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SUUR-SAVON SÄHKÖ -KONSERNIN YMPÄRISTÖPOLITIIKKA 

 

Ympäristöjohtamisen visio 
 
Suur-Savon Sähkö – konserni kehittää energiahuoltoa ja muuta toimintaansa siten, että sen haitalliset 
ympäristövaikutukset minimoidaan, ympäristön pilaantumista ehkäistään, ja tuetaan ekologisen 
monimuotoisuuden myönteistä kehittymistä. Noudatamme standardin ISO14001 vaatimuksia. 

Kattavuus 

Suur-Savon Sähkö -konsernilla tarkoitetaan Järvi-Suomen alueella verkostoinfraliiketoimintoja harjoittavia 
Järvi-Suomen Energiaa, Suur-Savon Sähkön tukitoimintoja sekä lämpöliiketoimintaa sekä älykästä 
kunnossapitoa tarjoavaa Evisionin. Valtakunnallisilla kilpailluilla energia- ja palvelumarkkinoilla toimivat 
konserniyhtiöt toteuttavat oman liiketoiminta-alueensa ominaispiirteisiin laadittuja ohjeistoja. Suur-Savon 
Sähkö – konserni vastaa kaikesta omaan toimintaan liittyvistä ympäristövaikutuksista, mukaan lukien oma 
sekä kumppaneiden toiminta.  

Vastuut 

Suur-Savon Sähkön hallitus määrittää ympäristöpolitiikan ja delegoi toteuttamisen operatiiviselle 
organisaatiolle.  

Emoyhtiön toimitusjohtaja vastaa ympäristöpolitiikan ajantasaisuudesta sekä konsernitason 
ympäristöjohtamisesta. Konserniyhtiöiden toimitusjohtajat vastaavat kukin vastuullaan olevan yhtiön 
ympäristövastuiden johtamisesta. 

Konsernin HSE-päällikkö vastaa ympäristövaikutusten arvioinnista, ympäristötavoitteiden asettamisesta ja 
raportoinnista. Ympäristöraportointi hoidetaan osana vastuullisuusohjelman mukaista raportointia. 

Liiketoiminnan edellyttämistä ympäristöluvista, sekä niihin liittyvästä viranomaisraportoinnista, vastaavat 
liiketoimintojen johtajat kukin omalta vastuualueeltaan. 

Ympäristövaikutukset 

Suur-Savon Sähkö -konserni keskittyy strategiansa mukaisesti yhdyskunnan perusinfrastruktuurin 
rakentamiseen, ylläpitoon ja kehittämiseen. Haltuun uskotusta omaisuudesta pidetään huolta 
ja liiketoiminnan arvoa kehitetään myönteisesti. Toiminnassamme tunnistetut keskeiset 
ympäristövaikutukset ovat i) verkostojen ja tuotantolaitosten rakentamisen ja kunnossapidon aiheuttamat 
jätteet ja mahdolliset ympäristövahingot, ii) energiantuotannon päästöt ilmaan ja veteen, iii) verkostojen ja 
tuotantolaitosten elinkaaren päättyessä syntyvät purkujätteet, iv) varastoalueiden maiden likaantuminen, v) 
vesivoimantuotannon aiheuttama virtaamaeste vaelluskaloille ja vesiekologian muutokset. 
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Toimintaperiaatteet 

 Sitoudumme ympäristösuojelutason jatkuvaan parantamiseen ja noudatamme ympäristönsuojelua 
koskevia lakeja, asetuksia ja muita viranomaismääräyksiä.  

 Arvioimme säännöllisesti toiminnastamme aiheutuvia ympäristövaikutuksia, kehitämme niiden 
hallintaa ja edistämme toiminnan myönteisiä ympäristövaikutuksia. Suosimme toiminnassamme 
mahdollisimman vähän ympäristöä rasittavia, kustannustehokkaita ratkaisuja. 

 Otamme huomioon toiminnassamme ympäristön ja teemme yhteistyötä viranomaisten ja 
vaikutusalueen asukkaiden kanssa. Toimimme avoimessa yhteistyössä sidosryhmien kanssa. 
Tiedotamme avoimesti ja aktiivisesti ympäristötoimenpiteistä ja -vaikutuksista. 

 Otamme huomioon luonnon hyvinvointia turvaavat ja edistävät ratkaisut, materiaalien 
kierrätettävyyden sekä maisemalliset arvot. 

 Osana liiketoimintamme riskienhallintaa tunnistamme ja arvioimme myös ympäristöön liittyvät 
riskit, olemme varautuneet niihin ja varmistamme toimintamme jatkuvuuden kaikissa tilanteissa. 
Toteutamme käytännön riskienhallintatyötä konsernin riskienhallintaohjeiden mukaisesti. 

 Huolehdimme palautuvien materiaalien uudelleenkäytöstä, kierrättämisestä sekä jätteiden 
asianmukaisesta hävittämisestä. 

Ympäristövastuu on osa konsernin vastuullisuusohjelmaa 
 
Yksi konsernin arvoista on vastuullisuus. Vastuullisuuden toteuttamiseksi konsernissa on 
vastuullisuusohjelma, jonka teemoissa ympäristö on tärkeässä osassa yhdessä kolmen muun osion kanssa: 

 Tyytyväinen ja osaava henkilöstö 
 Luotettava ja paikallinen toimija 
 Eettinen ja kannattava liiketoiminta 
 Ensiluokkainen asiakaskokemus 
 Vähähiiliset ja kestävät ratkaisut  

Vastuullisuudesta, sisältäen ympäristövastuun, raportoidaan vuosittain sovelletun GRI raportointimallin 
mukaisesti. 

Tarkistamme ympäristöpolitiikkamme ajantasaisuuden vuosittain. Mahdolliset muutokset hyväksyy 
konsernin emoyhtiön hallitus. 

 

Suur-Savon Sähkö Oyn hallituksen hyväksymä 22.12.2022 

Markus Tykkyläinen 

toimitusjohtaja 

 


