M-institute Silva kouluttaa 
M-realin tuotantohenkilöstöä tulevaisuuden amma-
tillisten vaatimusten mukaisesti. M-institute Silvan 
koulutusohjelmaan sisältyy teoreettisia opintoja 
ja työssä oppimista. Tavoitteena on monipuolinen 
tuotanto- ja kunnossapitotehtävien osaaminen.
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Tulevaisuuden turvaaminen n

Kestävää liiketoimintaa voi rakentaa vain rekrytoi-
malla hyvin koulutettuja, kyvykkäitä ja kansainväli-
sesti suuntautuneita ihmisiä eri tehtäviin ja pitämällä 
heidät yhtiössä. Siksi M-real haluaa säilyttää mai-
neensa kiinnostavana työnantajana sekä kehittää sitä. 

M-real toimii yhteistyössä paikallisten oppilaitos-
ten kanssa lisätäkseen nuorten kiinnostusta yleisiin 
tekniikan opintoihin ja etenkin paperiteollisuuteen. 
Lisäksi yhtiö tekee yhteistyötä yliopistojen ja korkea-
koulujen sekä niiden ylioppilaskuntien kanssa. 
M-realin toimipaikoissa työskentelee joka vuosi yli 
600 opiskelijaa kesäharjoittelijoina. 

Työturvallisuus ja -hyvinvointi n

Konsernin työturvallisuuden ja -hyvinvoinnin 
periaatteiden tärkeimpänä tavoitteena on tunnistaa 
parhaimmat käytännöt sekä mahdolliset parannus-
tarpeet M-realin tehtaissa ja yksiköissä. Periaatteiden 
toteuttaminen on parantanut tiedonvaihtoa tehtaiden, 
yksiköiden ja konsernin pääkonttorin välillä. 

M-realin työturvallisuuden ja -hyvinvoinnin 
hallintajärjestelmämallin perusteella tärkeimpiä 
tunnuslukuja ovat
 – sairauspoissaoloon johtaneet työtapaturmat (LTA)
 – työtapaturmien aiheuttamien työkyvyttömyys-

päivien taajuus (LD)
 – läheltä piti -tilanteet
 – sairauspoissaolot.

Muitakin työturvallisuuteen liittyviä tapauksia 
valvotaan sisäisesti käytettävien laajempien tunnus-
lukujen avulla. Maakohtaiset koordinaattorit aloittivat 
viime vuoden lopulla vuotuiset työturvallisuusau-
ditoinnit tapaturmariskien hallinnan arvioimiseksi 
yksiköissä. Myös sellaiset työtapaturmat, jotka eivät 
aiheuttaneet työkyvyttömyyttä, mutta jotka edellyttivät 
lääkärissä käyntiä tai hoitoa toimipaikalla, kirjataan. 

Näitä tietoja käytetään konsernin sisäisessä kehittä-
mistyössä. 

M-realin työturvallisuus- ja -työhyvinvointiperi-
aatteiden käyttöönotto on selvästi edistänyt konsernin 
työturvallisuuden parantamistyötä. Yksi tulevista 
haasteista on henkilöstön työhyvinvointiin liittyvien 
haasteiden hallinta. Suuri haaste henkilöstön työ-
hyvinvoinnin suhteen on työn kokeminen mielekkäänä 

– mikä on myös hyvän työsuorituksen ja tuottavuuden 
edellytys pitkällä aikavälillä.  

