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Stora Enson puun ja kuidun hankintaa sekä
maankäyttöä koskeva politiikka
Olemme sitoutuneet hankkimaan puuta ja kuitua metsistä ja puuviljelmiltä,
joita hoidetaan vastuullisesti.
Tahtotila
Ihmiset ja planeetta tarvitsevat metsiä. Hoidamme metsiämme ja puuviljelmiämme kestävästi ja pyrimme varmentamaan, että
hankkimamme puu ja kuitu ovat peräisin vastuullisesti hoidetuista lähteistä.
Tavoitteet
•
Noudatamme sovellettavia lakeja ja määräyksiä kaikkialla, missä toimimme.
•

Käymme keskeisten sidosryhmien kanssa avointa ja rakentavaa vuoropuhelua metsänhoidosta ja sen suunnittelusta.

•

Arvostamme metsien perinteistä ja monimuotoista käyttöä.

•

Tunnustamme alkuperäisväestön taloudelliset ja kulttuuriset oikeudet, kuten lailliset oikeudet maahan ja perinteiseen
maankäyttöön.

•

Harjoitamme ja pyrimme yhdessä metsänomistajien kanssa edistämään kestävää metsien ja maa-alueiden käyttöä. Näin
turvataan ekosysteemien terveys ja ekologiset toiminnot sekä suojellaan luonnon monimuotoisuutta ja maa- ja
vesivaroja. Seuraamme metsien kuntoa ja hoitomenetelmien tuloksia sekä pyrimme edistämään kestävää metsänhoitoa
ja sen todentamista esimerkiksi tukemalla metsien sertifiointia.

•

Emme hanki puuta tai kuitua, joka on:
o korjattu laittomasti
o kaadettu suojelualueilta tai virallisesti suojeltaviksi suunnitelluilta alueilta, ellei puiden kaataminen ole selvästi
kansallisten suojelumääräysten mukaista
o korjattu metsästä, joiden korkeaa suojeluarvoa1 hakkuut uhkaavat
o hankittu alueilta, joita ollaan muuttamassa metsästä tai muusta puuekosysteemistä puuviljelmiksi tai muuhun
kuin metsätalouteen käytettäväksi, ellei näitä muutoksia voida perustella merkittävillä sosiaalisilla tai
ympäristöhyödyillä
o korjattu tavalla, joka loukkaa paikallisyhteisöjen perinteisiä oikeuksia tai kansalaisoikeuksia.

•

Käytämme puun alkuperän jäljitettävyysjärjestelmiä varmistaaksemme, että kaikki puu ja kuitu ovat peräisin laillisista
lähteistä.

•

Edellytämme, että ulkopuoliset selluntoimittajat noudattavat Stora Enson puun- ja kuidunhankinnan politiikkaa vastaavia
periaatteita.

•

Hyödynnämme puun tehokkaasti tuottaaksemme mahdollisimman paljon lisäarvoa, edistämme puun ja kuidun
kierrätystä ja käytämme kierrätyspaperia, kun se on ympäristön kannalta järkevää ja kaupallisesti mahdollista.

•

Suunnittelemme ja hoidamme puuviljelmiä osana paikallista maankäyttöä ja tuemme ympäristön kannalta kestäviä
elinkeinoja.

•

Pidättäydymme geenimuunneltujen raaka-aineiden kaupallisesta käytöstä. Teemme kuitenkin tutkimusta tällä saralla.
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HCVRN:n (High Conservation Value Resources
Network) määrittelemä ja asianmukaisissa
sidosryhmäprosesseissa todettu
merkittävä suojeluarvo.

