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TRIOLAB OY:N YMPÄRISTÖPOLITIIKKA JA YRITYSVASTUU
Triolab Oy:n ympäristöpolitiikka heijastaa omistajamme Addlife-konsernin pyrkimystä edistää
kestävää kehitystä ja ympäristön suojelua.
Toimintamme perustuu tiiviisiin ja kestäviin suhteisiin asiakkaiden, tavarantoimittajien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa, ja tavoitteenamme on olla uskottava, pitkäaikainen ja
luotettava yhteistyökumppani. Toiminnassamme on keskeistä pyrkimys kestävään ja terveeseen kehitykseen.
Tuemme mm. YK:n Global Compact -aloitetta (www.globalcompact.org), ILO:n perussopimuksia (www.ilo.org) ja monikansallisille yrityksille tarkoitettuja OECD:n suuntaviivoja
(www.oecd.org). Nämä periaatteet ovat eettisen liiketoimintamme ja toimintaohjeidemme
(Code of Conduct) perustana.
Teemme aktiivisesti töitä yrityksen suorien ja välillisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi.
Kiertokulkuajattelu ja luonnonvarojen säästäminen ovat konsernin toiminnan tärkeitä lähtökohtia.
Ympäristönäkökulma on otettava huomioon tärkeitä päätöksiä tehtäessä, jotta voidaan luoda
pitkäjänteisesti lisäarvoa konsernin asiakkaille, työntekijöille, osakkeenomistajille ja yhteiskunnalle kokonaisuudessaan.
Ympäristötyötä toteutetaan liiketoimintaideamme puitteissa, ja se on kiinteä osa operatiivista
toimintaamme mm. huomioimalla markkinoimiemme tuotteiden ja tarjoamiemme palveluiden
koko elinkaari.
Työntekijöiden huippuosaaminen sekä ympäristövaikutusten tuntemuksen jatkuva kehittäminen auttavat luomaan kokonaisvaltaisen lähestymistavan ympäristökysymyksiin. Ympäristönsuojelua edistäviin toimenpiteisiin ryhdytään siinä määrin kuin se on teknisesti mahdollista, liiketaloudellisesti toteutettavissa ja ympäristön kannalta perusteltua.
Tavarantoimittajia kehotetaan toimimaan ympäristöpolitiikkamme mukaisesti. Tavarantoimittajien on myös tunnettava kansallisen lainsäädännön ja määräysten sekä alan standardien mukaiset vaatimukset ja noudatettava niitä. Tavarantoimittajillemme asettamamme vähimmäisvaatimus on, että he käsittelevät vaarallisia aineita ja jätteitä turvallisesti ja vaatimuksien mukaisesti.
Käytännössä yllä oleva tarkoittaa sitä, että me:
∂

noudatamme toiminnassamme Suomen ja EU:n ympäristölakeja ja -asetuksia

∂

lisäämme kaikkien työntekijöidemme tuntemusta ja tietoisuutta ympäristöä koskevissa
asioissa, ja autamme heitä ottamaan ympäristöä koskevat näkökannat huomioon päivittäisessä työssään

∂

vaikutamme, asetamme ekologisia tavoitteita ja teemme yhteistyötä muiden yritysten
sekä viranomaisten ja organisaatioiden kanssa, ja kerromme asiakkaillemme, miten he
voivat käyttää Triolabin palveluita ja tuotteita mahdollisimman ympäristöystävällisellä
tavalla

∂

pyrimme jatkuvasti parantamaan resurssiemme hyödyntämistä

∂

pidämme ympäristön tilan parantamista pitkäaikaisena investointina

2(2)

Ympäristönäkökulman huomioiminen toiminnassa
Hankinnat
∂

pyrimme valitsemaan toimittajia, joilla on oma ympäristöpolitiikka ja ympäristöohjelma,
joita he toteuttavat aktiivisesti

∂

pyrimme minimoimaan kuljetukset tekemällä tilaukset toimittajillemme mahdollisimman
harvoin

∂

rohkaisemme asiakkaita kvartaalitoimituksiin

∂

kierrätämme kaiken pakkausmateriaalin ja hankimme ympäristöä säästäviä pakkausmateriaaleja, joista muodostuu pakkaukselle mahdollisimman vähän lisäpainoa

∂

hankimme toimistoomme ympäristöä säästäviä hygieniatuotteita ja puhdistusaineita

∂

painotuotteissa suosimme Joutsenmerkillä varustettuja ja kierrätysmateriaalista valmistettuja tuotteita

∂

energian hankinnassa suosimme uusiutuvia energialähteitä

Kierrätys
∂

kierrätämme mm. paperit, aaltopahvit, kesto- ja kertakäyttömuovit, paristot, kemikaalit
ja elektronisen jätteen

∂

raportoimme jätelain (1072/1993) vaatimusten mukaisesti sähkö- ja elektroniikkaromun jätehuollosta

Matkustaminen
∂

vältämme turhaa ajamista esim. yhdistämällä useita asiakaskäyntejä samalle matkalle

∂

hyödynnämme neuvotteluissa sähköisiä palveluita matkustamisen vähentämiseksi

∂

otamme päästöt (C02 <140g/km) huomioon yrityksen autovalinnoissa

∂

pyrimme käyttämään kimppakyytejä ja joukkoliikennettä sekä hyödynnämme matkustamisessa maanlaajuisen organisaatiomme tuomaa synergiaetua?

Toimitilat
∂

vältämme toimistotilojen turhaa viilentämistä ja lämmittämistä

∂

otamme valaistuksessa huomioon energiankulutuksen

∂

vältämme tulostamista ja painotuotteiden käyttöä mm. sähköisellä arkistoinnilla ja sähköisiin esitemateriaaleihin panostamalla

∂

suosimme sähköistä laskutusta sekä myynti- että ostoreskontrassamme

∂

pääkonttorimme toimistotilojen ja varaston ja lämmitykseen ja viilennykseen käytetään
maalämpöä ja käyttösähkö on tuulienergiaa

