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Woikoski Code of Conduct
Miljö och hållbar utveckling
•

Vi respekterar naturvärdena och följer miljölagstiftningen.

•

Vårt miljösystem är baserat på standarden ISO 14001. Woikoski utvecklar ett
system enligt standarden och Woikoskis turismverksamhet är redan certifierad.

•

Vi ombesörjer de myndighetstillstånd som krävs för vår verksamhet.

•

Oy Woikoski Ab värnar om naturen och säkerställer att naturvärdena bevaras till
kommande generationer. Alla skogsområden som Oy Woikoski Ab äger är
PEFC-certifierade.

•

Woikoski äger naturskydds- och skogsområden bland annat på Repovesi
nationalparks område. Av hela den skyddade arealen i Repovesi-området utgör
Woikoskis skyddsområden cirka 10 procent. I Repovesi nationalpark har
Woikoski ett avtal om marken i området längs Mäntyharju-Repovesirutten som
ingicks 2018, ett 241 hektar stort skyddsområde grundat 2016 som ingår i
METSO-programmet (”Woikoski Feeling Nature Sanctuary”) samt ett ca 50
hektar stort skyddsområde (”Tri Bertil Palmbergin suojelualue”) grundat 2006 i
området Kuutinlahti i Repovesi, där bl.a. den berömda grottan Löppösen luola
med sina värdefulla klippmålningar finns.

•

Vi har förbundit oss till kemiindustrins internationella Responsible Careprogram, som är industrigrenens mest långvariga och erkända frivilliga
ansvarsprogram för stöd av hållbar utveckling. Målet med Responsible Careprogrammet är att beakta miljökonsekvenserna i all verksamhet och göra
verksamheten mer miljövänlig. Temana är bl.a. hållbar användning av
naturresurser, hållbarhet och säkerhet i fråga om produktion och produkter, en
välmående arbetsgemenskap samt öppen växelverkan och samarbete.

•

Vi deltar i MOTIVA:s energieffektivitetsavtal, vars mål är att minska
energiförbrukningen och därigenom minska koldioxidutsläppen. Vi strävar efter
en energieffektiv verksamhet som är mindre belastande för miljön i enlighet
med principerna för hållbar utveckling.

•

Vi tar tillvara koldioxid från andra företags produktionsprocesser, så att
koldioxiden inte kommer ut i atmosfären.

•

Förpackningarna och komponenterna vi använder har en lång livslängd och
består huvudsakligen av material som kan återvinnas.
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•

Vi strävar efter en energieffektiv verksamhet som är mindre belastande för
miljön. Vi strävar efter att agera i enlighet med principerna för hållbar utveckling
och beakta miljön på bästa möjliga sätt i vår verksamhet. I vårt miljösystem har
vi inkluderat aspekter som vi strävar efter att förbättra och på så sätt för vår
egen del förebygga uppkomsten av miljöolägenheter.
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