YMPÄRISTÖ- JA ENERGIAPOLITIIKKA
Johtavana teräksenvalmistajana Ovako kantaa vastuunsa toiminnan kestävyydestä ja kannattavuudesta kaikin tavoin.
Siksi teemme jatkuvasti työtä ympäristönsuojelun ja energiatehokkuuden parantamiseksi.
Valmistamme terästuotteemme alhaisemmilla ilmastovaikutuksilla tinkimättä tuotteidemme korkeasta laadusta.
Työskentelemme aktiivisesti asiakkaidemme, toimittajiemme ja muiden sidosryhmiemme kanssa
vähentääksemme tuotteidemme elinkaaren aikaisia kokonaisvaikutuksia ympäristöön. Tavoitteemme on korvata
fossiiliset ja muut uusiutumattomat energiamuodot ja materiaalit kaikessa toiminnassamme hiilipäästöjen
nollaamiseksi.
Otamme tämän politiikan huomioon yhdessä strategisten päätösten kanssa päivittäisessä työssämme,
kehittäessämme käytäntöjä ja prosesseja samoin kuin arvioidessamme ja asettaessamme tavoitteita.
Sitoumus ja periaatteet
•
Kaikkien työntekijöidemme tulee päivittäisessä työssään kiinnittää huomiota ympäristönäkökohtiin, ja he
saavat näihin liittyvää koulutusta.
•
Lakien ja muiden säädösten noudattaminen on vähimmäisvaatimus.
•
Kaikkia yksiköitämme tulee johtaa ympäristöä suojellen sekä energiaa ja muita luonnonvaroja säästäen.
•
Toimintoja kehitettäessä ja investointipäätöksiä tehtäessä parhaita käytäntöjä ja uusia teknologioita
arvioidaan myös ympäristönsuojelun näkökulmasta.
•
Olemme sitoutuneet parantamaan energiatehokkuutta ja lisäämään uusiutuvan energian osuutta.
•
Otamme ympäristöasiat huomioon tuotteiden ja palveluiden hankinnassa siten, että tämän politiikan keskeisiä
periaatteita noudatetaan myös toimittajien ja muiden sidosryhmien kanssa.
•
Esimiehemme ja työntekijämme toimivat yhdessä vaarojen poistamiseksi ja ympäristövahinkojen
riskin vähentämiseksi.
•
Olemme sitoutuneet ympäristöhaittojen minimointiin kaikilla osa-alueilla, mukaan lukien päästöt veteen ja
ilmaan, kasvihuonekaasujen päästöt ja kemikaalien hallinta.
•
Kiertotalouden periaatteet – kierrätys, uudelleenkäyttö ja uusiutumattomien luonnonvarojen käytön
minimointi – muodostavat toimintamme perustan. Niitä toteutetaan vähentämällä jätteen määrää,
tehokkaalla vesitaloudella ja vastuullisella hankintatoimella.
Vastuu
•
Jokaisen meistä tulee olla selvillä työnsä ympäristövaikutuksista, noudattaa kaikkia asianmukaisia
sääntöjä ja työohjeita sekä ilmoittaa viipymättä kaikista vahingoista, vaaratilanteista ja epäkohdista.
•
Linjaorganisaatio on vastuussa tämän politiikan toteuttamisesta. Esimiehet vastaavat kouluttamisesta ja
tiedon kulusta, varmistavat vaatimusten täyttämisen ja johtavat omalla esimerkillään. He asettavat
tavoitteita, mittaavat tuloksia ja varmistavat parannustoimenpiteiden toteuttamisen.
Viestintä
•
Ovakon viestintä henkilöstölle, viranomaisille ja muille sidosryhmille on avointa ja perustuu tosiasioihin.
Tämä politiikka ja sen periaatteet koskevat myös Ovakon tiloissa työskenteleviä alihankkijoita.
Tämän politiikan vaatimusten täyttymistä arvioidaan säännöllisin katselmuksin.
Ovakon hallitus on hyväksynyt tämän politiikan 22.10.2021.
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