Henkilöstöön liittyvät tunnusluvut

Perustilastot Henkilöstö keskimäärin 15 578
Keskimääräinen palvelusaika 15,8
Henkilöstön vaihtuvuus % 7,0

Työturvallisuus ja  Poissaoloon johtaneet milj. työ-
-hyvinvointi tapaturmat tuntia kohden 15,5

Sairaus- ja
työtapaturmapoissaolot % 4,6

Henkilöstön kehittäminen Koulutuspäivät henkilö 2,3
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Yhtiön hallinnointi

M-realin hallitus

> Kari Jordan, Asmo Kalpala, Arimo Uusitalo > Runar Lillandt, Antti Tanskanen > Kim Gran, Heikki Asunmaa, Erkki Karmila

Kari Jordan n

hallituksen puheenjohtaja ja  
hallituksen jäsen vuodesta 2005
Ekonomi

Arimo Uusitalo n

hallituksen varapuheenjohtaja ja  
hallituksen jäsen vuodesta 1994
Agronomi
Maanviljelysneuvos

Heikki Asunmaa n

hallituksen jäsen vuodesta 2005
Metsätalousneuvos

Kim Gran n

hallituksen jäsen vuodesta 2004
Diplomiekonomi

Asmo Kalpala n

hallituksen jäsen vuodesta 1990
Kauppatieteiden maisteri

Erkki Karmila n

hallituksen jäsen vuodesta 1992
Varatuomari
Master of Laws 1968, Harvardin yliopisto

Runar Lillandt n

hallituksen jäsen vuodesta 1999
Maa- ja metsätalouden ammattikoulu
Maanviljelysneuvos

Antti Tanskanen n

hallituksen jäsen vuodesta 1992
Taloustieteiden tohtori
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Corporate governance -hallintoperiaatteet

n M-real Oyj:n, jonka kotipaikka on Espoo, eri toimi-
elinten tehtävät määräytyvät Suomen osakeyhtiölain 
ja Suomen arvopaperimarkkinalain sekä muiden 
 Suomen lakien mukaisesti. M-real noudattaa ja 
soveltaa Helsingin Pörssin sääntöjä ja suosituksia 
soveltuvilta osin. Corporate governance -hallinto-
periaatteet eli hyvä hallintotapa kuuluu yhtiön 
hallituksen vastuualueeseen. 

Vuoden 2005 alussa yhtiö siirtyi noudattamaan 
kansainvälisiä International Financial Reporting 
 Standards (IFRS) -tilinpäätösperiaatteita. Nämä tilin-
päätösasiakirjat julkaistaan suomeksi ja englanniksi.

Hallintoelimet ja organisaatio n

Yhtiön ylin päättävä elin on varsinainen yhtiökokous, 
joka pidetään vuosittain kesäkuun loppuun mennessä, 
hallituksen tarkemmin päättämänä ajankohtana. 
Yhtiön johtamisesta vastaavat päätöksentekoelimet 
ovat yhtiön hallitus, toimitusjohtaja ja toimitusjohta-
jan sijainen.

Hallitus kokoontuu säännöllisesti. Vuonna 2005 
hallitus piti 20 kokousta.

Toimitusjohtaja vastaa yhtiön päivittäisestä 
johtamisesta hallituksen antamien ohjeiden ja 
määräysten mukaisesti. Toimitusjohtajan velvollisuu-
tena on varmistaa, että yhtiön kirjanpito on hoidettu 
lainmukaisesti ja varainhoito järjestetty luotettavasti. 
M-realin johtamisessa toimitusjohtajaa avustaa 
yhtiön johtokunta (CEB).

M-realin nykyinen, syyskuun 1. päivänä 2004 
voimaan tullut organisaatiorakenne määrittelee 
kunkin toimialan vastuut ja tehtävät organisaatiossa 
siten, että toimialat ovat vastuussa sekä myynnistä 
että tuotannosta ja niiden tulosvastuu on aiempaa 
selkeämpi. M-realin toimialat ovat seuraavat: 
 Consumer Packaging, Publishing, Commercial 
Printing ja Office Papers. Toimialojen tukiyksiköt 
ovat Corporate Strategy & Sales Services, Industrial 
Development & Resources sekä Map Merchant Group. 
Muut konsernitason toiminnot ovat Finance, Control 
& Legal Affairs, Human Resources & Communica-
tions sekä Corporate Public Affairs. 

