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Ympäristöjärjestelmä kokoaa ympäristöasioiden
hallinnan keskeisenä osana eri strategiat ja työvälineet järjestelmälliseksi kokonaisuudeksi. Y mpäristöjärjestelmä tähtää puuntuottamis- ja puunhankintaorganisaation ympäristönhoidon tason jatkuuaan parantamiseen. Ympäristönhoidon käsite kattaa ympäristönsuojelun lisäksi kestävän metsänhoidon ja luonnonhoidon.
Ympäristöjärjestelmä auttaa puuntuottamis- ja
puunhankintaorganisaatiota luomaan toteuttamiskelpoisen y mpäristöpolitiikan ja siitäjohdetut ym-

päristöpäämäärätja -tavoitteet. Ympäristöjärjestelmän rakentaminen ja käyttö on organisaation kan nalta luonteeltaan kehittämis- ja oppimisprosessi.
Puuntuottamista ja puunhankintaa harjoittavan
organisaation y mpäristöjärjestelmää koskeva selvitysty ö perustuu SFS-ISO 14001 -ympäristöjärjestelmästandardiin. Selvityksen tulosaineisto on tarlwitettu käytettäväksi puuntuottamisen ja puunhankinnan ympäristöasioiden hallintaa koskevan tiedottamisen, koulutuksen ja y mpäristöjärjestelmiä
rakentavien organisaatioiden tukimateriaalina.

~ METSÄTEOLLISUUS

JOHDANTO
Ympäristöasioiden hallinnan merkitys on kasvanut
metsäteollisuustuotteiden loppumarkkinoilla. Puuhuollosta vastaavan organisaation ympäristönhoidon
tasolla on yhä enemmän merkitystä ulkoisille ja sisäisille sidosryhmille. Hyvän ympäristönhoidon tason saavuttaminen edellyttää organisaatioita sitoutumista järjestelmälliseen lähestymistapaan ja ympäristönhoidon tason jatkuvaan parantamiseen.
Laatu- ja ympäristöjärjestelmien välillä on paljon
yhteistä. Johtamisjärjestelminä ne tähtäävät toiminnan parantamiseen, mikä saavutetaan kaikkien organisaation jäsenten yhteisellä sitoutumisella. Selvitystyö tähtääkin siihen, että laatu- ja ympäristöjärjestelmä kuvataan toimintaorganisaatiolle yhteisessä käsikirjassa.
Merkittävimpiä malleja ympäristöjärjestelmille ovat
ympäristöjärjestelmästandardit BS 7750 ja ISO
14001 sekä EMAS-asetus. Ympäristöjärjestelmän
rakentaminen, käyttö ja ylläpito sekä käsikirjamalli
on kuvattu selvityksessä SFS-ISO 14001 -ympäristöj ä rj estelmästandardin mukaisesti. Laatuj ärj estelmän osalta kuvaus perustuu SFS-ISO 9001-laadunvarmistusstandardiin. EU :n vapaaehtoisen ympäristöasetuksen (EMAS) soveltamista on tarkasteltu
pää piirtein.
ISO 14001 -ympäristöjärjestelmästandardi määrittelee vaatimukset ympäristöjärjestelmän kehittämiselle, toteuttamiselle ja ylläpidolle. Tarkoituksena on
varmistaa, että organisaation ympäristöpolitiikkaa
j a -päämääriä toteutetaan myös käytännössä. Orga-

nisaatio määrittelee itse, mille tasolle ympäristönsuoj elun tavoitteet asetetaan ja missä tahdissa ympäristönhoidon tasoa parannetaan niiden vaatimusten puitteissa, joihin organisaatio on sitoutunut.
Suomen metsäteollisuudessa Enocell Oy:llä, Kymin
Paperiteollisuus Oy:llä, Metsä-Serla Oy:llä ja Oy
WisaforestAb:llä on sertifioitu BS 7750 -standardiin
perustuva ympäristöjärjestelmä. Useilla puuntuottamis- ja puunhankintaorganisaatioilla ympäristöjärjestelmän rakentaminen on suunnitteluvaiheessa.
Puuntuottamis- ja puunhankintaorganisaatiolla tarkoitetaan yrityksen metsäosastoa tai erillistä puuntuottamis- ja puunhankintayritystä.

