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UPM:N SELLULIIKETOIMINNAN YMPÄRISTÖSÄÄNNÖT 
 
UPM:n Toimintaohje (Code of Conduct) on yhtiön kaiken toiminnan perusta, ja se määrittää 
kaikkien UPM:n työntekijöiden tavan toimia. Lisäksi ympäristökäytännöt nimetään siinä tärkeäksi 
painopistealueeksi liiketoiminnan pitkän aikavälin kestävän kehityksen kannalta. Toimintaohjetta 
täydennetään tarvittaessa yksityiskohtaisemmilla säännöillä ja ohjeilla. Nämä UPM:n 
selluliiketoiminnan ympäristösäännöt koskevat kaikkia UPM:n selluliiketoimintaan kuuluvia 
yksikköjä ja niiden työntekijöitä sekä kaikkia uusia investointeja ja tulevaisuudessa mahdollisesti 
hankittavia tuotantoyksiköitä.  
 
Kaikkien UPM:n selluliiketoimintaan kuuluvien yksiköiden on toimittava vähintään lakisääteisten 
vaatimusten ja muiden ohjeiden mukaisesti ja toteutettava ympäristöasioissa säännönmukaisesti 
parhaita käytäntöjä. UPM:n ympäristövastuu perustuu avainalueisiin, jotka on määritetty UPM:n 
ympäristöperiaatteissa.  
 
Kestävä hankinta  
 
UPM edellyttää kaikilta toimittajiltaan kansallisen lainsäädännön ja viranomaismääräysten 
noudattamista. Kaikkien toimittajien on otettava käyttöön ympäristösuorituksen jatkuvaan 
parantamiseen tähtäävät käytännöt. UPM auditoi järjestelmällisesti kaikkien ympäristön kannalta 
merkittävien toimittajien ympäristövastuullisuutta. Auditoinnissa arvioidaan ympäristöriskejä ja 
määritetään tarvittaessa korjaavia toimenpiteitä. UPM:n metsänhoitoa ja puunhankintaa 
koskevat säännöt ja UPM:n toimintaohje toimittajille koskevat kaikkea hankintaa.  
 
UPM hankkii puukuitua ainoastaan laillisista ja kestävistä lähteistä. UPM edistää hyviä 
metsänhoitokäytäntöjä metsäsertifioinnin avulla. Yhtiö tunnustaa ja käyttää kaikkia luotettavia 
metsäsertifiointijärjestelmiä UPM:n metsäsertifiointiohjeissa kuvatulla tavalla. 
 
Energiatehokkuus 
 
UPM pyrkii vähentämään toimintansa vaikutuksia ilmastonmuutokseen panostamalla 
energiatehokkuuteen energian tuotannossa ja käytössä. Kaikilla UPM:n tehtailla tehdään 
säännöllisesti energiatehokkuuden parantamiseen tähtääviä sisäisiä auditointeja, joissa pyritään 
lisäksi määrittämään suorituksen vertailuarvoja sekä antamaan yhtiölle tietoja tehdaskohtaisten 
ja yhtiönlaajuisten tavoitteiden asettamiseksi. Tehtaat ryhtyvät korjaustoimenpiteisiin ja 
tarkistavat tavoitteitaan auditointien tulosten perusteella.  
 
Ympäristökuormituksen ja tuotannon vaikutusten minimoiminen  
 
UPM:n ympäristöperiaatteiden ja niihin liittyvien tavoitteiden mukaisesti kaikkien tehtaiden on 
pyrittävä parantamaan tuotantotehokkuuttaan ja minimoimaan tuotantonsa 
ympäristövaikutukset. Tähän pyritään vähentämällä päästöjä ja prosessiveden käyttöä sekä 
pienentämällä syntyvän jäteveden, prosessijätteen ja kaatopaikkajätteen määrää. UPM:n 
sellutuotteiden ympäristövaikutukset arvioidaan elinkaariperiaatteen mukaisesti. UPM:n tehtailla 
tuotetaan joko alkuaineklooritonta ECF-valkaistua sellua (Elemental Chlorine Free) tai täysin 
klooritonta TCF-valkaistua sellua (Totally Chlorine Free). 
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Kaikki sellutehtaat raportoivat säännöllisesti keskeisistä ympäristöparametreista. Mahdolliset 
ympäristöluvan päästörajojen poikkeamat ilmoitetaan kuukausittain. Tehtaiden 
ympäristötoiminnan vertailuarvot määritetään vuosittain, ja niitä verrataan eurooppalaisessa 
BAT-viiteasiakirjassa määritettyihin arvoihin. Vertailun tulokset, sääntelykehykset ja UPM:n 
selluliiketoiminnan ympäristötavoitteet muodostavat pohjan tehtaiden vuosittaisten tavoitteiden 
asettamiselle. Kaikilla tehtailla on käytettävä ISO 14001- ja EMAS-sertifioitua ympäristöasioiden 
hallintajärjestelmää.  
 
Tuotteiden ympäristölaatu  
 
Kaikki UPM:n sellulajit ovat kierrätettäviä ja myrkyttömiä ympäristölle ja ihmisille. UPM seuraa 
säännöllisesti tuotteiden kemiallista koostumusta varmistaakseen, etteivät tuotteiden vaarallisten 
aineiden pitoisuudet ylitä raja-arvoja. Arviointi voidaan tehdä myös toimittajan luotettavien 
sertifikaattien perusteella, jos niitä on käytettävissä.   
 
Kuljetusten vaikutusten hallinta  
 
Kuljetusten ympäristövaikutuksia voidaan hallita kannustamalla ekotehokkaiden kuljetustapojen 
käyttöön ja suunnittelemalla reitit huolellisesti, jolloin kapasiteetti pystytään hyödyntämään 
optimaalisesti. UPM käyttää vain luotettavia logistiikkakumppaneita, joiden on noudatettava 
UPM:n toimintaohjetta toimittajille.  
 
Ympäristöasioiden organisointi 
 
Ympäristöasioiden hallinta on olennainen osa päivittäisiä toimintojamme. Ympäristösuorituskyky 
ja jatkuva parantaminen ovat kilpailutekijöitä ja UPM:n selluliiketoiminnan strategian, tavoitteiden 
ja toimintasuunnitelmien olennainen osa.  
 
UPM:n selluliiketoiminnan johto toimii aktiivisesti ympäristösuorituskykyyn liittyvissä asioissa ja 
tukee tehtaita ympäristöasioiden hallinnan kehittämisessä. Tehtaat toteuttavat UPM:n 
ympäristöstrategiaa tehokkaiden ympäristöjärjestelmien avulla. Ympäristötavoitteet asetetaan 
sekä tehdaskohtaisesti että koko selluliiketoiminnan laajuisesti. 
 
UPM Environment & Responsibility organisaatio tukee tavoitteiden asettamista ja 
päätöksentekoa tehtaiden ja selluliiketoiminnan tasolla ja avustaa tehtaita erilaisissa 
ympäristöön liittyvissä asioissa ja kysymyksissä.  
 
UPM:n johtajiston on varmistettava, että asianosaiset työntekijät saavat tarvittavan koulutuksen 
ympäristöasioissa ja osaavat arvioida eri työtehtävien ympäristökuormia.  
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