Vuonna 2005 yhtiön tilintarkastajina toimivat Göran 
Lindell, KHT ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers 
Oy (PwC).

Tarkempia tietoja M-realin Corporate 
 Governance -asioista on M-realin Annual Financial 
Report 2005 -julkaisussa sekä M-realin internet-
sivuilla (www.m-real.com).

M-real Oyj:n hallitus n

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti hallituksessa on 5–8 
varsinaista jäsentä, jotka osakkeenomistajat nimit-
tävät varsinaisessa yhtiökokouksessa yhden vuoden 
toimikaudeksi kerrallaan. Tällä hetkellä hallituksessa 
on kahdeksan varsinaista jäsentä.

Hallituksen työskentelyä avustavat tarkastus-, 
nimitys-, palkitsemis- ja erityisvaliokunnat. Hallitus 
valitsee valiokuntien puheenjohtajat ja jäsenet 
keskuudestaan vuosittain. 

Hallitus on perustanut tarkastusvaliokunnan, jonka 
tehtävänä on avustaa hallitusta varmistamaan yhtiön 
taloudellisen raportoinnin tasapainoisuus, läpinä-
kyvyys ja selkeys sekä tukea sitä valvontavastuun 
toteuttamisessa. Tarkastusvaliokunta kokoontuu 
säännöllisesti, vähintään neljä kertaa vuodessa. 
Varmistaakseen sisäisen tarkastuksen ja riskien-
hallinnan toimivuuden valiokunta voi tavata yhtiön 
tilintarkastajia ilman yhtiön operatiivista johtoa. 

Nimitysvaliokunnan tehtävänä on tehdä yhtiö-
kokoukselle esitys hallituksen kokoonpanosta ja 
hallituksen jäsenten palkkioista. 

Palkitsemisvaliokunta arvioi konsernin suoritusta 
ja hyväksyy toimitusjohtajan ja muiden johtohenkilöi-
den palkkiot.

Erityisvaliokunta käsittelee yhtiön kilpailuoikeudel-
lisia asioita.
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n� Johtokunta vastaa M-real-konsernin päivittäisestä johtamisesta. Johtokunnan puheenjohtaja on toimitusjohtaja.

Johtokunnan jäsenet ovat: 

M-realin johtokunta

> Hannu Anttila, Seppo Puotinen, Ari Himma > Hannu Kottonen, Aarre Metsävirta, Juhani Pöhö > Karl-Johan Lindborg ja Jarmo Salonen

Hannu Anttila� n

toimitusjohtaja

Aarre Metsävirta� n

varatoimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen, 
Industrial Development & Resources ja Publishing

Ari Himma� n

henkilöstöjohtaja,  
Human Resources & Communications

Hannu Kottonen� n

toimialajohtaja,  
Consumer Packaging

Karl-Johan Lindborg� n

toimitusjohtaja,  
Map Merchant Group

Seppo Puotinen� n

johtaja, Office Papers ja  
Corporate Strategy & Sales Services

Juhani Pöhö� n

talous- ja rahoitusjohtaja,  
Finance, Control & Legal Affairs

Jarmo Salonen� n

toimialajohtaja,  
Commercial Printing
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Osakkeenomistajat

Osakkeet ja osakkeenomistajat� n

M-realilla on kaksi osakesarjaa, A- ja B-sarja. 
Molemmat osakesarjat noteerataan Helsingin 
pörssissä. Kaikkien osakkeiden nimellisarvo on 1,70 
euroa, ja niillä on yhtäläinen osinko-oikeus. A-sarjan 
osakkeella on yhtiökokouksessa 20 ääntä ja B-sarjan 
osakkeella yksi ääni.

Tilikauden 2005 aikana M-realin B-osakkeen hinta 
oli Helsingin pörssissä korkeimmillaan 4,93 ja alim-
millaan 3,82 euroa. Osakkaiden kaupankäyntimäärillä 
painotettu keskihinta oli 4,36 euroa.