SELVITYKSEN TOTEUTUS
Selvityksen toteutuksen rungon ovat muodostaneet
puuntuottamis- ja puunhankintaorganisaatioiden
ympäristöasioista vastaavien henkilöiden haastattelut. Haastattelut tehtiin seuraavissa yrityksissä:
Enso-Gutzeit Oy, Metsähallitus, Metsäliitto, Myllykoski Paper, Tehdaspuu Oy, Veitsiluoto Oy ja Yhtyneet Paperitehtaat Oy. Näiden yritysten edustajien
lisäksi projektin johtoryhmätyöskentelyyn on osallistunut Metsäkeskus Tapion edustaja. Haastatteluista laadittiin yhteenveto. Sen perusteella johtoryhmä on määritellyt projektin tavoitteeksi tuottaa
jäsenyritysten käyttöön rakenne ja apuvälineitä yhdistetyn puuntuottamisen ja puunhankinnan laatuja ympäristöjärjestelmän rakentamisen tueksi.
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Kuva 1. Ympäristöjärjestelmän malli SFS-ISO 14001:n mukaan
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1. Valitse prosessi tai toiminta
2. Tunnista toiminnan ympäristönäkökohdat
3. Tunnista ympäristövaikutukset
4. Arvioi ympäristövaikutusten merkittävyys
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Kuva 2. Ympäristöjärjestelmän rakentaminen ja suunnittelu

Tehtävä on toteutettu jäsentämällä uudelleen Metsätehon Puunhankinnan laatujäijestelmän perusteet
ja rakenne -projektin tulosmuistiotaja laatukäsikirjamallia sekä täydentämällä sitä ympäristöjärjestelmän edellyttämillä lisäyksillä ja apuvälinemalleilla.

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN
RAKENTAMINEN JA SUUNNITTELU
Ympäristöjärjestelmän rakentamisvaiheessa organisaatio selvittää prosessiensa sisällön, mahdolliset
puutteet ja ympäristöasioiden hoidon tilan. Analyysin tuloksena k ehitetään m en ettelytapoja ja toimintaohjeita.
Selvitystyön yhteydessä on kuvattu erilaisia ympäristöjärjestelmän rakentamisessa tarvittavia apuvälineitä. Niiden avulla organisaatio voi tunnistaa toimintaan liittyvät ympäristönäkökohdat ja niiden
ympäristövaikutukset, lakisääteiset ja muut viranomaism ääräykset sekä muiden ohjelmien vaatimukset, joihin organisaatio on sitoutunut tai aikoo sitoutua. Ympäristövaikutusten tunnistamiseen sisältyy
myös asiakkaiden ja muiden sidosryhmien huolenilmaisujen huomioon ottaminen.
Selvitystyön yhteydessä laadittu arviointimalli kuvaa puuntuottamisen j a puunhankinnan prosessien
vuorovaikutuksen ympäristön kanssa. Arvioinnissa
otetaan kantaa toiminnan ja ympäristön vuorovaikutuksen merkittävyyteen sen laadun ja voimakkuuden perust eella. Merkittävyyden lisäksi mallissa
arvioidaan ympäristövaikutukseen liittyvä riski j a
ympäristövaikutuksen mitattavuus.

Organisaatio asettaa merkittävät ympäristövaikutukset tärkeysjärjestykseen. Sen perusteella määritellään ympäristöpolitiikka, -päämäärät ja -tavoitteet sekä ympäristöohjelma.
Ympäristöpolitiikka onjulkinenja kaikkien saatavilla. Ympäristöohjelma m äärittelee konkreettiset toim enpiteet, aikataulun, organisaation ja vastuut ympäristöpäämäärien j a tavoitteiden saavuttamiseksi.

