ILMATTAREN YMPÄRISTÖPOLITIIKKA
Ilmatar Energy Oy:n sekä sen konserniyhtiöiden (yhdessä jäljempänä
”Ilmatar”) ympäristöpolitiikka määrittää ne tavoitteet ja periaatteet, joita
noudatamme
omassa
toiminnassamme
ja
joita
edellytämme
yhteistyökumppaneiltamme. Noudatamme kaikessa toiminnassamme
kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä ja meitä velvoittavia
viranomaismääräyksiä.
Ilmatar
Energy
on
sitoutunut
YK:n
Global
Compact
-yritysvastuualoitteeseen vuodesta 2021 lähtien. Tuemme YK:n kestävän
kehityksen tavoitteiden toteumista liiketoiminnassamme.
Tavoitteenamme on auttaa luomaan yhteiskunta ja maailma, joka käy
kokonaan uusiutuvalla energialla, ja haluamme tehdä sen mahdollisimman
kestävällä tavalla. Koko liiketoimintamme on omistettu ratkaisemaan yksi
maapallon tärkeimmistä ja monimutkaisimmista haasteista.
Haluamme rakentaa ja omistaa yhden suurimmista uusiutuvan energian
tuotantokannoista Suomessa ja Pohjoismassa. Uuden tuulivoiman ja muun
uusiutuvan energian rakentaminen ja varastoiminen vähentää koko
energiantuotannon CO2-päästöjä syrjäyttämällä fossiilisilla polttoaineilla
tuotettua sähköä ja energiaa markkinoilta ja toimintamme hiilikädenjäljen
eli positiivisen ilmastovaikutuksen kasvattamine on meillä keskiössä
Olemme vuodesta 2021 lähtien myös laskeneet oman hiilijalanjälkemme ja
pyrimme jatkuvasti toimenpiteisiin sen pienentämiseksi.
Toimittamalla luotettavaa ja edullista uusiutuvaa energiaa olemme
energiamurroksen
eturintamassa
yhdessä
asiakkaidemme
ja
kumppaneidemme kanssa. Hankekehityksemme ja rakentamisen
toimintomme pyrkivät minimoimaan ympäristövaikutukset kaikessa
työssään ja tekemään laajat ja laadukkaat luontoselvitykset, jotta
toimintamme vaikutus eri eliö- ja eläinlajeihin on mahdollisimman rajattu.
Päästövähennyksien lisäksi edistämme kiertotaloutta ja energiatehokkaita
toimintamalleja yhdessä kotimaisten ja globaaleiden kumppaneidemme
kanssa. Tämä päämäärä koskee kaikkea toiminnassamme toimistotyöstä
tuotantolaitostemme elinkaaren loppupään toimenpiteisiin.
Toisin kuin perinteiset hankekehitysyhtiöt, olemme mukana hankkeidemme
elinkaaren kaikissa vaiheissa. Kartoitamme sijaintipaikat, hankimme
projektirahoituksen sekä valvomme rakennustöitä ja valmiiden
tuulipuistojen toimintaa. Uskomme, että tällaisella kokonaisvaltaisella
osallistumisella pystymme tiedostamaan ja vähentämään hankkeidemme
mahdollisia ympäristövaikutuksia läpinäkyvästi ja kattavasti.
Ilmattaren hallitus ja johto ovat sitoutunut vastuullisuustavoitteidemme
saavuttamiseen ja vastuullisuuden jatkuvaan kehittämiseen. Vastuullisuustavoitteemme sisältävät myös ympäristötavoitteita, joiden toteutumista
raportoidaan ja seurataan aktiivisesti.
Ilmatar Energy Oy
Unioninkatu 30
FI-00100 Helsinki

Business ID: 2402403-1
www.ilmatar.fi

Panostamme henkilökuntamme koulutukseen ja teemme työtä myös
kumppaniemme prosessien kehittämiseksi. Lisäksi arvioimme toimintamme
ympäristöriskejä ja pyrimme mahdollisuuksien mukaan poistamaan tai
minimoimaan riskitekijät.
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