Metsäliitto Osuuskunta omisti 31. joulukuuta 2005 
38,6 prosenttia M-realin osakkeista ja 60,5 prosenttia 
M-realin äänivallasta. Vuoden aikana yhtiön omistus-
rakenne ei muuttunut merkittävästi. 

Metsäliitto� n

M-realin suurin osakkeenomistaja on Metsäliitto 
Osuuskunta. Metsäliitto Osuuskunnan jäseniksi 
voivat liittyä kaikki yksityishenkilöt ja yritykset, jotka 
omistavat Suomessa vähintään kolme hehtaaria 
talousmetsää. Osuuskunnalla on yli 130 000 jäsentä. 

Metsäliitto-konserni toimii kaikilla metsäteollisuu-
den osa-alueilla. Metsäliiton teollisuusinvestointien 
tavoitteita ovat korkean jalostusasteen vaativat tuot-
teet, mukaan lukien innovatiiviset tuotteet ja prosessit 
sekä vahva markkinaosuus joko tuoteryhmissä tai 
maantieteellisillä alueilla.

Ulkomaiset 
32,3 %

Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 
3,1 %

Rahoituslaitokset ja 
vakuutusyhtiöt 
2,7 %

Julkiset yhteisöt 
5,5 %

Kotitaloudet 
11,7 %

Metsäliitto 
38,6 %

Yritykset 
6,1 %

Osakkeenomistajat ryhmittäin 31. 12. 2005

Metsäliitto pyrkii hallitsemaan jalostusketjun 
kaikki osa-alueet: puunhankinnan, kuljetukset, 
jalostuksen ja markkinoinnin. Metsäliitto vastaa myös 
Metsäliitto-konserniin kuuluvien tehtaiden puun-
hankinnasta Suomessa. 

Metsäliitto on Suomen suurin puunhankkija.  Se 
ostaa vuosittain noin 17 miljoonaa kuutiometriä puuta 
pääasiassa jäseniltään. Metsäliitto toimitti vuonna 
2005 noin 30 miljoonaa kuutiometriä puuraaka-
ainetta konsernin yhtiöiden tehtaille Suomessa ja 
muissa Euroopan maissa.

M-realin B-sarjan osakkeen hintakehitys vuonna 2005,  
euroa
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M-REAL OYJ PÄÄKONTTORI
PL 20
02020 METSÄ

Revontulentie 6 
02100 ESPOO 
Puh. 01046 11
Faksi 01046 94355
www.m-real.com

TOIMIALAT
Consumer Packaging

Revontulentie 8 C
02100 ESPOO 
Puh. 01046 11
Faksi 01046 94902

Tehtaat:
Kemiart Liners
Kyro
Simpele
Tako Board
Äänekoski Board

Kotelotehtaat:
Meulemans (Belgia)
Petöfi (Unkari)
Tako Carton

Publishing
Revontulentie 8 C
02100 ESPOO 
Puh. 01046 11
Faksi 01046 95178

Van Boshuizenstraat 12
1083 BA AMSTERDAM
Alankomaat
Puh. +31 20 572 7500
Faksi +31 20 572 7503

Tehtaat:
Husum-Wifsta PK8 (Ruotsi)
Kangas
Kirkniemi

Commercial Printing
Revontulentie 6 
02100 ESPOO 
Puh. 01046 11
Faksi 01046 94617

Van Boshuizenstraat 12
1083 BA AMSTERDAM
Alankomaat
Puh. +31 20 572 7500
Faksi +31 20 572 7570

Tehtaat:
Biberist (Sveitsi)
Hallein, mukaan lukien sellu (Itävalta)
Pont Sainte Maxence (Ranska)
Sittingbourne (Iso-Britannia)
Stockstadt, mukaan lukien sellu (Saksa)
Zanders Gohrsmühle (Saksa)
Zanders Reflex (Saksa)
Äänekoski Paper

Office Papers
Van Boshuizenstraat 12
1083 BA AMSTERDAM
Alankomaat
Puh. +31 20 572 7500
Faksi +31 20 572 7570