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ,
YLLÄPITO JA KEHITTÄMINEN
Ympäristöj ärjestelmässä kuvataan toimenpiteet ja
aikataulu, joilla varmistetaan ympäristöpolitiikan
toteutuminen j a ympäristöj ärjestelmän t oimivuus.
Laatu- ja ympäristöjärjestelmä sisältää toimintaohjeet ja menettelytavat, joilla varmistetaan ympäristöasioiden hoidon asianmukainen toteuttamin en
sek ä selkeät toiminta- ja raportointiohjeet poikkeavissa tilanteissa.
Tavoitteena on ehkäistä virheelliset toimenpiteet
ennen niiden toteutumista. Työn suorittajat varmistavat työohjeiden ja työmääräysten sisällön ja ymmärrettävyyden ennen työn aloittamista. Työn päätyttyä todetaan työn asianmukainen suoritus ja r aportoidaan poikkeamista h enkilölle, joka vastaa annetusta työohjeesta tai työmäär äyksestä.
Alku- j a loppuvarmistusmenettelyn asianmukaisuutta voidaan valvoa laadunvarmistusta varten suoritettavien otantahavaintojen perusteella. Puunkorjuussa metsälautakuntien alueellisten korjuujäljen
inventointien ja ympäristömittausten t ulokset voivat olla osa varmistusmenettelyä.
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Puuntuottamisen ja puunhankinnan töissä käytetään paljon yrittäjiä alihankkijoina. Alihankkijoille
annetaan vastaava koulutus ja ohjeet heidän tehtäviinsä liittyvissä ympäristönhoitoa koskevissa asioissa kuin organisaation omalle henkilöstöllekin.

Ympäristöjärjestelmä sisältää ylläpito- j a kehitysmenettelyn, jolla j ärjestelmä pidetään sopeutumiskykyisenä muuttuvissa olosuhteissa.

Puunhankintaorganisaatio tiedottaa raakapuun toimituksia koskevat ympäristönhoidon tavoitteensa
koti- ja ulkomaisille raakapuun toimittajille. Tarkoituksena on edistää organisaation ympäristöpolitiikan muka isen ympäristönhoidon kehittymistä myös
koti- ja ulkomaisen raakapuun tuottamisessa ja
h ankinnassa.

LISÄTIETOJA

Ympäristöjärjestelmä n asianmukainen toimivuus
varmistetaan sisäisin tai ulkoisin auditoinnein ja
katselmuksin. Auditointien pitäisi olla luonteeltaan
oppimis- ja kehittämisprosesseja. Auditoinnin kohteena olevaa organisaation vastuualuetta kannustetaan kehittäm ään ympäristöasioiden hoitamista,
hallintaa ja samalla muutakin toimintaansa .
Ympäristöohjelmaa voidaan tarvittaessa täydentää
auditointien tulosten perusteella. Organisaationjohdon katselmuksilla varmistetaan, että ympäristöasioiden hoito vastaa ympäristöpolitiikan ympäristöpäämääriä ja -tavoitteita.

Metsäteho julkaisee selvityksestä tuloskansion. Se
sisältää selvitykset puuntuottamiseen ja puunhankintaan soveltuvista ympäristöjohtamisen periaatteista, ympäristöjärjestelmän rakentamisen apuvälineistä, toimintojen ohjauksesta j a varmistamisesta, ympäristötiedostoista, auditoinneista j a johdon
katselmuksista. Tuloskansio sisältää myös mallin
yhdistetyksi laatu- ja ympäristöjärjestelmäkäsikirjaksi.
Tuloskansion aineistoa voidaan käyttää ympäristöjärjestelmiä koskevaan tiedotukseen, koulutukseen
ja ympäristöjärjestelmän r akentamisen tukimateriaalina.

Asiasanat: laatu- ja ympäristöjärjestelmä,
ympäristöjärjestelmä, ympäristönhoito
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REPORT ON THE STRUCTURE AND FUNDAMENTALS OF AN ENVIRONMENTAL
MANAGEMENT SYSTEM FOR WOOD PRODUCTION AND WOOD PROCUREMENT
An environmental management system (EMS) brings
together the various strategies and tools to form a
systematic whole. Such a system aims at the continued enhancement of the standard of care of the
environment within a wood production and wood procurement organisation. The concept of care of the
environment includes environmental protection, sustainable forestry, and care of n ature.
An EMS helps a wood production and wood procurement organisation create a viable environmental
policy and the environmental goals and objectives
derived from it. The construction and application of
an EMS is a development and learning process from
the viewpoint of the organisation.

This clarification work focusing on an EMS for wood
production and wood procurement organisations is
based on theISO 14001 EMS standard. The Finnish
output materia! for the clarificat ion is intended t o
be used for purposes serving the management of
environmental matters in wood production and wood
procurement organisations in information dissemination, training and as support material for organisations constructing their own EMS.
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This review is publish ed in English as Metsäteho
Review 14 A/1995 and in German as Metsäteho Review 14 G/1995.
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