Konsernin ympäristöpolitiikka
Tämä politiikka tukee Sappi-konsernin kestävän kehityksen ohjeistusta.
Lähestymistapamme kestävään kehitykseen perustuu kokonaisvaltaiseen näkemykseen
taloudesta, yhteiskunnasta ja ympäristöstä.
Vastuullinen tapamme toimia tarkoittaa, että pidämme nämä kolme tekijää tasapainossa ja
integroimme ne päätöksentekoomme, strategioihimme ja prosesseihimme, jotta voimme tarjota
enemmän lisäarvoa sidosryhmillemme. Vahvaa kestävän kehityksen hallintotapaamme tukee
sitoutumisemme arvolupaukseemme: “Me Sappilla harjoitamme rehellistä ja rohkeaa
liiketoimintaa tekemällä älykkäitä päätöksiä, jotka toteutamme nopeasti. Arvojamme tukee
väistämätön keskittyminen turvallisuuteen ja sitoutuminen siihen.”
Valmistamme tuotteita, jotka täyttävät yhteiskunnan tarpeet, mutta pyrimme samalla myös
täyttämään tiukimmatkin voimassa olevat
ympäristövaatimukset.
Vastuullisena valmistajana pidämme omat
tarpeemme ja ympäristö-vaikutuksemme tasapainossa. Tavoitteenamme on vähentää
luonnonvarojen kulutusta. Me lupaamme:
Toiminnan kehittäminen ja valvonta
• Asettaa määrällisiä tavoitteita.
• Vaatia yhteistyökumppaneilta tuotteita ja
palveluja,
jotka
noudattavat
samoja
standardeja kuin omatkin tuotteemme ja
palvelumme, ja pyrimme ottamaan käyttöön
yhteistyökumppaneita koskevan arviointikehyksen.
• Käyttää kaikissa operatiivisissa yksiköissämme kansainvälisesti tunnustettuja
ympäristönhallintajärjestelmiä, jotka vastaavat ISO 14001 -standardia ja/tai vastaavia
alueellisia standardeja.
• Toteuttaa säännöllisiä ympäristöar-viointeja
sekä johdon katselmuksia.

•

Osallistua soveltuvilta osin säännösten
kehittämiseen ympäristövaikutuksia ja kustannustehokasta teknologiaa kos-kevien
analyysien pohjalta.

Koulutus ja viestintä
• Sisällyttää ympäristötyön osaksi johtamisen
arviointia.
• Tarjota sopivaa koulutusta kaikille työntekijöille, yhteistyökumppaneille ja muille
sidosryhmille,
joiden
toiminnalla
on
merkitystä ympäristövaikutuksiimme.
• Raportoida ympäristötyömme tuloksista
julkisesti.
Konsernin kestävän kehityksen ohjeistukseen kirjattujen ympäristöä koskevien
sitoumusten täyttäminen
Tiedostamme, että toimintamme jättää jälkensä
ympäristöön. Olemme kuitenkin sitoutuneet
hallitsemaan ja lieventämään toimintamme
ympäristöön, ilmastoon ja luonnon monimuotoisuuteen liittyviä vaikutuksia.
…jatkuu
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Konsernin ympäristöpolitiikka, jatkuu
Osana tätä käytäntöä toimimme ennakoivasti
täyttääksemme seuraavat konsernin kestävän
kehityksen ohjeistukseen kirjatut ympäristöä
koskevat sitoumukset:
• Pyrimme vähentämään liiketoimintamme
energiaintensiivisyyttä sekä siihen liittyviä
kasvihuonekaasupäästöjä koko toimitusketjun osalta
• Pyrimme käyttämään vähemmän vettä
tuotettua tonnia kohden ja parantamaan
jäteveden laatua
• Pyrimme vähentämään kiinteää jätettä
tuotettua tonnia kohden
• Pyrimme edistämään kestävän kehityksen
mukaista metsänhoitoa kansainvälisesti
myönnettävien, riippumattomien ympäristöja puutavaranhallintajärjestelmien sekä
kuidun sertifiointijärjestelmien avulla

•
•

Edistämme kierrätyskuidun keräämistä ja
käyttöä,
Noudatamme
vastuullisia
ympäristökäytäntöjä ja ympäristöä koskevaa lainsäädäntöä.

Jatkossa kehitämme edelleen tuotanto-,
henkilöstö- ja sosiaalisia resurssejamme sekä
luonnonvarojen käyttöämme tavalla, joka takaa,
että kestävän kehityksen lähestymistapamme
vahvistaa pitkäaikaista elinvoimaisuuttamme ja
yleistä hyvinvointi.
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