
METSÄTEHO 

2/1996 

TUOTANTOLAITOSTEN NÄKEMYKSIÄ PUUHUOLLON 
LAATU- JA YMPÄRISTÖJÄRJESTELMISTÄ 

Arto Kariniemi 

Puutavaran alkuperä ja sen jäljitettävyys, korjuu
jäljen laatu sekä metsänkäsittelymenetelmät ko
rostuvat puuraaha-aineen hanhinnan ympäristö
asioiden hallinnassa metsäteollisuuden tuotanto
laitosten näkemyksen mukaan. Ympäristöasioi
den hallinta vaatii tuotantolaitosten sekä puun
hanhinta- ja puuntuottamisorganisaatioiden vä
listä joustavaa ja tehokasta yhteistyötä. Loppu
tuotekuluttajien vaatimukset on tiedostettava yh
dessä. Tavoitteena on hehittää ympäristöasioiden 
hallintaa puuraaka-aineen hankinnan toiminto
jen ja laadun kehittämisen yhteydessä. 

Tuotantolaitohsista 41 5:lla oli vuonna 1995 val
mis laatujärjestelmä ja viidenneksellä valmis 

ympäristöjärjestelmä. Ympäristöjärjestelmän 
sertifioinnin oli asettanut tavoitteehseen 213 
tuotantolaitohsista. Miltei haihhi tuotantolaitoh
set olivat ottaneet puunhankinnan huomioon 
viittauksenomaisesti tai hattavasti laatujäTjes
telmissään ja 415 ympäristöjärjestelmissään. 
Puuntuotannon oli ottanut huomioon laatujär
j estelmissään puolet ja ympäristöjärjestelmissään 
213 tuotantolaitoksista. 

Tuotantolaitohset pitivät laatu- ja ympäristö
järjestelmien rakentamista puuntuotantoon tär
keänä ja puunhanhintaan erittäin tärkeänä 
aswna. 
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Tutkimuksessa selvitettiin metsäteollisuuden tuo
tantolaitosten laatu- ja ympäristöjärjestelmien 
liittymiä puunhankinnan ja puuntuottamisen vas
taaviin järjestelmiin. Tavoitteena oli selvittää tuo
tantolaitosten näkemyksiä siitä, miten puuhuollon 
ympäristöasioiden hallinta tulisi niiden näkökul
masta järjestää. 

Ympäristöasioiden hallinnan m erkitys on kasvanut 
metsäteollisuustuotteiden loppumarkkinoilla. Puu
huollosta vastaavan organisaation ympäristönhoidon 
tasolla on yhä enemmän merkitystä ulkoisille ja 
sisäisille sidosryhmille. Tuotantolaitokset asettavat 
puuhuollosta vastaaville organisaatioille vaatimuk
sia ympäristöasioiden hallinnasta. 

Tutkimus on osa Metsätehon Puunhankinnan ja 
puuntuottamisen ympäristöjärjestelmät -projektia. 
Siinä selvitettiin puunhankintaan ja puuntuotta
miseen soveltuvan ympäristöjärjestelmän perustei
ta ja rakennetta. 

TUTKIMUSMENETELMÄ JA -AINEISTO 

Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena. Kysely
lomakkeita lähetettiin 57:lle metsäteollisuuden 
tuotantolaitosten laatupäällikölle tai vastaavalle. 
Vastauksista 45 % tuli massa- ja paperitehtaista, 
loput sahoilta ja vaneri tehtailta. Vastaukset jakau
tuivat samansuuruisiin kolmanneksiin merkittä
vimpien puuraaka-aineen toimittajien kesken (Enso
Gutzeit Oy, UPM-Kymmene Oy ja Metsäliitto). Ky
selyn vastausprosentti oli 54 (31 vastausta), joten 
tuloksia voidaan pitää kohtuullisen edustavina. 

Tuotantolaitosten laatu- j a ympäristöjärjestelmien 
tilannetta tarkasteltiinjärjestelmien valmiusasteen 
ja käytettyjen standardien suhteen. Lisäksi selvitet
tiin järjestelmien sertifiointisuunnitelrnia ja sitä, 
miten ja missä laajuudessa tuotantolaitostenjärjes
telmissä otettiin tai suunniteltiin otettavan huomi
oon puuraaka-aineen hankinnan laatu- ja ympäris
töasiat. 

1991 1992 1993 

Laatujärjestelmä 

valmistunut, % 7 14 27 

valmistuu, % 

Ympäristöjärjestelmä 

valmistunut, % 0 0 0 

valmistuu,% 
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TULOKSET 

Tuotantolaitosten laatujärjestelmät 

Tuotantolaitoksista 4/5:lla oli vuonna 1995 valmis 
laatujärjestelmä (kuva 1). Muilla se oli rakenteilla 
tai suunnitteilla. Vuotta aiemmin noin puolella 
tuotantolaitoksista oli valmis laatujärjestelmä. Ky
selyn mukaan kaikilla tuotantolaitoksilla on valmis 
laatujärjestelmä vuonna 1997. 