Tehtaat:
Alizay, mukaan lukien sellu (Ranska)
Husum-Wifsta PK1, PK6, PK7, mukaan lukien sellu 
(Ruotsi)
New Thames (Iso-Britannia)

Map Merchant Group Ltd.
Tolworth Tower
Ewell Road
Surbiton
SURREY KT6 7EL
Iso-Britannia
Puh. +44 20 8437 8470
Faksi +44 20 8437 8482
www.mapmerchant.com

Paikalliset myyntiverkoston yhteystiedot ovat 
internetsivuillamme osoitteessa www.m-real.com.
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Yhteystietoja



 Tehtaat
BELGIA 
Meulemans (Arlon) 
Meulemans (Brussels)

ISO-BRITANNIA 
New Thames (Sitting-
bourne) 
Sittingbourne

ITÄVALTA 
Hallein (Salzburg)

RANSKA 
Alizay  
Pont Sainte Maxence

RUOTSI 
Husum 
Wifsta (Sundsvall)

SAKSA 
Stockstadt 
Zanders Gohrsmühle 
(Bergisch Gladbach) 
Zanders Reflex (Düren)

SUOMI 
Joutseno BCTMP 
Kangas (Jyväskylä) 
Kaskinen BCTMP 
Kemiart Liners (Kemi) 
Kirkniemi 
Kyro (Kyröskoski) 
Simpele 
Tako Board (Tampere) 
Tako Carton (Järvenpää) 
Tako Carton (Tampere) 
Äänekoski Board 
Äänekoski Paper

SVEITSI 
Biberist

UNKARI 
Petöfi (Kecskemét)

