
   

 

Hyväksyntä: 

Ympäristö-, ilmasto- ja energiapolitiikka on Atria-konsernin toimitusjohtajan hyväksymä. Ympäristö- 
ja energia-asioista vastaava ohjausryhmä tarkistaa politiikan vuosittain, ja konsernin johtoryhmä 
hyväksyy mahdolliset muutokset osana johdon katselmusta. 

Kohdeyleisö: julkinen, kaikki työntekijät 
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Ympäristö-, ilmasto- ja 
energiapolitiikka 

Tarkoitus ja sovellusala 

Tässä asiakirjassa määritetään Atria-konsernin (jäljempänä ’Atria’) ympäristö-, ilmasto- ja 
energiapolitiikan pääperiaatteet.  

Tunnustamme vastuumme ympäristön kunnioittamisesta, ilmastovaikutusten tunnistamisesta ja 
luonnonvarojen kestävästä käytöstä ruoantuotannon ja kulutuksen kaikissa vaiheissa. Olemme 
sitoutuneet jatkuvaan parantamiseen ympäristö- ja ilmastovaikutusten minimoimiseksi arvoketjun 
kaikissa vaiheissa sekä suojelemaan ympäristöä haitallisilta vaikutuksilta.  

Edistämme ilmasto- ja ympäristöystävällisen teknologian kehittämistä verkostoitumalla alan 
parhaiden asiantuntijoiden kanssa. Verkostoitumisen avulla ymmärrämme toimialan 
ympäristönäkökohtia paremmin ja saamme alan parhaat käytännöt osaksi toimintaamme. 
Edellytämme vastuullista toimintaa näissä asioissa myös yhteistyökumppaneiltamme.  

Atrian ympäristö-, ilmasto-ja energiapolitiikka koskee Atria-konsernin kaikkia liiketoiminta-alueita. 
Politiikan perusteet on määritetty kansainvälisissä ISO 14 001– ja ISO 50 001 -standardeissa sekä 
YK:n Global Compact -aloitteen ympäristöperiaatteissa ja se tukee Science Based Target 
ilmastositoumustamme. 

 

Viitteet  

Atria Sourcing policy - Atrian hankintapolitiikka 



YMPÄRISTÖ- ILMASTO- JA ENERGIA POLITIIKKA  

 

 

Ympäristöasioiden johtaminen 
Energia- ja ympäristöjohtamisemme perustavoite on varmistaa, että kaikki toimintomme vastaavat 
sovellettavan lainsäädännön ja kansainvälisten standardien vaatimuksia. 

Kaikki Atrian tuotantolaitokset ovat ottaneet käyttöön ISO 14 001 -standardin mukaisen 
ympäristöhallintajärjestelmän ja ISO 50 001 -standardin mukaisen energiahuoltojärjestelmän tai 
niitä vastaavien vaatimusten mukaiset järjestelmät. Näissä järjestelmissä sovelletaan ennakoivaa 
lähestymistapaa, johon kuuluvat järjestelmällinen riskinarviointi, riskienhallinta ja riskiviestintä. 

Arvioimme investointiemme elinkaarta paikallisessa lainsäädännössä ja investointipolitiikassamme 
asetettujen rajoitusten mukaisesti. 

Olemme sitoutuneet varmistamaan tiedon ja tarvittavien resurssien saatavuuden, joita tarvitaan 
ympäristö-, ilmasto- ja energiatavoitteiden saavuttamiseen ja toiminnan jatkuvaan parantamiseen. 

Tuotteiden elinkaari 
Arvioimme tuotteidemme ympäristövaikutuksia kokonaisvaltaisesti ja pitkällä aikavälillä.  
Vastuumme on tunnistaa tuotteidemme elinkaarenaikaiset ympäristövaikutukset koko 
tuotantoketjun osalta. Elintarvikealalle ominaisesti keskitymme luonnonvarojen kestävään 
käyttöön, materiaali- ja energiatehokkuuteen, kestävään vedenkäyttöön, uusiutuviin 
energianlähteisiin, ilmastovaikutusten hillintään ja jätteen minimointiin. Varmistamme myös, että 
*hankintaprosessit ovat asianmukaisia ja logistiikkaratkaisut tukevat kestävyys- ja 
ympäristötavoitteitamme. 

*Atrian hankintapolitiikka  

Työntekijät ja ympäristötietoisuus 
Olemme sitoutuneet viestimään energia-, ilmasto- ja ympäristötavoitteistamme sekä työmme 
tuloksista työntekijöillemme. Lisäksi työntekijöiden odotetaan ymmärtävän oman roolinsa 
ympäristö- ja energiatehokkuudelle asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa. Huolellinen 
rekrytointi, työntekijöiden perehdytys ja säännöllinen koulutus varmistavat työntekijöidemme 
ammattitaidon dynaamisessa työympäristössä. 

Läpinäkyvä viestintä 
Energia- ilmasto- ja ympäristöasiat ovat osa Atrian ympäristövastuuta. Raportoimme 
ympäristövastuun keskeisistä toimenpiteistä ja tuloksista vuosittain Atrian vuosikertomuksessa ja 
yritysvastuuraportissa. Teemme avointa yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa ympäristöteknologian 
kehittämiseen ja ympäristönsuojeluun liittyvissä asioissa. 