Laatujärjestelmän oli rakentanut tai rakentaa ISO 
9002 -laatujärjestelmästandardin mukaan 4/5 
tuotantolaitoksista. Muut ilmoittivat käyttävänsä 
ISO 9001 -standardia. 

Tuotantolaitosten ympäristöjärjestelmät 

Ympäristöjärjestelmä oli valmis viidenneksellä 
tuotantolaitoksista. Valmiita ym päristöj ärj estelmiä 
oli vain paperi- j a massatehtailla. Ympäristö
järjestelmä oli rakenteilla 2/5:llaja suunnitteilla liki e 
2/5:lla tuotantolaitoksista. Kyselyn mukaan kaikilla 
tuotantolaitoksilla on valmis ympäristöjärjestelmä 
vuonna 1998. 

Puolet tuotantolaitoksista oli rakentanut tai raken
taa ympäristöjärjestelmän BS 7750 -ympäristö
järjestelmästandardin mukaan. Noin 15 % tuotanto
laitoksista ilmoitti käyttävänsä vielä vahvista
matonta ISO 14001 -ympäristöjärjestelmästandardia. 
Kolmannes tuotantolaitoksista katsoi sopivaksi ym
päristöasioiden hallintatavaksi laajentaa laatujärjes
telmää ympäristöasioilla. 

Ympäristöjärjestelmien sertifiointi 

Ympäristöjärjestelmän sertifioinnin oli asettanut 
tavoitteekseen 2/3 tuotantolaitoksista. Sertifiointia ~ 
tavoittelevat tuotantolaitokset olivat pääosin pape- W' 
ri- ja massatehtaita (taulukko 1). 

1994 ·~m.• 1996 
1 

1997 
1 

1998 

54 r1 1 

97 100 

0 = 61 91 100 

Kuva 1. Tuotantolaitosten laatu- ja ympäristöjärjestelmien toteutunut tai 
arvioitu valmistumisvuosi, % kaikista tuotantolaitoksista 
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TAULUKKO Ympäristöjärjestelmän sertifioinnin 
tavoittelu kemiallisen ja mekaanisen 
metsäteollisuuden tuotantolaitoksissa 

Ympäristöjärjestelmän 
sertifiointi 

Tuotanto- ei 
laitos tavoitteena 

tavoitteena 

olo 

Paperi- ja 
84 16 

massatehtaat 

Sahat ja 
54 46 

vaneritehtaat 

Puuhuolto tuotantolaitosten 
järjestelmissä 

Tuotanto-
laitosten 

lukumäärä 

13 

13 

Tuotantolaitoksista puolet oli ottanut puuntuotan
non huomioon laatujärjestelmissään viittauksen
omaisesti, mutta yksikään ei ollut tehnyt sitä 
kattavasti (kuva 2). Ympäristöjärjestelmissään 
puuntuotannon oli ottanut huomioon viittauksen
omaisesti 2/3 ja kattavasti 8 % tuotantolaitoksista. 

Tuotantolaitoksista 2/3 oli ottanut puunhankinnan 
huomioon laa tuj ärj estelmissään vii ttauksen
omaisesti ja liki kolmannes kattavasti. Ympäristö
järjestelmissään 2/5 tuotantolaitoksista oli ottanut 
puunhanki,nnan huomioon viittauksenomaisesti ja 
samoin 2/5 kattavasti. 

Laatu-jaympäristöjärjestelmän rakentamistapuun
tuotantoon pidettiin tuotantolaitoksissa tärkeänä ja 
puunhankintaan erittäin tärkeänä asiana (kuva 3). 
Vuosi sitten tehdyssä selvityksessä puunhankinnan 
laatujärjestelmän rakentamisen tarpeellisuuteen 
suhtauduttiin samoin kuin nyt. 
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Puuntuotanto Puunhankinta 

Puuntuottamisen ja puunhankinnan 
kehitystarpeet 

Paperi- ja massatehtaat arvioivat tärkeimmäksi 
puuraaka-aineen hankintaorganisaatioiden toimin
nan kehittämistarpeeksi raaka-aineen toimitus
varmuuden. Ympäristöystävällisten toimintatapo
jen kehittäminen arvioitiin seuraavaksi tärkeim
mäksi. Ympäristöystävällisten toimintatapojen ke
hittämisessä nähtiin olevan myös paljon mahdolli
suuksia. 