�Myyntikonttorit  
ja agentit
ALANKOMAAT 
Amsterdam

ARGENTIINA ja URUGUAY 
Buenos Aires

AUSTRALIA 
Melbourne 
Sydney

BELGIA 
Bryssel

BRASILIA 
Sao Paulo

BULGARIA 
Sofia

CHILE 
Santiago

COSTA RICA 
San Jose

ESPANJA 
Barcelona 
Madrid

ETELÄ-AFRIKKA 
Kapkaupunki 
Durban

INTIA 
Mumbai

IRLANTI 
Dublin

ISLANTI 
Reykjavik

ISO-BRITANNIA 
Kemsley 
Lontoo 
Maidenhead 
Sale

VENÄJÄ 
Moskova

YHDYSVALLAT 
Norwalk, CT

 Map-tukkurit
ALANKOMAAT 
Amsterdam 
Andelst

BELGIA 
Kortenberg

BULGARIA 
Sofia

ESPANJA 
Madrid

IRLANTI 
Dublin

ISO-BRITANNIA 
Birmingham 
Lontoo

ITÄVALTA 
Wien

LATVIA 
Riika

LIETTUA 
Vilna

NORJA 
Oslo

PUOLA 
Varsova

ROMANIA 
Bukarest

RUOTSI 
Tukholma

SAKSA 
Hockenheim

SLOVAKIA 
Bratislava

SLOVENIA 
Ljubljana

SUOMI 
Helsinki

TANSKA 
Kööpenhamina

TSEKIN TASAVALTA 
Praha

UKRAINA 
Kiova

UNKARI 
Szolnok

VENÄJÄ 
Moskova

VIRO 
Tallinna

ISRAEL 
Tel-Aviv

ITALIA 
Milano

ITÄVALTA 
Wien

JAPANI 
Tokio

JORDANIA 
Amman

KANADA 
Aurora 
Montreal

KIINA 
Beijing 
Hongkong 
Shanghai

KOLUMBIA 
Bogotá

KREIKKA 
Ateena

KYPROS 
Pafos

LIBANON 
Beirut

MEXICO 
Mexico City

NORJA 
Årnes

PERU 
Lima

PORTUGALI 
Lissabon

PUOLA 
Varsova

RANSKA 
Pariisi

RUOTSI 
Upplands-Väsby

SAKSA 
Bergisch Gladbach 
Frankfurt am Main 
Hampuri 
Raubling

SINGAPORE 
Singapore

SLOVAKIA 
Bratislava

SLOVENIA 
Ljubljana

SUOMI 
Espoo

SVEITSI 
Baar

SYYRIA 
Damaskos

TANSKA 
Glostrup

TSEKIN TASAVALTA 
Praha

TURKKI 
Istanbul

UKRAINA 
Kiova

UNKARI 
Budapest

 Satamat
BELGIA 
Antwerpen

ESPANJA 
Bilbao

ISO-BRITANNIA 
Hull 
Tilbury

PUOLA 
Gdynia

SAKSA 
Lyypekki

VIRO 
Paldiski

YHDYSVALLAT 
Baltimore, MD

 Teknologia-
keskukset
RUOTSI 
Örnsköldsvik

SAKSA 
Bergisch Gladbach

SUOMI 
Kirkniemi 
Äänekoski

 Hallinto

ALANKOMAAT 
Amsterdam

SUOMI 
Espoo v

M‑realin toimipaikat



 Tehtaat 
 Myyntikonttorit ja agentit
 Map-tukkurit
 Satamat
 Teknologiakeskukset
 Hallinto
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VALIDATED  
INFORMATION

FIN-000042

Tietoa julkaisun 
papereista

Projektiryhmä

Jyrki Antikainen 

Sören Back 

Anna-Karin Byström 

Clare Cook 

Hannu Ikävalko 

Maria Isaksson 

Merja Kekkonen 

Timo Nore 

Ingrid Sundgren 

Armi Temmes 

Mikko Tuomarila 

Sonja Varpasuo (Kreab)

Graafinen suunnittelu ja taitto

Kreab Oy 

Perttu Eskelinen, vastaava suunnittelija

Paino 
Libris 2006

paperi

Tuote Galerie Art Gloss 250 g/m2 (kannet)
 ja 170 g/m  (sisäsivut)
Tehdas M-real Äänekoski Paper

Ympäristöjohtaminen
Sertifioidut ympäristöjärjestelmät (käyttöönottoajankohta)
ISO 14001 (1998) EMAS (2002)
Sertifioitu puun alkuperäketjun hallintajärjestelmä  
(käyttöönottoajankohta) 
SMS 1003-1 (2003) PEFC-perusteinen
Sertifioidun puun osuus 89 %
Puun alkuperä

 Luvut sisältävät kaiken tuotteessa käytetyn puun.
 

Puun Osuus kaikista Sertifioidun Sertifiointi-
alkuperämaat puutoimituksista (%) puun osuus* (%) järjestelmä
Suomi 97 92 PEFC
Venäjä, länsiosa 1
Viro 1
Latvia 1
Liettua < 1

* Luku kuvaa sertifioidun puun keskimääräistä osuutta toimituksissa. 
Toimittajilla on puun alkuperäketjun hallinnan standardin mukainen 
sertifioitu järjestelmä.

Lisätietoja www.m-real.com

pintakäsittely
Ulkokannet: drip off -lakka 
Sisäkannet: dispersiolakka



Make it real.

M-real Oyj:n vuosiraportointi 2005 koostuu kolmesta osasta:

Vuosikatsaus�� n� saatavissa englanniksi, ranskaksi, ruotsiksi, saksaksi ja suomeksi

Yhteiskuntavastuuraportti�� n� saatavissa englanniksi ja suomeksi

Tilinpäätösraportti�� n� saatavissa englanniksi ja suomeksi

Julkaisujen tilaukset:

M-real Oyj
Konserniviestintä
PL 20
02020 METSÄ
Puh. 010 469 4552
Fax 010 469 4531
Sähköposti: corporate.communications@m-real.com

Julkaisut löytyvät myös pdf-muodossa internet-sivuilta
www.m-real.com
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