Sahat ja vaneritehtaat arvioivat selkeästi tärkeim
mäksi puuraaka-aineen hankintaorganisaatioiden 
toiminnan kehittämistarpeeksi raaka-aineen laa
dun. Tärkeiksi arvioitiin myös tehdashinnan alen
taminen sekä raaka-aineen toimitusvarmuus ja toi
mitustenjoustavuus. Ympäristöystävällisten toimin
tatapojen merkitys jäi arvioinnissa selvästi edellä
olevia vähäisemmäksi. 

PÄÄTELMÄT 

Tuotantolaitosten näkökulmasta puuraaka-aineen 
hankinnan ympäristöasioissa tulevat korostumaan 
puutavaran alkuperä ja sen jäljitettävyys, korjuu
jäljen laatu ja metsänkäsittelymenetelmät. Puun
hankinnan ja puuntuottamisen ympäristökuormi
tukset ja -vaikutukset pitäisi selvittää. 

Ympäristöasioiden hallinta vaatii tuotantolaitosten 
sekä puunhankinnan ja puuntuottamisorganisaa
tioiden välillä joustavaa ja tehokasta yhteistyötä. 
Nopeaa tiedonkulkua puolin ja toisin pidettiin hyvin 
tärkeänä. Tuotantolaitosten sekä puunhankinnan 
ja puuntuottamisen organisaatioiden on yhdessä 
tiedostettava lopputuotekuluttajien vaatimukset. 

Ympäristöjärjestelmä 

Puuntuotanto Puunhankinta 

D ei lainkaan El viittauksenomaisesti • kattavasti 

Kuva 2. Puuraaka-aineen hankinnan ottaminen huomioon 
tuotantolaitosten laatu- ja ympäristöjärjestelmissä 
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erittäin täysin 
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Kuva 3. Puuraaka-aineen hankinnan laatu- ja ympäristöjärjestelmien rakentami
sen tarpeellisuus tuotantolaitosten näkökulmasta. Mediaaniluokka on tummen
nettu ja luokittainen frekvenssi on ilmoitettu numeroin 

Tuotantolaitosten kokemusten mukaan tehokas 
ympäristöjärjestelmä voidaan rakentaa parhaiten 
laatujärjestelmään pohjautuen. Lisäksi todettiin, 
että jo laatujärjestelmän olemassaolo parantaa mer
kittävästi ympäristöasioiden hoidon tasoa. 

Puuraaka-aineen hankintaorganisaatioiden ympä
ristöjärjestelmien rakentamiseen sopii tuotantolai-
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tosten mukaan käytännönläheinen ja kokonaisuu- ~ 
den huomioon ottava lähestymistapa. Ympäristö- ,., 
järjestelmät tulee rakentaa organisaation omia tar-
peita ja toimintaa varten. Tärkeintä on kehittää 
puuraaka-aineen hankinnan toimintoja ja raaka
aineen laatua sekä niiden osana ympäristöasioiden 
hallintaa. 

Asiasanat: laatu- ja ympäristöjärjestelmä, 
ympäristöjärjestelmä, ympäristönhoito 

FOREST INDUSTRY REPRESENTATIVES' VIEWS CONCERNING WOOD 
PROCUREMENT QUALITY AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS 

The source ofwood raw materia! and its traceability, 
the standard of the harvesting trace, and forest 
treatment modes receive emphasis in connection 
with the management of environmental matters 
when procuring wood raw materia! according to 
views expressed by forest industry representatives. 
They feel that the integration of quality and environ
mental management systems with wood production 
is an important matter and extremely important in 
relation to wood procurement. 

In 1995, 80 % of Finnish forest industry production 
plants already had a quality management system. At 
others such a system was being installed or it was in 
the planning stage. Twenty per cent of the produc
tion plants had an environmental management sys
tem (EMS) in operation; 40 % were in the process of 
installing one, and the remaining 40 % were plan
ning theirs. The responses received indicated that 
all production plants would be operating an EMS by 
1998: Sixty per cent of the production plants intend 
to have their EMSs certificated. 

METSÄTEHO ~ 

Nearly all production plants had taken wood pro
curement into account by referring to it in passing or 
covering it comprehensively in their quality man- ~ 
agement systems; 80 % ofthe production plants had ., 
done the same in connection with their EMSs. Wood 
production had been taken into account in quality 
management systems by 50 % of the production 
plants and in EMS by ca. 60 % of the production 
plants. 

The study was conducted as a questionnaire study. 
Questionnaire forms were sent out to 57 quality 
managers or their equivalents serving the forest 
industry. The response percentage was 54, and so 
the results can be considered to be fairly representa
tive. 

Key words: qualityand environmentalmanagement 
system, environmental management 
system, EMS, care of the environment 
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